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RESUMO 
 
 
 
 
Os arranjos vocais de MPB têm ocupado um espaço importante no repertório Coral brasileiro. 
Apesar disso, há ainda um número reduzido de publicações sobre este tema que ainda é um 
assunto tratado fora do ambiente acadêmico. O objetivo deste trabalho é a realização de um 
estudo aprofundado sobre arranjos corais brasileiros, abordando sua história, a definição desta 
prática, análises de arranjos e a proposta de um método de ensino. No primeiro capítulo da 
dissertação procuramos dar uma perspectiva histórica à esta prática e ressaltamos dois de seus 
principais arranjadores, Damiano Cozzella e Marcos Leite. No segundo capítulo (Arranjo: 
definições e poiesis), confrontamos as definições de arranjo encontradas nos referenciais 
bibliográficos com as práticas dos arranjadores. Esta discussão estendeu-se a uma 
investigação do conceito de poiesis do arranjo, onde utilizamos modelos de Delalande (1991) 
como referenciais teóricos. Tendo como base os referenciais teóricos do capítulo anterior, no 
terceiro capítulo foram feitas análises de importantes arranjos vocais para coro a cappella. 
Estas análises mostraram vários aspectos singulares na escrita dos arranjos vocais brasileiros 
ao compararmos com exemplos da bibliografia especializada. O quarto capítulo traz uma 
proposta de curso de arranjo vocal de música popular brasileira.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Vocal arranging of Brazilian Popular Music has fulfilled an important place in Brazilian 
Choral repertoire. Despite this fact, there are still few publications about this subject which 
has been dealt with outside the academic circles. This work intends to be an in-depth study of 
the Brazilian Choral Arranging, approaching its history, the definition of its practice, 
arrangement analyses and to propose a teaching methodology for it. In the first chapter we 
have searched for a historical perspective to this practice and pointed out two of the most 
important arrangers: Damiano Cozzella and Marcos Leite. In the second chapter 
(Arrangement: definition and poiesis), we have confronted the definition of arrangement 
found in bibliography with the arrangers’ practice. This discussion is further extended to an 
investigation of the concept of poiesis of arranging, where we have employed Delalande’s 
(1991) diagram as a theoretical reference. Based on the theoretical references of the second 
chapter, in the third chapter we have analyzed a few seminal a capella choral works. Those 
analyses have shown many distinctive features of Brazilian arrangement writing when 
compared with examples quoted from specialized bibliography. The fourth chapter proposes a 
vocal arranging course method for Brazilian Popular Music. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Nos últimos 40 anos, a prática de interpretar arranjos vocais de Música Popular 

Brasileira se estabeleceu de maneira definitiva no canto coral brasileiro. Atualmente, é 

praticamente impossível imaginar um Festival ou Encontro de Corais, sem que haja pelo 

menos um arranjo de MPB inserido no repertório. Por diversos motivos que detalharemos no 

decorrer dessa dissertação, o panorama do canto coral brasileiro mudou bastante nestas 

últimas quatro décadas. O que constatamos é que não só a interpretação de arranjos é 

numericamente maior ao comparamos com as composições, como houve um aumento no 

número de cursos em que a abordagem desse assunto tornou-se obrigatória. Apesar dessa 

prática intensa e desta atividade ter começado na metade da década de sessenta, os primeiros 

estudos mais aprofundados datam de 2003 e, com raras exceções, o arranjo ainda é, em geral, 

estudado fora do ambiente acadêmico.   

Se há um grande interesse pelo assunto, há também uma grande produção de arranjos 

corais e não podemos deixar de notar os problemas relacionados à falta de um método ou 

talvez até à falta de seriedade com que a escrita do arranjo vocal ainda é tratada. Em um 

debate sobre repertório coral, no Fórum Rio a Cappella de 2002, a maestrina Maria José 

Chevitarese apontou o problema do baixo nível dos arranjos encontrados na Internet ou 

através de cópias trazidas por seus cantores, arranjos que simplesmente não funcionam por 

serem mal escritos. De uma maneira simples e objetiva, a renomada maestrina apontou um 

problema comum na rotina de trabalho atual de praticamente todo o regente: encontrar um 

bom arranjo vocal.  

Declarações como esta só estimulam as questões que serão levantadas nesta 

dissertação. Mesmo ocupando uma parte do repertório coral brasileiro, com todas as suas 

críticas positivas ou negativas e com um interesse crescente, o arranjo vocal brasileiro, quer 

seja para coro ou para grupos vocais, ainda necessita de muitos estudos. O Rio de Janeiro tem 

sido o palco da atuação de arranjadores como Marcos Leite, Vicente Ribeiro, Paulo Malagutti 

e também de grupos como Garganta Profunda, Céu da Boca, Boca Livre, MPB-4 e muitos 

outros. Mesmo assim, praticamente nenhuma análise estrutural de arranjos vocais foi feita. 

Esta análise, sendo divulgada através de uma publicação especializada, auxiliaria o 

aprendizado de futuros arranjadores.  
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No caso dos arranjos para coro, foco da nossa dissertação, trata-se de uma prática 

musical que já tem quase quarenta anos e estudos como este têm o papel de resgatar e 

valorizar idéias expostas por grandes músicos, servindo de base para estudos posteriores e 

para o entendimento da produção atual de arranjos vocais. Além disso, acreditamos na 

importância desta atividade na formação profissional do músico que deseja trabalhar com 

canto coral. Para o regente de coro, saber escrever um arranjo ou no mínimo saber analisá-lo 

para interpretá-lo de maneira correta, tornou-se uma ferramenta básica de trabalho. A 

pesquisa de Fernandes (2003), com regentes da APARC (Associação Paulista de Regentes 

Corais), relatou que 91% dos regentes entrevistados têm o costume de escrever arranjos 

mesmo não sendo arranjadores profissionais. Segundo esta mesma pesquisa o que ocorre na 

maioria dos casos é a necessidade de escrever um arranjo que se ajuste bem àquele coral em 

particular, quer seja pela formação do grupo, por uma exigência do repertório ou mesmo por 

um desejo dos cantores. Desta forma, analisar arranjos corais, discutir sobre sua história 

recente no contexto brasileiro e propor uma metodologia poderá ser relevante na formação do 

músico que quer trabalhar com coros ou grupos vocais.  

Nas oficinas de regência coral ou em eventos como o Fórum Rio a Cappella é notória 

a busca dos regentes e cantores por novos e bons arranjos de música popular. Se há falta de 

repertório, falta também quem escreva arranjos de boa qualidade para diferentes formações 

(para 3, 4 ou 5 vozes, coros femininos, masculinos, etc.), organizados em diferentes graus de 

dificuldade e que este repertório esteja sendo constantemente renovado.  

Em abril de 2000, um mês após o lançamento do CD Equale no Expresso Gil1, fui 

procurado por alguns colegas músicos para lecionar arranjo vocal. O interesse da turma era 

por uma abordagem prática da escrita de arranjos vocais incluindo diferentes técnicas de 

escrita relacionadas às diferentes texturas. Trabalhando desde 1990 como arranjador e 

regente, duas questões gerais levantadas nesta primeira turma ainda permanecem inconclusas: 

quais seriam as características do arranjo coral brasileiro? Como seria o conteúdo 

programático de uma disciplina de arranjo vocal? São questões muito amplas, que foram 

respondidas rapidamente para que o curso fosse montado mas que sempre tiveram a 

necessidade de um aprofundamento. Nesta dissertação pretendemos então investigar mais a 

fundo estas questões estabelecendo um diálogo com a bibliografia disponível sobre o assunto, 

analisando arranjos corais de grande relevância, propondo um novo conteúdo programático e 

                                                
1 CD do Grupo Vocal Equale lançado pelo Selo Albatroz. Este grupo está sob minha direção desde sua criação 
(em 1990) e sou responsável por uma grande maioria dos arranjos escritos.  
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sugerindo estratégias para a prática de ensino desta nova ementa. Acredito que desta forma 

poderemos abrir um bom caminho para elucidar estas importantes questões.  

 Procurando organizar e esclarecer as questões levantadas, estabelecemos quatro 

objetivos que estão relacionados aos quatro capítulos da dissertação. No Capítulo 1 há uma 

perspectiva histórica da produção de arranjos vocais para coro, ressaltando os trabalhos dos 

arranjadores que tiveram maior projeção. Discutimos o estabelecimento da linguagem dos 

arranjos vocais para coro dentro do período histórico que vai do final da década de sessenta 

até os dias de hoje. Mais do que relatar os fatos e ressaltar os trabalhos que tiveram uma maior 

projeção, acreditamos na importância de escrever sobre os motivos desta difusão dos arranjos 

corais de música popular e sobre os novos paradigmas de organização desta forma de arte tão 

antiga. A história recente do canto coral nos leva a um diálogo com uma bibliografia tanto 

voltada à canção popular brasileira como para a música erudita brasileira. Autores como Tatit 

(2004), Neves (1982), Severiano e Mello (1997), Souza (2003), Fernandes (2003) e 

depoimentos encontrados na Internet, foram referências bibliográficas fundamentais. Após a 

discussão da história recente do canto coral, vamos tecer considerações sobre as atividades de 

dois arranjadores fundamentais, Damiano Cozzella e Marcos Leite, e de suas contribuições 

para o repertório coral. Finalmente analisaremos um trabalho de grande relevância histórica, o 

Cobra Coral, dirigido pelo maestro Marcos Leite.  

 No Capítulo 2 discutimos o conceito de arranjo e de transcrição, conceitos essenciais 

tanto para as análises dos arranjos quanto para a proposta metodológica de ensino. Para uma 

abordagem inicial deste tema, várias referências serviram como base para a discussão desses 

termos, incluindo as edições mais recentes do The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians (2000), livros de Arranjo e Orquestração e também as dissertações de Leme (2000) 

e Aragão (2001). A definição destes termos (arranjo e transcrição), fez com que 

investigássemos o processo de trabalho do arranjador, um assunto de grande importância para 

se determinar as linhas gerais de um curso de arranjo vocal. Pensar nos processos criativos de 

trabalho do arranjador levou-nos a uma investigação dos conceitos de poiesis e estesis, termos 

amplamente usados na musicologia atual. Diagramas propostos por Delalande (1991) 

serviram como referenciais teóricos para a nossa discussão da poiesis do arranjo. Esta 

discussão serviu de base para a proposta de análise do capítulo seguinte onde as 

características poiéticas do arranjo foram freqüentemente debatidas. 

No Capítulo 3 analisamos arranjos corais a cappella. Através das análises dos 

arranjos, identificamos as principais técnicas de escrita que serviram de base para a nossa 

proposta metodológica do Capítulo 4. Ao mesmo tempo, procuramos identificar os processos 
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poiéticos dos arranjos analisados.  Como referenciais bibliográficos desta análise, utilizamos 

uma Apostila de Arranjo Vocal escrita por Marcos Leite (1995), publicações brasileiras sobre 

Arranjo (Guest, 1996 e Almada, 2000) e dois trabalhos americanos específicos sobre arranjo 

coral: Contemporary Choral Arranging, Ostrander & Wilson (1986), e Choral Arranging, de 

Hawley Ades (1983). Como as análises foram feitas com arranjos corais de MPB, houve um 

intenso diálogo com a teoria exposta nas publicações, no intuito de adaptá-la a uma nova 

realidade. Um problema que enfrentamos ao utilizar os conceitos estabelecidos na bibliografia 

americana é que eles se aplicam perfeitamente à música e aos coros americanos, mas não 

totalmente à música brasileira e à nossa realidade coral. Assuntos básicos como extensão 

vocal dos naipes, por exemplo, têm que ser analisados dentro da realidade dos coros 

brasileiros. Assuntos como contracantos podem ser mais explorados em função da riqueza da 

nossa música popular. Da mesma forma, estruturas rítmicas que sustentem um samba ou um 

baião a cappella, aparentemente nunca foram objeto de estudo até o momento. O diálogo com 

esses referenciais poderá trazer essas diferenças de uma forma organizada, facilitando as 

respostas dos problemas. 

 No Capítulo 4, estabelecemos uma proposta metodológica para a escrita de arranjos 

vocais de música popular brasileira. Chamamos de arranjo vocal (e não arranjo coral), 

porque muitas técnicas analisadas no Capítulo 3 e propostas neste capítulo, se aplicam tanto 

para a escrita para coros, quanto para grupos vocais. Para citar alguns exemplos, na análise do 

arranjo de Lata d’água, de Marcos Leite, identificamos uma técnica de escrita muito usada 

em grupos vocais antigos como Bando da Lua, Os Namorados, etc. Em outro caso, ao 

analisarmos o arranjo de Se eu quiser falar com Deus, de minha autoria, identificamos uma 

técnica muito próxima da escrita tradicional para coros mas que foi usada para um grupo 

vocal. Ao ensinarmos a escrita de contracantos, veremos que há exemplos tanto de grupos 

vocais com acompanhamento quanto de arranjos a cappella. As diferentes formações dentro 

da música vocal requerem alguns cuidados específicos mas várias técnicas de escrita são 

intercambiáveis, ou seja, podem ser utilizadas para diferentes formações. Nossas análises e 

objetivos finais do curso referem-se a arranjos corais mas as técnicas usadas inserem-se em 

um universo mais amplo, o arranjo vocal.  

A proposta deste último capítulo foi uma resultante dos capítulos anteriores onde 

apresentamos e discutimos uma metodologia de arranjo vocal que pudesse ser aplicada em um 

semestre letivo. Em uma disciplina como esta, acreditamos na importância de estabelecer uma 

perspectiva histórica a esta produção musical e instigar uma discussão sobre a definição e 
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poiesis do arranjo, assuntos dos Capítulos 1 e 2. Da mesma forma, a simples leitura das 

análises do Capítulo 3 auxilia na formação dos alunos e serão inseridas nas próximas edições 

do curso. Estas análises oferecem informações preciosas sobre o processo de trabalho de 

arranjadores experientes, apresentando diferentes técnicas de escrita em um consistente 

tratamento formal das canções. No Capítulo 4 temos então uma proposta de organização da 

disciplina que encontra vínculos expressos ou subliminares aos capítulos anteriores. Dentro da 

sala de aula, ao comentarmos sobre a análise de um arranjo de um aluno, podemos tecer 

considerações históricas sobre o estilo da escrita e sobre os processos criativos daquele 

arranjo. É um breve exemplo de como as discussões de todos os capítulos estão inseridas na 

dinâmica de aula. Desta forma, esta proposta metodológica foi um objetivo geral que orientou 

nosso trabalho e que foi testado no segundo semestre de 2005 em uma turma de formandos do 

Bacharelado de Música Popular Brasileira, da Escola de Música da UNI RIO.  
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Capítulo 1 
O arranjo coral na música popular brasileira 

 

Este Capítulo traz uma discussão sobre a história do arranjo vocal de música popular 

no contexto do canto coral brasileiro. Fernandes (2003) ressalta o caráter híbrido do nosso 

objeto de estudo: o arranjo coral é escrito sobre uma canção popular mas destina-se à uma 

formação tradicionalmente encontrada na música erudita. Após uma análise dos trabalhos 

publicados, vimos que este perfil histórico teria que se basear na forte correlação de duas 

histórias: a história da canção popular brasileira e a história da música erudita brasileira.   

A questão bastante simples que colocamos ao traçar este perfil histórico é: se o canto 

coral originalmente se baseava em um repertório de música erudita européia ou composições 

brasileiras baseadas em temas do folclore, por que esta outra vertente, o arranjo sobre a 

música popular urbana, se estabeleceu de forma tão rápida e definitiva? O que levou cantores, 

regentes, arranjadores, compositores e o público a essa mudança do repertório do canto coral? 

Alguns depoimentos poderão responder as motivações imediatas dos protagonistas desta 

história mas, entretanto, acreditamos que um diálogo entre as histórias da canção popular e da 

música erudita brasileira pode trazer uma perspectiva mais ampla e respostas mais 

consistentes para as questões apresentadas.  

Procuraremos nos concentrar no período histórico das décadas de sessenta e setenta, 

quando a escrita de arranjos corais de música popular torna-se mais freqüente e também 

quando surgiram os primeiros trabalhos de grande relevância na história do arranjo coral de 

MPB. Também abordaremos os Movimentos Precursores da década de sessenta. As 

bibliografias citadas trazem um painel dos acontecimentos de onde poderemos tirar nossas 

interpretações. 

 

Movimentos precursores 

 
O arranjo coral que vamos analisar é escrito a partir de uma canção popular brasileira. 

Esta canção, normalmente lançada no mercado fonográfico, tendo ou não um êxito comercial, 

é re-trabalhada pelos arranjadores que produzem um arranjo para vozes. O mercado 

fonográfico brasileiro teve seu início em 1902, fixando nos rudimentares discos de cera, 
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alguns gêneros que faziam parte da música popular brasileira desde o final do século XIX: 

modinhas, marchas, maxixes, valsas e polcas. Podemos destacar nesta época, as composições 

de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e Anacleto de Medeiros, os intérpretes Baiano, 

Cadete, Mário Pinheiro e Eduardo das Neves, e as letras de Catulo da Paixão Cearense 

(Severiano e Mello, 1997). Este momento inicial do mercado fonográfico brasileiro, Tatit 

(2004) chama de “Primeira Triagem” (ibid. p.93), uma triagem de ordem técnica que, em 

função da adequação aos meios de gravação, deixava de lado tanto as batucadas quanto a 

música erudita. De um lado, a percussão dos batuques era uma fonte sonora muito difícil de 

captar. De outro, a música erudita com sua complexidade orquestral, também tornava o 

processo de gravação muito trabalhoso e não havia o interesse de fazê-lo. Para os músicos 

eruditos, o registro das composições nas partituras e a interpretação nos concertos eram 

suficientes. Para os intérpretes e compositores de música popular, muitos deles amadores e 

sem qualquer conhecimento de escrita musical, a gravação significava o registro de suas 

pequenas canções e uma perspectiva de realização de um trabalho profissional com aquelas 

gravações. Para a pioneira indústria fonográfica, o formato da canção que privilegiava a voz 

acompanhada de poucos instrumentos era bastante adequado aos recursos técnicos da época. 

Ao mesmo tempo, a canção trazia através da fusão do ritmo, da melodia e da letra, uma 

mensagem do cotidiano, uma comunicação direta com o público e uma oralidade eficiente que 

tinha ao mesmo tempo méritos artísticos e comerciais (Tatit, 2004).  

Das referências bibliográficas analisadas até agora, encontramos na dissertação de 

Leme (2000) a informação de que um dos primeiros registros de arranjo coral de música 

popular no Rio de Janeiro seria de Villa-Lobos no início dos anos 30. Nesta pesquisa, a autora 

identifica no seu catálogo de obras a presença de arranjos nas coleções Canto Orfeônico e 

Guia Prático e ainda partituras para coro a cappella de músicas como Luar do Sertão, de João 

Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense e Ay-Ay-Ay, tema popular chileno2. Luar do Sertão 

é uma canção conhecidíssima até hoje e fez muito sucesso desde que foi lançada em 1914. Por 

iniciativa de Almirante, um grande intérprete da década de 30, Luar do Sertão se tornou, a 

partir de 1939, o prefixo musical da Rádio Nacional. Apesar da evidência desses arranjos, 

Villa-Lobos deixou clara a sua posição contrária à música popular urbana que se propagava 

através dos discos no início dos anos 30. Podemos identificar este posicionamento através do 

documento Apelo ao Chefe do Governo Provisório da República Brasileira, escrito por Villa-

Lobos e enviado ao Presidente Getúlio Vargas em 12/02/1932. Neste documento, o 

                                                
2 Obras encontradas por Leme na sessão Transcrições de Obras de Outros Autores do catálogo de obras, no 
Museu Villa-Lobos  
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compositor aponta a sua preocupação com o desinteresse do grande público pela música de 

qualidade (a música erudita), influenciado pela “educação física levada ao extremo da moda, 

o exagero do futebol, os grandes espetáculos esportivos, as sociedades de rádio e a confusa 

berraria de eletrolas que executam discos populares de vários gostos” (Villa-Lobos, 1932 

apud Souza, 2003). Apesar dos arranjos citados, esta declaração indica que músicos eruditos e 

populares traçavam caminhos independentes, uma tendência que já se identificava desde o 

início do século XX.  

O Apelo de Villa-Lobos coincide com a primeira Época de Ouro da Música Popular3 e 

com a indústria fonográfica se estabelecendo de maneira definitiva na sociedade brasileira. 

Neste período, introduz-se no país o sistema elétrico de gravação e instalam-se quatro 

gravadoras internacionais, além da pioneira Odeon (Aragão, 2001). Este movimento 

significava a ampliação e consolidação de um mercado fonográfico iniciado em 1902 e que 

crescia ano a ano. Em decorrência disso, nota-se também o desenvolvimento do arranjo 

instrumental e do arranjo para grupos vocais já nas décadas de 30 e 40. Esta produção cultural 

poderia fomentar o início de uma escola de arranjos corais brasileiros de música popular mas 

não havia o interesse no desenvolvimento deste repertório.  
Para a maioria dos grupos corais de então, a música brasileira (popular) que deveria 
ser cantada, era a música baseada em motivos folclóricos dentro de uma tradição da 
escola nacionalista que vem desde o século XIX e ganha grande impulso com Mário 
de Andrade e Heitor Villa-Lobos no início do século XX. Havia, portanto, pouco 
espaço para a música popular urbana, considerada nos meios musicais mais 
tradicionais, de baixa qualidade (Fernandes, 2003, p.6). 

 
Tatit (2004), considera que nas décadas de 20 e 30, a elite cultural da música erudita 

buscava a singularidade da música brasileira diante das outras nações. Destacam-se nesta 

trajetória, Mario de Andrade e Villa-Lobos. 
Mário reconhecia a importância de se contar com uma música popular consistente para 
qualquer projeto nacionalizante da música culta. Identificava, com entusiasmo, a 
evolução do lundu e da modinha como parte da formação de nossa música de raiz, mas 
atribuía um valor realmente especial às danças dramáticas, aos reisados, congados e ao 
bumba-meu-boi, na medida em que constituíam fontes rurais mais autênticas e menos 
sujeitas às contingências instáveis das cidades.(...) Considerando que Mario de 
Andrade influenciou diretamente quase todos os compositores nacionalistas de seu 
tempo (para ficarmos apenas na área musical), podemos dizer que era essa a visão 
geral adotada por pensadores e criadores que, nesse período fértil, tinham algo a dizer 
com suas obras (Tatit, 2004, p.36). 

 
É com esse espírito nacionalista que, no início do século XX, surgiu o primeiro orfeão 

do Brasil, o “Orfeão Piracicabano” realizando apresentações muito bem sucedidas no Rio de 

                                                
3 Severiano e Mello (1997) consideram a Época de Ouro, o período compreendido entre 1929 e 1945. 
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Janeiro e em São Paulo. Seu idealizador e regente, Fabiano Lozano, apresentou em 1931 à 

Diretoria Geral de Ensino do Estado de São Paulo, um projeto de ensino de canto orfeônico 

como elemento de musicalização e formação cívica. No mesmo ano, a política educacional do 

Governo de Getúlio Vargas, instituiu a obrigatoriedade de aulas de música para todos os 

níveis (Souza, 2003).  

A partir desta obrigatoriedade das aulas de música é que surge a proposta de educação 

musical de Villa-Lobos. Mesmo com o folclore como linha mestra do seu trabalho, Villa-

Lobos deixou uma certa margem para a integração de novas tendências musicais naquele que 

seria o maior projeto de canto coral realizado no Brasil até os dias de hoje.  A proposta 

pedagógica de Villa-Lobos, institucionalizada no governo Vargas (1930-1945), chama 

atenção pelos seus objetivos. No texto de apresentação do seu primeiro (e único) volume, que 

conhecemos como Guia Prático, o próprio Villa-Lobos descreve: 
O Guia Prático, tendo como principal fonte a educação artística e musical, é uma obra 
de documentos analisados e selecionados, obedecendo a uma ordem de classificação 
de música para a formação do gosto artístico como o mais agradável auxílio à 
educação cívico-social, dividindo-se em seis volumes: 1° volume (em duas partes) – 
Recreativo Musical (137 cantigas infantis populares cantadas pelas crianças 
brasileiras, e cânticos e canções); 2° volume – Cívico Musical (hinos nacionais e 
estrangeiros; canções escolares e patrióticas); 3° volume – Recreativo Artístico 
(canções escolares nacionais e estrangeiras); 4°volume – Folclórico Musical (temas 
ameríndios, mestiços, africanos, americanos e temas populares universais); 5° volume 
– para Livre Escolha dos alunos ( músicas selecionadas com o fim de permitir a 
observação do progresso, da tendência, temperamento e gosto artístico revelados 
na escolha feita pelo aluno, das músicas adotadas para este gênero de educação); 
6° volume – Artístico Musical (litúrgica e profana, estrangeiras, nacionais e gêneros 
acessíveis). (apud Leme, 2000, p.41, grifo nosso). 
 

 Por mais que fosse um projeto nacionalista e lançado durante um governo autoritário, 

chama-nos a atenção o quinto volume pela sua intenção de agregar novas tendências. 

Infelizmente a idéia deste projeto não seguiu adiante. Apenas o primeiro volume foi editado 

contendo arranjos e adaptações do folclore brasileiro e que se conhece hoje como Guia 

Prático.  

Outro trabalho que merece destaque é o Coral Paulistano que surgiu na década de 30, 

ligado ao Departamento Municipal de Cultura, em São Paulo. Instituído por Mario de 

Andrade, “o grupo foi criado com o objetivo de cantar em ‘brasileiro’, buscando uma 

‘timbração’ peculiar que diferenciasse a forma de cantar” (Souza, 2003, p.12). Este 

Departamento também foi responsável por pesquisas folclóricas que tinham o objetivo de 

montar um arquivo de melodias populares, transcrições de peças folclóricas, gravações e 

filmes. Até a década de 80, o Coral Paulistano só cantava peças em português e latim e tinha o 
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hábito de encomendar peças aos compositores a partir dos temas folclóricos pesquisados pelo 

Departamento de Cultura. 

Esta preocupação com a sonoridade do canto brasileiro erudito foi levantada em 1939 

por Mário de Andrade.  
 O nasal é um dos problemas delicados do canto brasileiro, não só porque a nossa 
língua é bastante nasal por si mesma, como por que a voz brasileira tem uma 
timbração nasal muito especificamente sua, muito característica que a mim parece 
deliciosa (apud Souza, 2003).  
 

Sandra Souza na sua dissertação de mestrado analisa os documentos do 1º Congresso 

da Língua Nacional Cantada (1939), onde “Mário de Andrade também fez críticas 

contundentes aos compositores de música erudita brasileira, apontando a não adequação da 

música escrita por eles às reais dificuldades e necessidades da língua nacional” (Souza, 2003, 

p.13). 

É interessante notar a preocupação de Mario de Andrade no final dos anos 30 quanto à 

sonoridade das vozes brasileiras e até com relação a uma técnica de escrita. Quanto ao 

repertório, o objetivo era de trabalhar com a música folclórica e não com as canções populares 

urbanas que se propagavam através dos discos e do rádio, e se diversificavam cada vez mais, 

incluindo, por exemplo, os estilos, os ritmos e os arranjos vocais e instrumentais. 

De fato, a música erudita brasileira, ao buscar no folclore a sua fonte de inspiração, se 

distanciava da música popular urbana que, por sua vez, se consolidava como bem de 

consumo, como um produto dentro de uma indústria cultural. Vimos que Villa-Lobos se 

referia à primeira Época de Ouro da música popular brasileira como “a confusa berraria de 

eletrolas”. Mas onde se enquadraria o arranjo coral de Luar do Sertão na década de 30? 

Primeiro lembremos o que estava acontecendo com a música popular. É exatamente neste 

período (início da Época de Ouro) que se destacaram compositores populares como Ari 

Barroso, Noel Rosa, Lamartine Babo, João de Barro (Braguinha), Ismael Silva, entre outros. 

Também destacaram-se os arranjos de Pixinguinha e Radamés Gnattali. Através de seus 

intérpretes, entre eles Mário Reis, Carmem e Aurora Miranda e o grupo vocal Bando da Lua, 

consolidava-se o papel da canção brasileira no mercado fonográfico e na identidade nacional. 

É com este cenário da música popular que Villa-Lobos escreve o arranjo de Luar do Sertão. É 

impossível determinar com precisão as motivações de um compositor, mas podemos tecer 

algumas considerações sobre este arranjo.  

Em primeiro lugar, Luar do Sertão é uma toada com letra de Catulo da Paixão 

Cearense e música de João Pernambuco, lançada em 1914, quando a indústria fonográfica 

ainda estava se estabelecendo. Como exemplo, Villa-Lobos também escreveu na década de 
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trinta, um arranjo para três vozes da marcha Santos Dumont, A conquista do Ar 4, de Eduardo 

das Neves, lançada em 1902. É difícil imaginar que Villa-Lobos fizesse um arranjo de um 

grande sucesso da década de trinta, produzindo arranjos atualizados com o mercado 

fonográfico e em concordância com o que ele chamava de “berraria das eletrolas”.  

Em segundo lugar, a melodia de Luar do Sertão foi recolhida e modificada por João 

Pernambuco a partir de uma melodia folclórica, o côco É do Maitá, ou seja, com 

características do folclore que era a fonte de idéias da música erudita. Na partitura deste 

arranjo, há a indicação que se trata de uma canção sertaneja.  

Em terceiro lugar, havia a comunicação entre os músicos de vários estilos. Apenas 

para citar um exemplo, Villa-Lobos conviveu com músicos do choro e do samba como 

Pixinguinha e Donga e foi um dos defensores da co-autoria de João Pernambuco em algumas 

composições de Catulo da Paixão Cearense, como por exemplo, Luar do Sertão (Severiano e 

Mello, 1997). Mesmo com essa comunicação entre os músicos, acreditamos que a 

interpretação mais correta seria considerar o arranjo de Luar do Sertão como uma leve e breve 

digressão estética.  
 Pode-se dizer que quanto mais se firmava o mercado da canção como representante 
maior do universo popular brasileiro, durante as décadas de vinte, trinta, quarenta e 
ainda início dos anos cinqüenta, mais a música erudita mostrava-se alheia a essa 
tradição. Isso decorria bem menos de prevenção ou preconceito de seus autores do que 
de uma dificuldade legítima em reconhecer na sonoridade da canção, sobretudo da 
canção desse período, um pensamento verdadeiramente musical (Tatit, 2004, p.40). 

 
 Reforçando o texto de Tatit, a impressão que se tem é de um caminho paralelo: de um 

lado a música erudita com o seu projeto nacionalista e de outro a música popular atravessando 

diversas fases, transmutando-se em novos estilos, novas sonoridades e atingindo um público 

cada vez maior através da indústria fonográfica e do rádio. Desta forma, os regentes, os 

coralistas, os compositores e arranjadores para coro, enfim, os principais personagens que 

envolvem a produção e a interpretação do arranjo coral, focavam o repertório erudito europeu 

ou as composições baseadas em temas folclóricos. 

 Este perfil do canto coral se estabeleceu através de vários projetos como os já citados 

Orfeão Piracicabano e Coral Paulistano. Um outro projeto que merece destaque é o já citado 

Canto Orfeônico sugerido por Villa-Lobos e implantado durante o Governo Vargas. O ensino 

de Música e Canto Orfeônico teve início em 1932 e os projetos de Villa-Lobos incluíam, por 

exemplo, a formação de professores, a criação de escolas especializadas, cursos de orientação 

                                                
4 Encontramos no Museu Villa Lobos dois outros arranjos: Canção do Pescador Brasileiro, música de Eduardo 
Souto e Letra de Bastos Tigre e Canção do Marinheiro, música de Antonio M. de Espírito Santo, letra de B. 
Xavier de Macedo. Arranjos de Villa-Lobos 
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e aperfeiçoamento em canto orfeônico. Destaca-se a formação do Orfeão de Professores do 

Distrito Federal, dirigido pelo próprio Villa-Lobos, que executava obras de Palestrina, Bach, 

Beethoven entre outros, além de peças do folclore (Souza, 2003). 

 Paralelo ao crescimento e consolidação do Canto Orfeônico, a chegada de Hans 

Joachim Koellreutter em 1937, traz novas idéias e muitos questionamentos à música erudita 

brasileira. Atualizado com as novas tendências estéticas européias e com sólida base 

tradicional, Koellreutter traz para o Brasil a técnica composicional do dodecafonismo, funda o 

Grupo Música Viva e, mais do que isso, instiga uma discussão dos modelos estéticos 

utilizados nas Escolas de Música.  

Esta data (1937) representa na história da música brasileira o início de um movimento de 
renovação que está na origem de praticamente todas as manifestações da nova música no 
país, pois Koellreuter não seria apenas o compositor e intérprete que abandonava a 
Alemanha em crise e buscava um pouso tranqüilo, mas o organizador dinâmico dos 
movimentos de renovação e o líder absoluto da nova geração de compositores brasileiros, 
que podiam assim libertar-se da orientação unilateral e exclusiva do nacionalismo (Neves, 
1982, p.84). 

 
Esta era uma visão internacionalista influenciada pelo regente Herman Scherchen5, e 

que, através de Koellreuter, influenciou vários músicos, tais como Cláudio Santoro, Guerra 

Peixe, Edino Krieger, Roberto Schnorrenberg, Isaac Karabtchevsky, David Machado, 

Damiano Cozzella, Samuel Kerr, entre outros.  

Após críticas ao curso de composição da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro 

e assumindo um posicionamento contrário ao nacionalismo, o Grupo Musica Viva, liderado 

por Koellreutter, polariza a cena da música erudita, colocando de um lado os nacionalistas e, 

de outro, os simpatizantes de uma música de vanguarda internacional (Souza, 2003). 

O Grupo Música Viva começou a divulgar suas produções e seus ideais editando 

pequenos informes ou revistas a partir de 1940. O posicionamento claramente contrário ao 

academicismo começa com a publicação de Manifestos a partir de 1944. No “Manifesto 

1946” há uma “Declaração de Princípios”, um documento extenso que pregava, entre outros 

conceitos, a renovação da linguagem musical; a música como meio de expressão de uma 

época e de uma sociedade; o posicionamento contrário ao nacionalismo e ao formalismo 

vigente nas Escolas de Música. (Neves, 1982) 

Este manifesto deu início à célebre discussão (na música erudita) entre Camargo 

Guarnieri e Kollreutter que através de Carta(s) aberta(s) aos músicos e críticos do Brasil, 

demonstraram de maneira radical, as diferentes correntes estéticas vigentes na música erudita 

                                                
5 Regente alemão que criou o movimento “Música Viva” na Europa, na década de 30. 
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brasileira naquele momento. Não cabe nos objetivos deste trabalho analisar detalhadamente 

estes documentos mas sim ressaltar a importância dessa discussão na formação de diversos 

músicos.  

 Na década de cinqüenta, Koellreutter criou e dirigiu os Seminários de Música Pro 

Arte, o Setor de Música da Universidade da Bahia, os Cursos Internacionais de Música de 

Teresópolis e a Escola Livre de Música de Piracicaba. Propiciou, especificamente para o 

canto coral brasileiro, o desenvolvimento de um repertório mais amplo, incluindo desde 

madrigais renascentistas até a inclusão de peças contemporâneas sem características 

nacionalistas. Segundo Souza (2003): 

Dois grupos – entre outros – refletem, nas décadas de 1950/1960, este pensamento: o 
Madrigal Renascentista, dirigido por Isaac Karabtchevsky e o Cantoria Ars Sacra, 
dirigido por David Machado. Nesses grupos Villa-Lobos continuou a fazer parte do 
repertório, mas as peças diretamente ligadas ao canto orfeônico, particularmente 
aquelas com cunho explicitamente nacionalista, foram postas de lado (Souza, 2003. p. 
21) 

Com relação à canção popular, compositores e arranjadores ligados à Bossa Nova 

também procuraram aprofundar seus conhecimentos através de aulas com Koellreutter. A 

Bossa Nova, que teve em 1958 um marco inicial através do lançamento de Chega de Saudade 

com a interpretação de João Gilberto, ganha a simpatia de maestros e arranjadores que nesta 

época transitavam entre o erudito e popular. Castro (1990) pondera que a presença de 

adversários ao novo estilo quer seja na mídia ou no meio musical era uma minoria, tais como 

os maestros Gabriel Migliori e Oswaldo Borba. 

Todos os demais – Peracchi, Panicalli, Radamés e, claro, Lindolfo Gaya e Moacyr 
Santos – apoiaram ou aderiram abertamente à nova música. Os maestros jovens de São 
Paulo, como Rogério Duprat, Diogo Pacheco e Julio Medaglia, estes se apaixonaram 
em bloco – talvez porque, como Jobim e Severino Filho, dos Cariocas, tivessem sido 
alunos do alemão radicado no Rio, Hans Joachim Koellreutter. E outro maestro, 
Guerra-Peixe, ex-professor de Menescal, só faltou vestir a casaca para dar sua opinão: 
‘A Bossa Nova é um inseticida sonoro na aspereza batuqueira e na castração bolerosa’ 
(Castro, 1990, p.242). 

 
Mesmo com o sucesso da Bossa Nova, os caminhos da música popular e do canto 

coral ainda não se cruzavam. O primeiro livro de arranjos corais que encontramos tem uma 

forte característica nacionalista. Este livro de autoria de Aricó Júnior, foi editado pela Irmãos 

Vitale em 1963, por sinal, um ano depois do célebre concerto de Bossa Nova nos Estados 

Unidos, no Carnegie Hall. O segundo arranjo do livro de Aricó Júnior é “Dedicado ao Coral 

Acadêmico ‘XI de Agosto’, da Faculdade de Direito de São Paulo”, grupo em atividade até 

hoje, regido atualmente por Eduardo Fernandes. Ele contém em sua maioria arranjos de temas 

folclóricos e o texto do prefácio traduz uma realidade dos corais da época: 
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A falta de repertórios para coro ou órfeão misto de músicas nacionais, particularmente, 
levou-nos a coligir em álbum, algumas peças de nossa autoria e outras de real valor. 
Esta escassez de repertório apropriado aos coros e orfeões de vozes mistas está se 
agravando cada vez mais em nossa terra, dado o aparecimento, de tempos para cá, de 
corais e orfeões nas Universidades, no Colégios, nos Estabelecimentos Artísticos e, 
não raro, nas Associações de classes, etc. (Júnior, 1963) 

 
O livro de Aricó Júnior, com arranjos executados até hoje, é um documento que 

representa uma transição: o autor identifica a carência de repertório de músicas nacionais, o 

crescimento do número de corais, mas escreve ainda dentro de uma escola nacionalista da 

música erudita, dando ênfase aos temas folclóricos. A exceção fica por conta do arranjo de 

Boas Festas, marcha carnavalesca de Assis Valente, gravada primeiramente por Carlos 

Galhardo em 1933 e Maringá, de Joubert de Carvalho, de 1932. Nota-se então, que, de uma 

maneira similar ao arranjo de Villa-Lobos de Luar do Sertão, Aricó Júnior, ao trabalhar sobre 

a música popular urbana, preferiu arranjar canções que já eram clássicos do cancioneiro 

popular, 30 anos depois de terem sido lançadas.  

 

O início 
 

Na década de sessenta identificamos uma aproximação do canto coral com novas 

técnicas de composição e com a música popular brasileira. Nessa década, Damiano Cozzella e 

Gilberto Mendes começaram a estabelecer um novo paradigma escrevendo arranjos e 

composições para coro que inovavam na linguagem coral. Estas inovações estavam presentes  

tanto na técnica de escrita, resultando em uma nova sonoridade das peças, quanto nas 

apresentações, indicando interpretações cênicas dentro da obra. Estes dois músicos 

pertenceram a um movimento que merece destaque, o Grupo Música Nova de São Paulo. 

O Grupo Música Nova teve suas primeiras manifestações em 1954, a partir do trabalho 

conjunto de poetas concretistas como Decio Pignatari, Augusto e Haroldo de Campos com 

jovens compositores paulistas como Damiano Cozzella, Willy Corrêa de Oliveira, Rogério 

Duprat e Gilberto Mendes. Durante o V Curso Internacional de Férias de Teresópolis, dirigido 

por Koellreutter, “foram realizadas oralizações da série ‘Poetamenos’ por Décio Pignatari e 

pelos compositores Damiano Cozzella e Luiz Carlos Vinholes”. (Neves, 1982, p.161). Ainda 

segundo Neves (1982), como as composições partiam da poesia concreta, naturalmente os 

compositores adotavam caminhos bastante distintos dos caminhos tradicionais de 

composição.  
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Este movimento lançou um manifesto em 1963 (“Por uma nova música brasileira”) na 

revista “Invenção” onde destacamos algumas de suas metas: 
Busca de compromisso total com o mundo contemporâneo;(...) revalorização dos 
meios de informação; (...) definição da Música Nova como uma linguagem direta 
usando os variados aspectos da realidade; desejo de libertar a cultura brasileira das 
travas infra-estruturais e das super-estruturas ideológico-musicais (Neves,1982, 
p.162). 

 

Kater (2000) ressalta ainda neste manifesto: 
Ênfase na criação moderna, compromisso com a contemporaneidade, música como 
arte coletiva e refutação do ‘mito de personalidade’, importância da educação musical, 
da contribuição de outras áreas do saber, dos meios de informação, da comunicação, 
internacionalização da cultura e uma nova postura e tomada de posição frente à 
realidade (apud Souza, 2003). 
 

Sobre as idéias presentes no movimento “Música Nova” surgem composições para 

coro com uma temática contemporânea. Gilberto Mendes compõe em 1963, sobre poema de 

Haroldo de Campos, nascemorre, onde identifica-se tanto um retrabalhamento dos  fonemas 

do poema dentro de uma estrutura serial, uma exploração do microtonalismo, da música sem 

melodia, quanto os sons percussivos de batidas de pés, mãos, maracas e máquinas de escrever. 

Beba Coca-Cola, de 1967, composta por Gilberto Mendes sobre a poesia concretista de Décio 

Pignatari é “um anti-jingle, uma anti-propaganda da Coca-Cola. Composta sobre quatro notas 

apenas, num desenvolvimento como que de motet renascentista à francesa, termina no que 

hoje poderíamos chamar de ‘rap’ (Mendes, 1999)”6 . Beba Coca-Cola se tornou uma 

composição muito conhecida, sendo executada em vários países e, aqui no Brasil, fez parte do 

repertório de vários grupos que cantavam tanto a música popular quanto a erudita como, por 

exemplo, o Coral da Cultura Inglesa, regido por Marcos Leite, o qual dissertaremos com mais 

detalhes mais tarde. Gilberto Mendes compôs várias peças para coro a partir de poemas 

concretos. Neves (1982), considera que a obra de Mendes seguiu o caminho da aleatoriedade 

e da arte total e é considerado o compositor mais importante do Grupo Música Nova. 

Os compositores do Grupo Música Nova tiveram o apoio de intérpretes tais como a 

Orquestra de Câmara de São Paulo, dirigida por Oliver Toni e, mais tarde, pelo Madrigal Ars 

Viva, dirigido por Klaus Dieter Wolf. Estes apoios, assim como as apresentações organizadas 

em Festivais de Música, gravações e atividades pedagógicas, possibilitaram a propagação dos 

ideais do Grupo Música Nova em outras regiões do país.  A assimilação desses conceitos por 

                                                
6 Encarte do CD “Madrigal Ars Viva – Música Nova para as Vozes”. Texto de Gil Nuno Vaz, Gilberto Mendes e 
Roberto Martins 
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uma nova geração de compositores se limitou a alguns aspectos: “a aleatoriedade mais ou 

menos controlada e a assimilação de componentes cênicos” (Neves, 1982, p.167). 

Alguns fatos que chamam atenção ao analisarmos a história do Grupo Música Nova 

são: a liberdade estética que eles tinham ao compor, a assimilação de novas linguagens e a 

contemporaneidade dos assuntos das composições. Esta tomada de posição encontra uma 

ressonância na história dos arranjos corais de música popular pois de uma maneira ou de 

outra, os compositores, regentes e cantores começaram a olhar a Música Popular Brasileira, 

que estava no seu momento mais fértil,  de uma outra forma. 

A partir de 1965, Damiano Cozzella e Rogério Duprat praticamente abandonam a 

carreira de compositores eruditos. 
Cozzella dirá que ‘o que parece fundamental é que o artístico acabou’; Rogério Duprat 
dirá que a ‘música morreu’ ou que ‘não há diferença entre Stockhausen e Teixerinha’. 
Ambos estarão ligados, entre 1966 e 1970, a uma firma comercial de ‘produção de 
qualquer coisa que dependa de som’, realizando encomendas de tudo que seus clientes 
possam pedir, do ‘gingle’ (sic) mais simples e direto às orquestrações mais 
sofisticadas para aqueles que seriam os ídolos do ‘tropicalismo’ brasileiro (Os 
Mutantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, etc) (Neves, 1982, p.164). 

  
Neves interpreta esta atitude como um reflexo do neo-dadaísmo e que o abandono da 

carreira de composição erudita teria uma correlação direta com “o desejo de contribuir mais 

eficazmente e em maior escala para o aprimoramento cultural do povo” (Neves, 1982, p.164). 

A análise de uma entrevista com Rogério Duprat mostra uma outra hipótese, mais 

simples e direta. Na entrevista, Duprat relata que tanto ele quanto Cozzella, Julio Medaglia e 

outros, ouviam, tocavam e trabalhavam com música popular desde o início de suas carreiras. 

Antes de tornarem-se os grandes arranjadores da música popular eles já tinham um estreito 

contato coma a MPB por uma simples questão de gosto pessoal. Duprat relata que se iniciou 

na música aprendendo a tocar gaita de boca, cavaquinho e violão. “Eu tocava todas as músicas 

de Caymmi, especificamente do Caymmi e do Gonzagão7, acompanhado do violão” (Duprat, 

2003)8. Na década de cinqüenta, Duprat já participava de gravações com músicos populares 

tocando violoncelo. Na década de sessenta, em paralelo às atividades como compositor 

erudito, já trabalhava como produtor musical e relata que a sonoridade dos Beatles sempre foi 

uma forte referência. Ao ser perguntado se ele tinha deixado a música erudita por motivos 

financeiros, Duprat responde: “É…não só; também, é claro, …mas também porque a gente 

                                                
7 Luís Gonzaga, compositor, cantor e sanfoneiro, intitulado na década de cinqüenta de “o rei do Baião”. 
8 Entrevista de Rogério Duprat concedida a Fernando Rosa e Alexandre Matias, publicada no website 
http://www.senhorf.com.br  
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quis eliminar as fronteiras. Não deixando que se falasse que isto aqui é música erudita, isso 

aqui é música popular.” (ibid., 2003).     

Analisando a entrevista de Duprat e os trabalhos realizados por ele, Cozzella e Julio 

Medaglia, percebemos que, para eles, as fronteiras entre erudito e popular já não eram 

consideradas. Havia não só uma grande comunicação mas também muito trabalho sendo 

realizado em conjunto, reunindo poetas, músicos eruditos e populares. Nas composições de 

Caetano Veloso e Gilberto Gil bem como os grupos de rock, foram registrados os maiores 

focos dessa convergência. Com a composição Alegria, alegria, Caetano Veloso teve projeção 

nacional ao se classificar em quarto lugar no III Festival de MPB da TV Record. Além disso, 

esta canção “aproximou Caetano das vanguardas concretistas – atraindo-lhe as bênçãos de 

Augusto de Campos e Gilberto Mendes entre outros e do universo do rock, a partir do 

momento em que ele chamou os Beat Boys para acompanhá-lo na apresentação e gravação da 

música” (Severiano e Mello, 1998. p.107). 

É na revista “Invenção” (onde foi publicado o manifesto do Grupo Música Nova), que 

também encontramos um artigo sobre os princípios da linguagem concretista, onde Décio 

Pignatari afirma que “na geléia geral brasileira alguém tem que fazer o papel de medula e de 

osso”. A expressão geléia geral, foi usada em 1967 por Torquato Neto na canção homônima 

em parceria com Gilberto Gil. “A ligação de Décio e dos irmãos Augusto e Haroldo de 

Campos com Caetano Veloso ensejou o aproveitamento da expressão” (Severiano e Mello, 

1998. p.126). 

Julio Medaglia além de trabalhar intensivamente durante os Festivais de Música, 

escreve o arranjo de Tropicália, uma canção do primeiro disco solo de Caetano Veloso que 

cujo título seria adotado para denominar o movimento poético-musical do final daquela 

década. Augusto de Campos classifica esta canção como “oswaldiano, antropofágico, 

desmistificador” (apud Severiano e Mello, 1998. p.132). 

Especialmente no caso de Rogério Duprat, ressaltam-se as produções musicais de 

grupos de rock e os arranjos escritos para Domingo no Parque de Gilberto Gil, 2° colocada no 

Festival da TV Record e do disco Tropicália, entre outros. Cabe lembrar que na década de 

sessenta tivemos uma superexposição da música popular através dos programas de televisão 

diários, em horário nobre (Fino da Bossa, Jovem Guarda e outros) e também através dos 

Festivais de Música9. 

                                                
9 Podemos encontrar informações a este respeito em várias publicações tais como no livro “Noites Tropicais” de 
Nelson Motta (Ed. Objetiva) 
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A concentração de todas as frentes da canção brasileira num único canal de TV de São 
Paulo (que repassava seus programas em forma de videoteipe para as emissoras de 
outras capitais) provocou uma efervescência inusitada no panorama musical brasileiro. 
(...) Ora, de fato foi uma fase muito fértil da canção popular brasileira, mas não se 
pode negar que a concentração de todos os acontecimentos musicais, pacíficos ou 
conflituosos, na tela da Record, justifica em boa medida a impressão de que nunca 
mais tivemos uma produção tão intensa e com tanta qualidade. O que nunca mais 
tivemos foi um canal de TV (ou uma Rede, de preferência) dedicado a todas as 
tendências de nossa canção (Tatit, 2004, p.54).  

  
  

Em 1967, o maestro Benito Juarez e José Luiz Visconti, então diretor do Grêmio da 

Escola Politécnica da USP, fundam o Coral USP. Este grupo estava ligado à UNE e aos 

centros acadêmicos e tinha a proposta de mesclar música erudita e popular. O grupo surgiu 

como uma resposta ao endurecimento da ditadura. Cantar música popular brasileira urbana 

fazia parte da proposta de engajamento político do grupo. Inicialmente, alguns segmentos da 

sociedade musical paulistana não receberam muito bem esta proposta. Segundo Benito Juarez, 

“em uma apresentação no Teatro Municipal, houve quem fosse de preto, por estar assistindo à 

morte da música brasileira”. 10 Com apenas dois anos de existência, este grupo foi eleito pela 

Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como o melhor coral do Estado de São Paulo 

(Juarez, 2002). 

O maestro e arranjador Samuel Kerr escreve em 1968, para o Coral da Santa Casa, o 

arranjo coral de Até pensei, composta por Chico Buarque. O maestro confirma que os corais 

universitários do final da década de sessenta tinham uma posição política firme e panfletária e 

que naturalmente levantavam suas bandeiras através da inserção de música popular no 

repertório (Souza, 2003). A música popular era muitas vezes um meio de expressão política e 

de novos costumes e não é difícil imaginar a importância de sua inclusão no repertório do 

canto coral.  “A canção, com sua oralidade de base, constituía um domínio privilegiado para 

se ‘falar’ dos problemas que afligiam a sociedade” (Tatit, 2004, p.52). 

O regente, arranjador e compositor Marcos Leite, descreve que “o arranjo de música 

popular para coral no Brasil pode ser definido em antes e depois de Damiano Cozzella e de 

seu arranjo para a Suite dos Pescadores de Dorival Caymmi”11. Cozzella começa a escrever 

em 1967, arranjos para o Coral USP, atividade que exerce até hoje. 

                                                
10 Jornal da USP, ano XV, n° 589, 18 a 24 de março de 2002 – “a revolução se faz agora” entrevista com Benito 
Juarez 
11 Painel de arranjos corais realizado no SESC – Serviço Social do Comércio - Fevereiro de 1999, apud 
Fernandes, 2003. 
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Nestes primeiros arranjos, tal como a Suíte dos Pescadores, já podemos perceber uma 

nova abordagem técnica para a escrita vocal que encontra diferenças significativas quando 

comparamos com as composições e os arranjos trabalhados até aquele momento. 

Encontramos estas características peculiares em arranjos vocais escritos até hoje, quase 

quarenta anos depois do início desta renovação do repertório brasileiro do canto coral. Uma 

análise detalhada da estrutura da Suíte, poderá identificar, por exemplo, texturas diferentes 

para cada movimento da suíte. Estas texturas, associadas a um tratamento harmônico refinado 

e um profundo conhecimento da escrita para vozes brasileiras, trouxeram uma nova 

sonoridade para a música coral a cappella e que, por vários motivos, se adequava muito bem 

às vozes brasileiras, aproximando os cantores e o público do canto coral de uma expressão 

cultural cada vez mais forte, a música popular brasileira produzida nas grandes cidades.  

 Quer seja pela iniciativa de alguns regentes e arranjadores, pela vontade de seus 

cantores, pela força expressiva da música popular brasileira ou pela soma de todos esses 

fatores, o hábito de cantar arranjos vocais de música popular nos corais se espalhou 

rapidamente estabelecendo novos padrões no canto coral. No prefácio de Leite (1998), uma 

das poucas publicações contendo arranjos vocais de MPB, Roberto Gnattali resume este novo 

paradigma: 

Uma das causas dessa verdadeira revolução, que atingiu tão drasticamente a imagem e 
a sonoridade de uma das formações musicais mais antigas do mundo foi, sem dúvida, 
sua (re)aproximação da música popular, a princípio apropriando-se das melodias 
folclóricas e, um passo adiante, das canções populares urbanas. Este passo seguinte 
coincide com um período da MPB (a partir de 1976) em que as figuras mais 
proeminentes e representativas da geração pós-bossa nova apenas consolidavam suas 
carreiras iniciadas há mais ou menos dez anos. Era o caso de Chico Buarque, Edu 
Lobo, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, Milton Nascimento, entre outros (Gnattalli in: 
Leite, 1998, p.5). 

 
É neste “passo seguinte” que se formou no Rio de Janeiro, o primeiro grupo coral que, 

interpretando composições e arranjos de música popular, transitava tanto nos meios eruditos 

do canto coral quanto no meio da música popular: o Coral da Cultura Inglesa, que ficou 

nacionalmente conhecido como Cobra Coral, dirigido por Marcos Leite. Foi formado em 

1975 e dissolveu-se em 1983. Este grupo reuniu as características de um novo conceito de 

canto coral e tornou-as conhecidas: o Cobra Coral se apresentou tanto em Concursos de 

Canto Coral e Panoramas de Música Contemporânea até o popularíssimo MPB Shell 81 e 82. 

Acreditamos que, pela ampla divulgação alcançada e por transitar com desenvoltura entre o 

erudito e popular, este grupo apresenta de uma maneira singular a reunião de características 

que definiriam um novo perfil para o canto coral brasileiro. Desenvolve uma nova sonoridade 
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através de uma técnica vocal mais próxima do canto popular de seu tempo. Traz uma nova 

temática através dos arranjos de composições da MPB do seu tempo, ou seja, um repertório 

atualizado e sempre renovado. Traz também uma nova proposta de performance, misturando 

teatro e música, inovando no gestual, nos figurinos, enfim, na postura de cada cantor e do 

regente.  

Na década de oitenta, alguns cantores vindos do Coral Pro Arte, criam o grupo vocal 

Céu da Boca, que pelo êxito de seus dois discos e pela novidade dos arranjos de Paulo 

Malagutti mereceria também estudos mais aprofundados. 

O que nos chama a atenção ao analisar a história do arranjo coral é uma mudança de 

postura de maestros, arranjadores e cantores. Os depoimentos referentes ao Coral USP e as 

propostas de Marcos Leite para o canto coral brasileiro trazem, de uma certa maneira, uma 

similaridade com o Movimento Música Nova: ao deixarmos em segundo plano as barreiras 

entre popular e erudito, nos chama a atenção a criação moderna, o compromisso com a 

contemporaneidade e uma nova postura e tomada de posição frente à realidade. No caso de 

Marcos Leite e do trabalho realizado com o Cobra Coral, a reunião de diferentes linguagens 

(teatro e música) e o repertório escolhido estavam em total consonância com um outro 

movimento: o tropicalismo. 

O resultado mais expressivo do tropicalismo como movimento musical foi a libertação 
estética e ideológica dos autores, intérpretes, arranjadores e produtores do universo da 
canção, o que acabou por influir em quase todas as áreas artísticas brasileiras (Tatit, 
2004, p.59). 

 
A contemporaneidade dos arranjos, que será detalhada posteriormente, bem como a 

mistura dos estilos (folclórico, popular e erudito), nos remete a um ideal tropicalista, onde 

Marcos Leite buscou uma linguagem coral brasileira através da assimilação de linguagens e 

estilos.  
Essa configuração das tendências que atuavam na tela da TV Record no final da 
década de sessenta parece-nos essencial para se compreender a especificidade da 
intervenção tropicalista que promoveu a mais ampla assimilação de gêneros e estilos 
da história da música popular brasileira. Das atitudes consumistas (e ‘alienadas’) da 
jovem guarda ou da anarquia manipulada pelo programa de auditório do Chacrinha até 
a expressão kitsch de Vicente Celestino ou as novidades do rock internacional, 
passando pelo flerte explícito com o mercado cultural e com os símbolos da 
contemporaneidade (história em quadrinhos, Coca-Cola, astronauta, sexo, etc.), o 
tropicalismo deu a entender que a canção brasileira é formada por todas as dicções – 
nacionais ou estrangeiras, vulgares ou elitizadas, do passado ou do momento – e não 
suportaria qualquer gesto de exclusão. (Tatit, 2004, p.103) 

 

 Seguindo esta tendência, não podemos achar nada estranho ao encontrar na relação de 

arranjos da Biblioteca do Coral USP, arranjos de Cozzella (e de outros arranjadores) das 
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canções brasileiras mais tradicionais até arranjos para hinos de clube de futebol, temas de 

seriados da TV, etc. Da mesma forma, Marcos Leite, na sua vasta produção de arranjos e 

composições, escreveu arranjos para marchinhas de carnaval do início do século, para canções 

dos Beatles, sobre canções de Caetano Veloso, de Gilberto Gil entre outros e até arranjos da 

música sertaneja romântica dos anos 80. 

Podemos considerar que a assimilação da música popular brasileira no repertório do 
canto coral também se deu pela eficiência da canção brasileira. Desde os primeiros 
registros no início do século “jamais se interrompeu o fluxo de criação das formas 
cantáveis da fala, gerando no Brasil uma das tradições cancionais mais sólidas do 
planeta” (Tatit, 2004, p.72).  
 

Acreditamos que foi exatamente esta forma cantável da fala, a oralidade das canções, a 

comunicação direta e reforçada através da junção de letra e melodia, que o Coral USP e outros 

grupos buscavam ao inserir a música popular no repertório. Havia a necessidade de expressão 

da realidade, uma necessidade de expressar o que se sentia naquele momento social e político 

através do canto coral. Nesse sentido, os cancioneiros eram extremamente hábeis em colocar à 

disposição, inúmeras composições nos mais variados estilos e tendências e, o mais 

importante, extremamente eficientes na comunicação de seus intérpretes com o público. 
De maneira geral, as melodias de canção mimetizam as entoações da fala justamente 
para manter o efeito de que cantar é também dizer algo, só que de modo especial 
(Tatit, 2003, p.73). 

 
Muitas dessas idéias foram aos poucos sendo incorporadas à linguagem do canto coral 

brasileiro. Segundo uma recente pesquisa feita com regentes filiados à APARC (Ass. Paulista 

de Regentes Corais) 64% considera um arranjo de música popular tão importante quanto uma 

composição original para coro e, segundo essa mesma pesquisa, menos de 10% dos regentes 

entrevistados executam um repertório só de composições. (Fernandes, 2003). Acreditamos 

que esta pesquisa, apesar de ser reduzida a um grupo de regentes da cidade de São Paulo, 

reflete uma panorama nacional que se estabeleceu durante as décadas de 80 e 90. Mesmo que 

não tenhamos dados concretos para apresentar, há indícios de que houve no país um 

crescimento significativo no número de corais amadores. Estes corais, vinculados a escolas, 

universidades, empresas ou simplesmente grupos independentes, encontraram no arranjo 

vocal de MPB, um repertório bastante adequado para a prática coral. Ao mesmo tempo, fez 

com que a produção de arranjos se tornasse bastante presente, apesar de pouco discutida e 

sistematizada.  

Felizmente, nos últimos anos, o debate sobre a importância de uma nova linguagem 

para os arranjos de MPB e as primeiras análises de arranjos significativos começaram a surgir 
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nos encontros e congressos específicos de canto coral. Participando como palestrante, 

professor e regente de vários congressos e mostras de música vocal, tenho evidenciado o 

interesse pelo assunto no que diz respeito à escrita e interpretação de arranjos. Para citar 

alguns exemplos, a APARC12 abriu o seu primeiro congresso com uma palestra sobre 

Arranjos Vocais e já tinha organizado em São Paulo, no mesmo ano um Curso Intensivo para 

uma turma formada principalmente por regentes.  De 2001 até 2004, nas quatro edições do 

Fórum Rio a cappella13, palestras e oficinas sobre criação, técnicas de escrita, história e 

interpretação de arranjo vocal foram realizadas por arranjadores e professores de canto com 

uma vasta experiência no assunto. Um outro exemplo recente é o Festival de Corais de Belo 

Horizonte14 que na primeira edição (2003) homenageou o compositor Ary Barroso e na 

segunda, realizada em novembro de 2004, homenageou os 30 anos do Clube da Esquina 15. 

Foi interessante notar que neste Festival a presença de arranjos era obrigatória: dezenas de 

corais cantando música popular mineira em praças públicas e teatros.  

A reflexão sobre a história dos arranjos de música popular para coro pode e deve 

contribuir para uma análise das práticas. Como vimos, podemos considerar o início desta 

história em meados da década de sessenta onde há uma reunião de diversos fatores: o 

momento político e social, os ideais do Movimento Música Nova e um pouco mais tarde do 

Tropicalismo, a onipresença e a eficiência da canção popular e a atuação de jovens maestros e 

cantores dos corais universitários, institucionais ou independentes. A prática de cantar 

arranjos se espalhou por todo o Brasil mas só agora os primeiros estudos começam a analisar 

com profundidade os elementos da quebra de paradigmas realizada há quase 40 anos. Além 

das duas dissertações citadas (Souza, 2003 e Fernandes, 2004), no XV Congresso da 

ANPPOM, realizado em julho de 2005, dois trabalhos chamaram a atenção: “O canto popular 

brasileiro e a sistematização de seu ensino” de Adriana Picolo e “Marcos Leite e seus arranjos 

vocais para o grupo vocal Garganta Profunda: aspectos históricos e estilísticos”, de Flávio 

Mateus e Fausto Borém. É através de estudos como esses que aprofundaremos o 

conhecimento e poderemos chegar à uma sistematização da prática da música popular nos 

corais. 

A seguir, continuaremos com um breve histórico dos arranjadores que se destacaram 

neste período e que assinam a autoria dos arranjos vocais que serão analisados. 
                                                
12 APARC – Associação Paulista de Regentes Corais – I Congresso Nacional – Santos, 2002 
13 Rio a cappella – empresa de produção cultural sob direção de Crismarie Hackenberg. Informações sobre os 
eventos relatados podem ser encontradas no site www.rioacappella.com.br 
14 Outras informações sobre este Festival podem ser obtidas pelo site www.festivaldecorais.com.br 
15 Grupo de compositores e intérpretes na sua maioria mineiros que se destacou com o disco homônimo de 1974. 
Destacam-se Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes e Toninho Horta.  
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Damiano Cozzella 
 
 Damiano Cozzella foi aluno de Koellreutter, com quem aprendeu técnicas 

composicionais de vanguarda naquela época, como o dodecafonismo (Fernandes, 2003). Em 

1961, tanto Cozzella quanto Duprat foram para a escola de música de Darmstadt, realizando 

cursos de aperfeiçoamento e tendo contato com a música eletroacústica e aleatória, técnicas 

composicionais que seriam amplamente utilizadas no Grupo Música Viva. Neves considera: 

“De Cozzella, compositor de pequena produção, cite-se as ‘Músicas I a IV’ para diversos 

grupos instrumentais (1954/62), o ‘Descontínuo para piano’ (1963) e a obra anteriormente 

citada ‘Homenagem a Webern (1961)’. (Neves,1982. p.164) 

 Na dissertação de Mestrado de Lintz-Maués (1989), encontramos que Rogério Duprat 

e Cozzella foram os pioneiros na utilização de computadores na música eletroacústica:  
Resultou dessa atividade a obra Música Experimental (1963), que aplica cálculos 
efetuados por computador na realização da montagem da obra, similares às 
experiências também realizadas com computador pelos poetas concretistas paulistas. 
Nessa fase experimental inicial produziram ainda Ludus Mardalis 1–2 (1967). 
Trabalhando numa linha neo-dadaísta, montaram diversas fitas usando os mais 
diversificados materiais sonoros (fala, instrumentos acústicos e eletrônicos, ruídos, 
som ambiental etc.) e amplamente fita branca (sem som). Essas fitas assim montadas 
se destinavam a serem tocadas simultaneamente em diversos gravadores, resultando 
em combinações aleatórias de diferentes texturas, algumas vezes simplesmente 
silêncio. A influência do compositor americano John Cage é nítida. Há também uma 
intenção iconoclástica e irreverente, típica da "contra cultura" dos anos sessenta. O 
próprio titulo, que alude ao irônico MARDA — Movimento de Arregimentação 
Radical em Defesa da Arte, evidencia o caráter anedótico dessa obra (Lintz-Maués, 
1989. p.5).16 

 
 Segundo Fernandes (2003), na década de sessenta Cozzella atuou intensamente tanto 

na música erudita contemporânea, quanto na música popular. Além do já citado Grupo 

Música Viva e do MARDA, Cozzela fez parte do júri de seleção de Festivais de Música 

daquela década, escreveu arranjos para discos e produziu trilhas sonoras para teatro e para 

campanhas de publicidade. 

 Nos mecanismos de busca pela Internet17, consta a direção musical de Cozzella para as 

peças de Bertolt Brecht: Terror e miséria do III Reich, dirigida por Antônio Abujamra (1963) 

e para a Ópera de Três Vinténs, dirigida por José Renato (1964). 

                                                
16 A dissertação se encontra disponível na íntegra no site http://luiz.host.sk/musica/textos/igor.html 
 
17Informações disponíveis no site do Instituto Goethe - http://www.goethe.de/br/sap/brecht/ 
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Dois outros trabalhos de Cozzella merecem destaque. Os arranjos para o disco de Tom 

Zé, gravado em 1968 e relançado em 2004. A master do disco foi dada como perdida e foi 

recuperada pelo escritor e pesquisador Carlos Rennó. O disco foi gravado logo após IVº 

Festival de Música Popular Brasileira da TV Record (São Paulo, 1968), onde Tom Zé 

conquistou o 1º lugar, interpretando a canção “São Paulo, São Paulo”. Trata-se do primeiro 

disco solo deste compositor que é considerado um dos pais do Tropicalismo.  
Neste primeiro trabalho o músico baiano, recém-chegado de Salvador, faz uma 
crônica de suas primeiras impressões e experiências de vida nesta metrópole através 
de 13 canções malucas e críticas, em que o sublime e o grotesco, a tradição e a 
experimentação se misturam numa gangorra de estilos e ritmos como só o 
tropicalismo seria capaz de produzir. A produção é de João Araújo e os arranjos são de 
Damiano Cozzela e Sandino Hohagen, maestros do grupo Música Nova. (Lisboa 
Junior, 2004) 
 

 A matéria de Lisboa Junior ressalta a concepção musical: “Os arranjos orquestrais e 

rítmicos são repletos de intervenções em que colidem música popular e música 

contemporânea erudita”.  

Ainda neste produtivo ano de 1968, Cozzela, Julio Medaglia e Sandino Hohagen  

escrevem arranjos para o primeiro LP solo de Caetano Veloso. 

O outro trabalho onde se destacam os arranjos de Cozzella foi também produzido em 

1968 e mereceu uma detalhada crítica de Marcelo Birck18 publicada no site especializado em 

rock Senhor F.19 Este disco chama atenção pela temática das composições, pelos arranjos de 

Cozzella e por se tratar do quarto disco do cantor Ronnie Von. O parágrafo inicial da crítica 

de Birck nos dá uma idéia do impacto tanto da concepção musical de Cozzella, quanto por 

representar uma “guinada” na carreira do intérprete. Pelos artigos consultados, este mesmo 

disco está sendo aos poucos redescoberto por bandas de rock atuais pois marca de maneira 

emblemática, a fase psicodélica do rock brasileiro. 

E a Jovem Guarda, quem diria, também teve o seu disco conceitual e engajado. Me 
refiro ao quarto LP de Ronnie Von. Tema recorrente: a hesitação e os temores da 
passagem definitiva para o mundo adulto, costurado por flashes da vida urbana, letras 
que poderiam muito bem ser interpretadas como referências à situação política do país 
(entre outros temas polêmicos), utilização de recursos característicos das vanguardas 
musicais do Século XX, faixas que se interpenetram tanto temática quanto 
musicalmente, paródias à gêneros musicais do passado, e uma constante ironia, 
compondo um mosaico surpreendente se considerarmos a coisa toda no seu devido 
contexto (e mesmo fora dele). (Birck, s.d. p.1) 

                                                
18 Segundo os dados obtidos no site da revista Senhor F, a revista do Rock, Marcelo Birck integrou os grupos Graforréia 
Xilarmônica e Aristóteles de Ananias Jr, também faz parte de Os Atonais, foi professor de composição na Faculdade de 
Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e desenvolveu carreira solo, tanto no rock quanto na música eletro-
acústica. 
19 http://senhorf.com.br 
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 Depois de ressaltar a “produção e arranjos primorosos” de Cozzella, Birck 

complementa: “o disco funciona como um veículo de idéias que operam a nível de 

recontextualização, tanto dos procedimentos de vanguarda (pela sua inserção nos veículos de 

mídia) quanto da imagem de Ronnie e da própria Jovem Guarda.”  

 Ao analisarmos estas críticas e os dados biográficos, fica evidente que tanto Cozzella 

quanto Duprat tinham o mesmo ideal de quebra de barreiras entre o erudito e popular. 

Trabalhavam com música popular utilizando as técnicas composicionais da música erudita e 

com essa liberdade, contribuíram significativamente para um enriquecimento da sonoridade 

da música popular. Na música vocal, a história de Cozzella se funde com a história do 

Coral USP. O Maestro Benito Juarez em uma entrevista sobre os 35 anos do Coral USP relata 

a importância de Cozzella na inserção da música popular brasileira no repertório do grupo. 
Evidentemente, a música popular tem uma abordagem e elaboração diferentes, mas 
tem um fio condutor, tem um ponto de convergência e foi o que nós buscamos. Lizt, 
Villa-Lobbos, Bela Bartók são compositores eruditos que sempre incorporaram esse 
material de natureza popular. Com importantes compositores, principalmente o 
Damiano Cozzella, que foi um mestre e talvez tenha sido o músico de maior densidade 
no arranjo de música popular para coro a capela, incorporamos a música popular 
urbana, a música panfletária, e não só música folclórica. (Juarez, 2002) 
 

 O Coral USP atualmente é ligado diretamente à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão 

Universitária da Universidade de São Paulo e conta com uma estrutura invejável: salas de 

ensaio, salas de aula de canto, biblioteca, dez regentes e seis preparadores vocais que 

trabalham com cerca de 500 coralistas divididos em 11 grupos. Os grupos e seus respectivos 

regentes tem autonomia para trabalhar mas existem programações conjuntas determinadas 

pela direção do Coral USP.  

 Desde a fundação do Coral USP, Cozzella escreveu arranjos vocais para as mais 

variadas formações e sobre composições dos mais variados estilos. Ao analisarmos o catálogo 

de arranjos fornecido pela Biblioteca do Coral USP, contabilizamos 253 arranjos sendo que 

algumas músicas podem apresentar dois arranjos diferentes. Por exemplo, Maria, Maria de 

Milton Nascimento e Fernando Brant, tem dois arranjos, um para a formação tradicional de 

coro a cappella (SATB)20 e outro para coro e orquestra, um arranjo denominado Sinfônico. Na 

análise de Fernandes (2003), os arranjos são em sua maioria destinados à formação SATB 

mas também encontramos arranjos para duas vozes, para coro feminino, para coro e piano, 

para coro e percussão, entre outras formações. Os estilos das composições são diversificados 

mas há uma predominância da MPB. Das composições de Chico Buarque, por exemplo, 

encontramos arranjos para 20 canções. Também estão presentes arranjos para melodias 
                                                
20 SATB – Soprano, Altos (contraltos), Tenor e Baixo 
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tradicionais alemãs, para melodias folclóricas, arranjos de negro spirituals, de músicas 

populares americanas, entre outros estilos. 

 O resultado desta expressiva produção de arranjos pode ser constatado em Fernandes 

(2003). Nas entrevistas realizadas com regentes paulistas, Cozzella é o arranjador preferido e 

o mais utilizado pelos corais paulistanos. Para o Capítulo III, incluiremos a análise do arranjo 

mais citado de Cozzella: Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi. 
 

 
Marcos Leite 
 
 
 Marcos Leite é reconhecidamente um dos maiores responsáveis pela renovação da 

linguagem coral brasileira.  

Segundo dados do site oficial do grupo vocal Garganta21, atuou como diretor de 

grupos que se destacaram nacionalmente como o “Cobra Coral” e “Garganta”. Só com o 

Garganta, gravou sete CDs.  

Foi professor em inúmeros Cursos de Verão (e Inverno) e oficinas de música no Brasil 

e no exterior, destacando-se os cursos de Música Brasileira em Tarragona, na Espanha (1999) 

e em várias cidades da Argentina (Córdoba, Mendoza e Puerto Madryn). 

Foi professor do Conservatório de MPB de Curitiba desde sua fundação em 1993 e 

fundou e dirigiu neste mesmo conservatório, o Vocal Brasileirão. 

Como diretor musical de peças de teatro, destacam-se a versão popular da Ópera 

Carmen encenada em São Paulo (1999) e Paris (2000) e a peça Três Irmãs de Tchecov, 

direção de Henrique Diaz. 

Criou e dirigiu o projeto Orquestra de Vozes Meninos do Rio, formado por crianças da 

rede municipal de ensino, que permanece em atividade até hoje. Na sua última apresentação, 

em dezembro de 2004, já então sob a regência de Julio Moretzson, este projeto resultou em 

um coral de 1000 vozes, cantando arranjos de música popular brasileira de diferentes 

compositores como Ary Barroso, Antônio Maria, Chico Buarque, Carlinhos Brown, Lenine e 

Pedro Luís.   

Marcos Leite tem arranjos vocais editados pela Editora Irmãos Vitale  – RJ e pela 

Earthsongs, Corvallis – EUA. Lançou pela Lumiar Editora o Método de Canto Popular 

Brasileiro, com canções-estudo em parceira com Celso Branco. 

                                                
21 http://www.gargantaprofunda.com.br/ 
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Acreditamos que foi através das inúmeras oficinas e cursos intensivos de verão e 

inverno que Marcos Leite tornou a sua proposta para o Canto Coral Brasileiro conhecida. 

Estes cursos intensivos tiveram (e ainda tem) um importante papel na formação e 

aperfeiçoamento de vários músicos, proporcionando um contato em regime intensivo com 

novas linguagens, novas técnicas, que muitas vezes não são oferecidas em cursos regulares. 

Nesta nova proposta, inseria na prática do ensaio exercícios cênicos que visavam uma maior 

integração do grupo, a desinibição dos cantores e por fim uma performance que tivesse uma 

estreita relação com a música popular que estava sendo cantada. Muitos dos exercícios 

cênicos foram tirados do livro “Jogos para atores e não atores” de Augusto Boal (Coelho, 

2004). Mesmo que não tivesse uma cena marcada para cada música, Marcos Leite procurava 

que a apresentação do Coral fosse algo leve e bem humorado. Sempre procurava inserir nos 

seus trabalhos, o apoio do que ele denominava de “linguagens acessórias”: iluminação, 

figurino, dança, expressão corporal, roteiro. Com a desinibição dos cantores, de uma forma 

natural mas acreditamos que bastante consciente, tirava o foco principal do regente coral e 

distribuía pelos cantores/atores, valorizando o papel de cada cantor. Seu principal objetivo 

era mudar a postura rígida dos corais brasileiros e ele tinha a certeza de que este objetivo seria 

alcançado através de um repertório calcado na música popular brasileira. Marcos Leite 

destacava que “A palavra coral lembra aquelas pessoas com toalhas de mesa penduradas nos 

ombros, imagem ligada à musica sacra. Uma postura sisuda e pouco sensual que afasta o 

público” (apud Coelho, 2004). Não é difícil relacionar esta declaração com o nome de seus 

grupos – Cobra Coral, Orquestra de Vozes Garganta Profunda, Vocal Brasileirão, Orquestra 

de Vozes Meninos do Rio e outros nomes para os corais formados nas oficinas. Quando o 

nome coral aparece, é como um trocadilho, uma brincadeira bem humorada com a palavra. 

Declarações como esta ou como o destaque que ele freqüentemente fazia da Música Popular 

Brasileira, mostram ao mesmo tempo a sua insatisfação com a linguagem coral brasileira e 

qual o caminho que ele acreditava ser mais coerente.  

A música popular brasileira ocupa hoje em dia lugar de absoluto destaque diante do 
mundo. Não é de se estranhar que nos repertórios dos nossos corais, haja espaço cada 
vez maior para esta música, que com sua riqueza e capacidade de retratar o Brasil de 
hoje, cria interesse direto para os cantores, regentes e pessoas em geral ligadas ao 
canto coral (Leite, 1997, pg. 7).  

 
Marcos Leite nasceu no Rio de Janeiro em 1953 e estudou piano, violão, guitarra 

elétrica, foi cantor, compositor e, posteriormente, regente e arranjador. Estudou na UFRJ, mas 

não completou sua graduação. Com sua bagagem de músico popular, como cantor e 

instrumentista, e ouvindo os vários grupos vocais que se formaram no Brasil desde a década 
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de 40, Marcos escreveu seus primeiros arranjos numa linguagem técnica moderna, 

conseguindo transpor para o ambiente coral a riqueza harmônica e rítmica da nossa música 

popular. Além disso, tinha uma plena consciência das extensões vocais dos corais amadores 

brasileiros, o que fez com que arranjos escritos para o seu primeiro grupo, o Cobra Coral, 

virassem clássicos do repertório coral brasileiro. Infelizmente, o único material didático sobre 

a escrita de arranjos vocais que tivemos acesso foi uma apostila: Arranjo Vocal de MPB, 

usada na III Oficina de Música Popular Brasileira de Curitiba, 1995. 

Marcos Leite trabalhou com música erudita no Cobra Coral, em vários Seminários e 

Oficinas de Regência e também como pianista, em alguns concertos no final dos anos 90. 

Conseguiu então, aproveitar o melhor das duas linguagens (erudita e popular) que no canto 

coral, até então, não se misturavam. Numa de suas poucas publicações, em 1997 relata: 
Temos hoje na nossa música coral / vocal, diferentes influências de outras culturas 
convivendo harmoniosamente com nossos músicos e dando sustentação às tentativas 
de personalização da nossa escrita. A escrita coral tem influências diretas da música 
erudita européia, o que a torna um tanto asséptica e formal; já a escrita vocal está 
inspirada na música norte-americana, com seus movimentos paralelos, em bloco, 
procurando mais abertamente a sensualidade. Por outro lado, poderíamos dizer que a 
escrita coral tradicional é predominantemente polifônica, ao passo que a música 
popular tem como base a melodia harmonizada. Como a música brasileira espelha o 
próprio sentimento nacional da absorção de linguagens – sempre fomos hospitaleiros – 
não poderia ser diferente com a música coral. Essa generosidade nos enriquece e nos 
confere este caráter macunaímico do recriar e transformar (Leite, 1997, pg.7, grifo 
do autor) 

 
Por mais que as palavras “asséptica e formal” soem como um desmerecimento da 

música erudita européia, nossa interpretação focaliza o grifo do autor como ponto chave deste 

texto: qualquer breve análise de um arranjo de Marcos leite poderá identificar o “caráter 

macunaímico de recriar e transformar”, onde a mistura das linguagens erudita européia, norte-

americana e brasileira, gerou essa renovação da linguagem coral brasileira.  

Marcos Leite faleceu em 2002 e sua atuação no canto coral brasileiro foi tão intensa, 

que mereceria a atenção de algumas dissertações e teses.  

 

O Cobra Coral 
 Este grupo iniciou seus trabalhos como um coral institucional, o Coral da Cultura 

Inglesa, nome que se manteve até 1981. O músico Marcos Leite, que ainda não era regente, 
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levou um projeto para montar um coral de funcionários e alunos da Cultura Inglesa em 1975. 

O objetivo era obter um trabalho para “pagar as contas”22 (apud Cavalcanti, 2003). 

 Segundo depoimento informal de Henrique Wesley, um integrante do grupo, nos 

primeiros anos de existência, o Coral da Cultura Inglesa não tinha uma proposta cênica 

definida. Nos ensaios havia o espaço para a improvisação dentro das músicas, era um 

ambiente descontraído e mantinha-se nas apresentações uma estrutura coral menos formal, 

que refletia a dinâmica de ensaio. Alguns arranjos de Marcos Leite que estão presentes no 

disco do Cobra Coral são destes primeiros anos de trabalho: Lua, Lua, Lua e Alguém 

Cantando, compostas por Caetano Veloso, Patuscada de Gandhi do Afoxé Filhos de Gandhi 

e She’s leaving home de Lennon e McCartney. 

 Sobre este início do Cobra Coral, verificamos uma prática que permeia uma parcela 

significativa das produções artísticas. Assim como aconteceu com o regente Samuel Kerr com 

o Coral da Santa Casa no final da década de sessenta e como acontece hoje com vários 

regentes como Eduardo Fernandes, Roberto Anzai, Yara Campos e outros regentes 

entrevistados por Souza, 2003, há também na prática coral uma forte relação de consumo 

dentro de uma ordem econômica. O Coral da Cultura Inglesa foi importantíssimo para 

divulgar uma nova linguagem coral proposta por Marcos Leite mas temos que considerar 

também que estes e outros importantes trabalhos de uma certa forma se enquadraram numa 

intrincada rede de consumo. Marcos Leite e Nestor de Hollanda escreveram arranjos para 

músicas dos Beatles  não somente porque eles adoravam este repertório mas também porque, 

em se tratando do Coral da Cultura Inglesa, cantar música em inglês era uma questão 

contratual. Samuel Kerr escreveu seus primeiros arranjos atendendo aos pedidos dos cantores, 

ávidos consumidores da MPB. Esta relação existe porque nestes casos a música apresenta 

uma relação de trabalho comum, quotidiana, e não há nenhum demérito nisso. Esta prática nos 

faz lembrar os modos de usar mencionados por Michel de Certeau: 
A uma produção racionalizada, expansionista e centralizada, barulhenta e espetacular, 
corresponde uma outra produção, chamada consumo. Ela é matreira e dispersa, mas se 
insinua em todos os lugares, silenciosa e quase invisível, pois não se manifesta através 
de produtos próprios e sim através de modos de usar os produtos impostos pela ordem 
econômica dominante (Certeau apud Chartier, 1995). 

  
A partir da entrada da atriz, cantora e designer Paula Mófreita, que seria a segunda 

mulher de Marcos Leite, o Coral da Cultura Inglesa começa a ter propostas cênicas mais 

radicais em se tratando de um coral. Segundo Cavalcanti, 2003, o grupo se apresentou no VII 

Concurso de Corais do Rio de Janeiro já com uma nova proposta de performance: 
                                                
22 texto publicado no site de Nestor de Hollanda Cavalcanti:  http://www.rionet.com.br/~mom/ 
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Cantores jovens, muito jovens (o mais velho era o Marcos, então com 28 anos, que 
poderia ser considerado "idoso" diante do resto do coro...), vestidos de malha preta e 
descalços se apresentavam de uma maneira totalmente descontraída, exatamente como 
havia sonhado para a minha peça de confronto (Peça de confronto para coro misto 
juvenil - descontraído). Eles acabariam ganhando um prêmio especial pela ‘renovação 
do canto coral’ (Cavalcanti, 2003). 

 
 A partir desta apresentação no concurso, Nestor de Hollanda Cavalcanti escreve a peça 

Cobras e Lagartos que, logo após sua estréia no Teatro da Cultura Inglesa de Copacabana, é 

inscrita no MPB Shell 81. Cobras e Lagartos é uma “adaptação para coro” feita pelo próprio 

Nestor, tirada do “quarto ato da peça Cobras e Lagartos, uma cantata ou ópera-monólogo de 

câmara (para barítono, clarineta, violão e piano), com textos meus, do Hamilton Vaz Pereira e 

Brecht, e fiz uma adaptação para coro”. (Cavalcanti, 2003) 

A partir da classificação no Festival, o que já incluía apresentação em duas 

eliminatórias, a gravação e lançamento do disco com as músicas classificadas, Nestor de 

Hollanda Cavalcanti começa a trabalhar, a convite de Marcos Leite, como Diretor Musical do 

Coral. Na verdade, inicia-se uma parceria de trabalho, onde Nestor escrevia alguns arranjos, 

dava algumas sugestões sobre as interpretações mas em nenhum momento nota-se pelo seu 

próprio texto, uma relação de subordinação característico deste cargo. 

 Enquanto se preparavam para a gravação do Festival o Coral fez diversas 

apresentações (USP, MASP, Parque Lage, etc.) e tornou-se bem conhecido também em 

função da classificação num Festival de Música Popular. Se pensarmos na mistura de 

influências que estava acontecendo naquele momento, compreenderemos o sucesso daquele 

trabalho: um coral com propostas cênicas, cantando uma peça de um compositor erudito, no 

maior festival de música popular do país. 

 Uma das apresentações mais marcantes para Cavalcanti, foi a que aconteceu no IV 

Panorama de Música Brasileira Atual, um festival anual de música erudita brasileira 

promovido pela Escola de Música da UFRJ. O coral tinha sido foi convidado para interpretar 

três obras: Vidurbana, do Marcos Leite e Paula Mófreita; Beba Coca-Cola, de Gilberto 

Mendes e Décio Pignatari; e Cobras e Lagartos. No bis de uma apresentação apoteótica, com 

improvisações e uma crítica muito bem humorada ao ensino na Escola de Música, Marcos 

Leite rege Alguém Cantando, de Caetano Veloso. Para Cavalcanti, esta é uma apresentação 

que marca uma total quebra de barreiras, as “barreiras do som” entre a música erudita e 

popular. 

 Antes da eliminatória do Festival MPB Shell 81, o grupo gravou durante uma 

temporada na Sala Funarte Sidney Miller, o disco do qual analisaremos o repertório. Na 
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primeira eliminatória do Festival, no Teatro Fênix, o Coral da Cultura Inglesa fez uma 

excelente apresentação, obteve uma ótima resposta do público e foi classificado para a final. 

Depois da final, realizada no Maracanãzinho, o grupo recebeu um troféu pelo "Melhor 

trabalho criativo no MPB Shell 81". 

 Foi só depois do Festival, no final de 1981, que, através de reuniões, o grupo se 

desligou da Cultura Inglesa e passaram a ser chamados de Cobra Coral. No ano seguinte o 

grupo ainda participou do disco Cores, Nomes de Caetano Veloso (Polygram, 1982) e do 

MPB Shell 82. O grupo se dissolveu em 1983.     

 Vários músicos começaram sua carreira profissional no Coral da Cultura Inglesa entre 

eles: Felipe Abreu (professor de canto), Edu Lopes (regente e arranjador), Pedro Luís (cantor 

e copositor), Denise Margot (cantora e produtora musical), Zé Al (saxofonista), Maria Tonica 

Gnattali (flautista) e Marco D’Antonio (regente) e Ricardo Góes (cantor).  

 

A técnica vocal do Cobra Coral 
Ouvindo a gravação das músicas do disco Aos vivos, o primeiro fator dentro da 

produção musical que chama atenção é a sonoridade do grupo. O grupo tem o que chamamos 

de vozes brancas, sem vibrato, e com uma emissão das vogais mais frontal que facilita o 

entendimento do texto das músicas e aproxima o canto coral da sonoridade vocal da música 

popular dos cantores desta época, como por exemplo Caetano Veloso e Gilberto Gil. Esta 

sonoridade se mantém, salvo pequenas nuances, por todo o repertório, inclusive na peça da 

renascença italiana Maria Magdalena, de Andrea Gabrieli. Independente do difícil julgamento 

estético, o fato é que a técnica vocal fazia parte da proposta de renovação da linguagem coral 

de Marcos Leite e foi esta a sonoridade que ele buscou nos seus outros grupos como o 

Garganta Profunda e o Vocal Brasileirão. Como dissemos no Capítulo 1, esta técnica vocal 

aplicada à música popular brasileira tem sido feita de diversas formas mas sempre à margem 

da universidade. 

 

O repertório 
1. Três cantos nativos dos índios Kraó* (coligidos por Marluí Miranda)  
2. El Ahuasca * (folclore peruano)  
3. She’s leaving home * de John Lennon & Paul McCartney 
4. Alguém cantando* de Caetano Veloso 
5. Carnavalito Humahuaqueño. (folclore argentino) - arranjo de Moacyr del 

Picchia escrito na década de 70 
6. Lua, lua, lua* de Caetano Veloso 
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7. Beba Coca-Cola de Gilberto Mendes e Décio Pignatari - 1967 
8. Maria Magdalena - moteto de Andrea Gabrielli (renascença italiana) 
9. Espaço livre ou... NUMBER ONE CRAZY PEOPLE (Cobra Coral, criação 

coletiva); 9b. Cobras e Lagartos de Nestor de Hollanda Cavalcanti e Hamilton 
Vaz Pereira - 1981 

10. Patuscada de Gandhi* (Afoxé filhos de Gandhi) 
 
* Arranjos de Marcos Leite 

 

A partir da informação de que Marcos Leite escreveu seus primeiros arranjos para este 

grupo, a partir de 1975, fizemos algumas análises simples e pragmáticas do repertório:  

• 30% das músicas são composições e 70% são arranjos 

• 70% das peças foram escritas na década de 70 

• Uma peça foi escrita no mesmo ano da gravação (Cobras e Lagartos) 

• 90% das peças foram escritas a partir de 1967 

• 70% das peças foram escritas especialmente para o Coral da Cultura Inglesa 

• 20% do repertório do repertório é composto por músicas folclóricas  

• 60% do repertório foi escrito por Marcos Leite 

 

O repertório deste disco tem duas características marcantes. A primeira é que se trata 

de um trabalho autoral de Marcos Leite, onde mais da metade dos arranjos foi escrita por ele 

especialmente para o Coral da Cultura Inglesa. Dentro desses arranjos impressiona a 

atualidade das peças. Os arranjos das músicas Patuscada de Gandhi, Alguém Cantando e Lua, 

Lua, Lua, foram escritos pouco tempo depois das músicas terem sido lançadas nos discos de 

Gilberto Gil e Caetano Veloso e essas músicas nem se tornaram grandes sucessos. Podemos 

encontrar nesta rápida absorção das novas composições, nesta relação de consumo e 

produção, uma forte influência da MPB da época e um acompanhamento muito próximo por 

parte de Marcos Leite e dos integrantes do coral da carreira desses compositores, o que, de 

certa forma, demonstra a importância de cantar a música do seu tempo através da linguagem 

coral.  

Uma segunda característica é a variedade de estilos adotados pelo grupo. Encontramos 

num repertório de dez músicas, uma canção indígena, duas canções folclóricas de países 

vizinhos, uma composição renascentista, duas composições brasileiras contemporâneas, uma 

canção popular internacional, e três peças da MPB. Considerando os primeiros estilos 

relatados, o repertório não diferia muito do canto coral praticado até os anos sessenta. O que 

fazia a diferença eram os arranjos mais modernos para uma temática que já existia como nas 
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canções com temas indígenas e canções folclóricas; fazia também diferença a escolha de 

composições contemporâneas que trouxessem uma novidade na sonoridade e na temática da 

peça; finalmente os arranjos contemporâneos de música popular ao lado da renascença 

italiana eram um convite para entender que a linguagem coral brasileira poderia ter outros 

caminhos caso se eliminassem as barreiras de erudito e popular. 

Analisaremos no Capítulo 3, os arranjos de Lua, Lua e Alguém Cantando. De Marcos 

Leite , analisaremos também o arranjo do samba Lata d’água. 
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Capítulo II 

Arranjo: definição e poiesis 

 

 Nesta etapa da pesquisa procuramos as definições para a palavra Arranjo, um conceito 

que está sendo discutido durante toda a dissertação. As definições encontradas nas referências 

bibliográficas foram abordadas tendo em vista as práticas dos arranjadores. Na parte final 

deste capítulo buscamos aplicar o conceito de poiesis no contexto do arranjo vocal e de como 

este conceito poderá contribuir com as análises que serão feitas no Capítulo III e com a 

proposta metodológica do Capítulo IV. 

Na edição mais recente do The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2000) 

encontramos as primeiras definições de arranjo. Numa definição geral o arranjo é o re-

trabalhamento de uma composição musical, normalmente para uma meio diferente do 

original. A palavra arranjo se aplica a qualquer peça musical que se baseia ou incorpora 

algum material pré-existente. Desta forma peças litúrgicas baseadas em um cantus firmus, 

variações sobre temas, paródias ou o pastiche, envolvem algum tipo de arranjo.  Há também 

uma definição usual: o arranjo seria uma mudança do meio da composição original, uma 

elaboração ou simplificação, mas que em ambos os casos algum nível de re-composição está 

normalmente envolvida. (Boyd, 2000).  

 Uma outra parte deste verbete trata das motivações do arranjador e traz inúmeros 

exemplos. Encontramos, por exemplo, referências à compositores do século XIX e XX 

fazendo arranjos de sua própria obra com interesses que vão desde a simples divulgação até o 

interesse econômico. Em outros casos, citando Bach e Mozart, há um interesse de estudo de 

peças de outros compositores, de adaptá-la aos instrumentos disponíveis e também por fazer 

parte de uma rotina de trabalho. Um arranjador pode também ser motivado a aumentar o 

repertório de alguns instrumentos para os quais não se encontra um bom número de peças 

escritas ou oferecer peças de diferentes níveis de dificuldade, com fins didáticos. 

 Apesar de abordar os aspectos criativos do trabalho de um arranjador, verificamos que 

o arranjo na música erudita se aproxima muito da definição de Transcrição. O verbete sobre 

Transcrição do New Grove refere-se a esta prática como uma cópia da música normalmente 

com uma mudança de notação (tablatura para pentagrama por exemplo), de formato, 

incluindo também um trabalho de editoração (no caso de manuscritos). Ressalta também que 
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quando há uma mudança de meio (por exemplo, de uma partitura de orquestra para uma de 

piano) tanto Transcrição quanto Arranjo são termos válidos (Ellingson, 2000). 

 Buscando outras referências, encontramos no The Harvard Concise Dictionary of 

Music and Musicians (1999), dois conceitos para a mesma palavra: a definição de Arranjo na 

música erudita é bastante similar à definição do New Grove e reconhece que os termos 

transcrição e arranjo são algumas vezes intercambiáveis. Já na música popular e no jazz o 

Arranjo é uma versão específica da composição. Neste caso, o papel do compositor tem sido 

especificar a melodia e o acompanhamento da maneira mais simples e direta, deixando o 

arranjador completamente livre no que diz respeito ao meio de execução e orquestração e uma 

considerável liberdade no que diz respeito aos detalhes rítmicos e harmônicos. 

 Tratando do arranjo na música popular, o The New Grove Dictionary of Jazz define 

arranjo como um “re-trabalhamento ou re-composição de uma obra musical ou parte dela (tal 

como a melodia), para um meio ou conjunto diferente do original, também resultando uma 

versão da peça” (Schüller, 1988. p.32). Depois de relatar a importância do arranjo dentro da 

história do Jazz, o verbete traz uma consideração que se aproxima muito da prática de 

arranjadores brasileiros. Segundo Schuller (1988), a questão do arranjo cobre um amplo 

espectro de opções que vão desde um simples acompanhamento de uma melodia até a mais 

inventiva re-composição.  

Concluímos então que, por abranger abordagens tão diferentes dentro de uma mesma 

prática, a palavra arranjo acaba sendo usada para resultados estéticos extremamente diferentes 

tanto na música erudita como na popular. Do ponto de vista musicológico, esta indefinição da 

terminologia é bastante ruim quer seja para a análise de arranjos ou para a formulação de 

alguma proposta de ensino. Mesmo compreendendo que historicamente essa definição nunca 

aconteceu e que um arranjador pode tanto trabalhar transcrevendo ou arranjando a partir de 

uma composição original, ainda fica a questão: como analisar e conceitualizar um arranjo? O 

próprio verbete de Boyd (2000) traz uma sugestão. Relata que é possível distinguir um arranjo 

puramente prático, no qual há um pequeno ou nenhum envolvimento artístico do arranjador, 

de um arranjo mais criativo no qual a composição foi filtrada através da imaginação do 

arranjador. “Arranjos de músicos criativos são claramente mais importantes por conta de seus 

méritos intrínsecos e também porque muitas vezes servem para iluminar a personalidade 

musical do compositor-arranjador”23 (Boyd, 2000. p.66). 

                                                
23 “Arrangements by creative musicians are clearly the more important kind, both on account of their intrinsic 
merits and because they often serve to illuminate the musical personality of the composer-arranger” (Boyd, 
2000. p.66)  
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Transcrevemos uma parte das conclusões do longo verbete do New Grove sobre 

arranjo que de tão contundente, servirá para uma boa discussão: 
Poucas áreas da atividade musical envolvem o julgamento estético (e até mesmo ético) 
dos músicos tanto quanto a prática dos arranjos. (...) Seria fora da realidade propor que 
arranjos devessem ser julgados sem referência com o original, mas é talvez somente 
considerando o arranjo e o original como duas versões diferentes da mesma peça que a 
solução do dilema estético que eles muitas vezes criam poderá ser encontrada. (Boyd, 
2000. p.70) 24 
 

Para o arranjador, para o estudante de arranjo ou para o musicólogo, uma definição 

mais acurada e aplicável à música em geral, erudita ou popular, se faz necessária. Para um 

arranjador é o esclarecimento de sua prática de trabalho. Para o estudante significaria uma 

organização dentro de uma disciplina e uma conscientização da importância de cada prática. 

Para o musicólogo, um parâmetro para análises destas práticas. 

Samuel Adler no livro The Study of Orchestration, começa a esclarecer essas práticas 

através de uma divisão de funções. Segundo Adler: 

Transcrição é a transferência de uma obra previamente composta de um meio musical 
para outro.  
Arranjo envolve em maior grau o processo composicional, pois o material pré-
existente pode ser apenas uma melodia – ou mesmo parte de uma - para a qual o 
arranjador tem que criar uma harmonia, contraponto, e muitas vezes até o ritmo, antes 
de pensar na orquestração (Adler, 1989. p.512)25 
 

As duas definições de Adler (Arranjo e Transcrição) a meu ver são fundamentais para 

começarmos a entender o processo criativo do músico que trabalha com uma obra pré-

existente. A transcrição é um processo importantíssimo dentro da história da música e Adler 

toma um longo capítulo de seu livro esclarecendo as técnicas e a importância de uma 

transcrição bem feita. Ao mesmo tempo há uma evidente separação entre esses dois processos 

frisando que a palavra Arranjo deveria ser usada para um processo mais criativo, re-

composicional. Ou seja, se aceitarmos a sugestão do New Grove e compararmos o original e a 

obra derivada do original, já temos uma certa divisão de conceitos que abre um bom caminho 

para a resolução do “dilema estético” assinalado anteriormente. A confusão não se dá na 

importância dos dois processos (Transcrição e Arranjo), mas sim em uma distinção que 

                                                
24 “Few areas of musical activity involve the aesthetic (and even the aethical) judgment of the musician as much 
as the practice of arrangement.(…) It would be unrealistic to propose that arrangements should be judged 
without reference to the original, but it is perhaps only by regarding the arrangement and the original as two 
different versions of the same piece, that a solution to the aesthetic dilemma they so often create will be 
found”(Boyd, op.cit. p.70)  
25 “Transcriptions is a transference of a previously composed work form one musical medium to another. 
Arranging involves more of the compositional process, for the previously existing material may be as little as a 
melody or even a partial melody for wich the arranger must supply a harmony, counterpoint, and sometimes 
even rhythm before thinking about orchestration” (Adler, 1989. p.512) 
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historicamente nunca houve. Alguns dos exemplos relatados no verbete de Arranjo do New 

Grove na verdade são, pela definição de Adler, transcrições. Sem essas definições, como 

poderíamos analisar os arranjos ou como ensiná-los? São questões fundamentais que 

direcionam o processo de análise e de trabalho do músico que se situa naquela que Leme 

(2000) chama de práticas de fronteira: a prática que se situa entre a obra original e a obra 

derivada, ou seja, a obra re-trabalhada nos processos de transcrição ou arranjo. Concordamos 

totalmente com Leme (2000) quando ela expõe os problemas envolvidos nesta indefinição dos 

termos transcrição e arranjo: 
Tenho tido oportunidade de observar que os dois termos costumam ser usados, com 
bastante freqüência, de maneira imprecisa, e acredito que isso se deva, ao menos em 
parte, à desinformação. Há que se considerar que o mau uso da terminologia pode 
prejudicar, direta ou indiretamente, todas as pessoas envolvidas na atividade musical. 
E isso atinge também o ouvinte. O conhecimento de um conjunto razoável de dados 
sobre uma manifestação musical pode melhorar significativamente a qualidade de sua 
escuta, permitindo, entre outras coisas, a visualização dos caminhos que sua realização 
percorreu – e isso inclui composição, arranjo, transcrição, regência, interpretação, 
sonorização, difusão, etc. (Leme, 2000. p.5). 

 
 Ao procurarmos as relações entre as definições de arranjo e o dia-a-dia do trabalho 

com a música popular notamos algumas diferenças que foram confirmadas no trabalho de 

Aragão (2001), “Pixinguinha e a gênese do arranjo musical brasileiro - 1929 a 1935”. 

Um dos pontos que particularmente nos interessou foi a distinção entre a prática do 

arranjo na música erudita e na música popular. Aragão expõe que o arranjo na música erudita 

parte da partitura, denominada pelo autor como uma “instância de representação do original”. 

Ou seja, independente da interpretação, o arranjador tem em suas mãos uma guia fiel dos 

elementos que “podem ser considerados como constituintes do original de uma obra clássica, 

tais como alturas, ritmos, dinâmicas ou indicações de expressividade. Pois bem, é a partir 

destes elementos que poderá ser elaborado um arranjo de uma obra clássica” (Aragão, 2001, 

pg. 16). Com isso entendem-se os exemplos citados no New Grove (adaptações para outros 

instrumentos, simplificações, etc.) e também que uma parcela de arranjos sejam considerados, 

pela definição de Adler, transcrições. 

 Na música popular, Aragão (2001) expõe que o reconhecimento de um “instância de 

representação do original” é muito difícil simplesmente porque, na prática, não há a partitura 

e nem uma “definição exata acerca de quais os elementos que constituem o ‘original’ de uma 

peça, e nem parece ser essa uma questão tão relevante quanto na música clássica.” (ibid, p. 

17). Para fins de registro de direito autoral, sabemos que o que certifica o original da música 

popular é o registro do formato letra + melodia mas esta não é uma partitura que se tenha à 

mão para trabalhar. Com uma visão absolutamente prática, Aragão conclui que a ausência 
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desse documento original, tornou o arranjo uma prática fundamental para a veiculação das 

composições, quer ele fosse escrito por arranjadores e gerando uma partitura ou com músicos 

tocando na hora um arranjo improvisado. Desta forma temos uma compreensão da prática do 

arranjo como “uma forma de estruturação de uma obra popular” (ibid. p.17).  

 As questões colocadas por Aragão não excluem as definições expostas e só ajudam a 

compreender melhor o processo de trabalho do arranjador vocal. É importante que tenhamos 

esta compreensão da ausência da partitura original e a importância deste primeiro arranjo, que 

veicula as canções, porque na grande maioria dos casos é a partir deste primeiro arranjo, desta 

veiculação da composição no mercado de consumo, que o arranjador para coro vai conhecer a 

canção e vai iniciar um novo processo de re-composição. Cria-se então uma outra “instância 

de representação” não exatamente do original mas sim ligada à obra: a partitura do arranjo 

vocal. 

O papel do arranjador vocal 

 
 Mas como se dá, na prática, este processo? Onde se localizaria o arranjador vocal e a 

partitura deste arranjo numa seqüência de ações que vão do compositor até o ouvinte? De que 

maneira o arranjador vocal se relaciona com os processos musicais anteriores, ou seja, a 

composição original e o primeiro arranjo? Para responder estas perguntas proponho uma 

análise dos hábitos do trabalho do arranjador. Mesmo que não tenhamos estudos sistemáticos 

que comprovem, alguns depoimentos de colegas arranjadores e a prática da escrita são 

suficientes para pelo menos levantar hipóteses. Vamos aos fatos: o I e II Curso de Grupos 

Vocais promovido pelo Rio a Cappella26 (Janeiro de 2002 e junho de 2004) reuniu 6 

arranjadores que produziram para o evento doze arranjos vocais inéditos (dois para cada 

arranjador). Tive a honra de ser um dos arranjadores convidados entre outros talentosos 

colegas: Maurício Maestro, Zeca Rodrigues, Fernando Ariani, Eduardo Lakschevitz e Deco 

Fiori. Além da preparação e execução pública destes arranjos, o curso contava com palestras 

dos arranjadores intituladas: o arranjador e sua obra. Foi interessante notar que todos os 

arranjadores citavam na palestra ou nos ensaios, uma gravação de referência. Zeca Rodrigues 

expôs que ouvir várias versões (gravações) da mesma música antes de fazer o arranjo é um 

habito.  Marcos Leite, na sua apostila de arranjo vocal, recomenda para “estimular o processo 

de criação” que se pesquise diferentes versões da música que será arranjada (Leite, 1995, 

                                                
26 não há uma publicação sobre este evento mas várias informações podem ser obtidas em 
www.rioacappella.com.br 
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p.6)27. No III Fórum Rio a cappella, o arranjador do MPB-4, Magro Whagabi, ao falar sobre o 

arranjo vocal de “Roda Viva” de Chico Buarque, disse que o processo de fazer o arranjo vocal 

daquela música ainda inédita começou com o próprio Chico Buarque tocando a música para 

ele e com uma gravação em fita cassete como referência. A questão que gostaria de reforçar é 

que, muitas vezes, a partitura como registro da composição original também tem um papel 

secundário no trabalho do arranjador. É de praxe que o arranjador num primeiro estágio do 

trabalho tire a música, transcreva as informações contidas numa gravação. A partitura pode 

até existir como registro da canção para arrecadação de direitos autorais mas esta não é um 

documento que se tenha à mão para trabalhar. Mesmo com a popularização dos songbooks, a 

escuta da música vem antes da partitura. Além disso, para o arranjador experiente, conferir as 

informações de um songbook com as gravações disponíveis deve fazer parte de uma rotina de 

trabalho. É claro que o ato de tirar a música implica em uma leitura pessoal da gravação. O 

que é pertinente para um arranjador pode não ser para outro e isto é um aspecto positivo do 

processo. A liberdade de trabalho dos arranjadores faz com que se tenha a expectativa de que 

diferentes interpretações aliadas ao processo criativo possam gerar resultados extremamente 

diferentes da mesma música.    

As relações prescritivas e descritivas neste processo são um pouco confusas. Quando 

se tem uma partitura, o que é muito raro, ela não serve como uma prescrição do que se deve 

fazer mas sim como um ponto de partida para um processo criativo. Quando se tem uma 

gravação, a descrição detalhada de todos os eventos que ocorrem é opcional. O arranjador 

pode extrair da gravação todos os elementos e aproveitar estas idéias para o arranjo vocal, 

realizando uma transcrição ou apenas transcrever a melodia, o texto e uma indicação da 

harmonia. De qualquer maneira, a gravação também serviria como um ponto de partida.   

De uma forma ou de outra os processos relatados fazem com que o arranjador conheça 

a música com profundidade, analise sua estrutura formal, o texto e o arranjo original. A partir 

deste conhecimento, algumas idéias são transcritas, adaptadas à textura vocal, e outras são 

compostas, criadas a partir de um material pré-existente. Em decorrência disso, obviamente 

um arranjador tem muito mais liberdade ao compararmos com um intérprete de música 

erudita com uma partitura. É bastante comum que um arranjador re-harmonize a canção, 

trabalhe com uma nova disposição das diferentes partes da música e até crie outras, faça 

variações da melodia original, crie contracantos e estabeleça uma nova estrutura de 

                                                
27 Leite, Marcos. Arranjo Vocal de MPB – Conservatório de MPB de Curitiba, 1995. Esta referência é uma 
apostila de um curso ministrado por Marcos Leite. 
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acompanhamento rítmico. É exatamente nesta liberdade de criação que reside a poiesis28 do 

arranjo vocal. Vejamos com mais clareza este processo de produção musical através de uma 

perspectiva linear. 

 
A linha de produção 

Para definir o papel do arranjador vocal e da partitura do arranjo vamos inicialmente 

considerar o esquema proposto por François Delalande (1991) sobre os atos de produção e 

recepção da música escrita. O esquema (Fig. 1) coloca em jogo “três tipos de sujeitos 

(compositor, intérprete, ouvinte) e dois tipos de objetos (partitura, objeto sonoro)”: 

 

 
Fig.1. Esquema proposto por Delalande  

 
As setas para a direita representam os procedimentos de produção, e aquelas dirigidas 
para a esquerda, os procedimentos de recepção. Nota-se que o que se denomina 
interpretação se decompõe em dois tipos de procedimentos: a recepção da partitura 
(leitura, análise, interpretação no sentido hermenêutico) e a produção do objeto sonoro 
(execução)  (Delalande, 1991, p.13)29. 
 

Esta linha de produção é perfeitamente aplicada ao processo composicional de música 

erudita, onde se tem o que Aragão (2001) chama de “instância de representação original”, os 

seja, a partitura. Delalande continua: “Esse esquema é derivado daquele proposto por Nattiez 

(1987)30, onde a obra está representada entre a produção e a recepção”.  

O esquema proposto por Nattiez (Fig.2): 

 

 

 
                                                
28 Termo amplamente empregado na semiologia musical a partir da análise tripartite proposta por Molino na 
década de setenta e discutido em diversos artigos tal como: “O modelo tripartite de semiologia musical: o 
exemplo de La Cathédrale Engloutie, de Debussy”, Nattiez (2002) ou Delalande (1991).  
29 “où lês fleches dirigées vers la droite figurent dês conduites de production et celles vers la gauche des 
conduites de réception.(...) On notera que ce qu’on appelle l’interprétation se décompose en deux types de 
conduits, la reception de la partition (lecture, analyse, interpretation au sens herméneutique), et la production de 
l’objet sonore (exécution).” Delalande, 1991. p.13 
 
30 Nattiez, J. – Musicologie générale et sémiologie, Christian Pourgeois, ed. Paris - 1987 
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Processo poiético partitura  resultado musical   processo estésico 

 

(Compositor)       interpretação    (ouvinte) 

 

Fig.2 – Esquema proposto pro Nattiez 

 

Nota-se a falta da vertente estésica31 do intérprete, a recepção da partitura, mas 

Delalande ressalta que Nattiez se pergunta “onde termina a poiética e onde começa a 

estésica” e que Nattiez admite uma ambigüidade que está presente na própria definição de 

obra:  
Se concebermos a obra como um entidade de relações fixadas pela partitura, o signo 
gráfico é suficiente para isso, e a estésica começa a partir do momento onde o 
executante interpreta a obra, nos dois sentidos do termo: ele faz a sua própria seleção 
dos interpretantes desde a primeira leitura (e lhes dá sentido), ele executa a obra(...). 
Se, ao contrário, concebemos que a obra só está completamente produzida no 
momento em que é tocada, a poiética se prolonga até o final da execução. A 
interpretação aparece então como o primeiro estágio da estésica e como último da 
poiética (Nattiez, 1987 apud Delalande, 1991)32. 
 

Esta declaração de Nattiez abre um importante precedente: se podemos considerar que 

a “obra só está completamente produzida no momento que é tocada” então o conceito de obra 

se ramifica pelas diversas formas em que ela for executada. Ao considerarmos as definições e 

as práticas do Arranjo, vimos que há uma leitura (estesis) e um processo criativo a partir de 

uma gravação considerada como original. Esta produção do arranjo é um processo poiético 

com muita liberdade de criação que, mantendo características da composição original, 

transforma-se numa outra forma desta obra. Por isso podemos considerar que ocorre uma 

série de processos poiéticos e estésicos até o final do processo, que estabelecem outras formas 

de representação do original. O original se estabelece nos registros sonoros, passando pelos 

arranjos e seguindo até a interpretação do arranjo vocal e a estesis do ouvinte. 

                                                
31 Tanto o processo poiético quanto o processo estésico também são abordados na análise semiótica de Molino. 
A análise poiética abrange os processos de criação, de produção musical. A análise estésica estuda os processos 
de recepção da música. A análise imanente do objeto (partitura ou objeto sonoro) completa as três dimensões 
desta análise simbólica, chamada de análise tripartite.   
 
32 “Si l’on conçoit l’ævre comme une entité de rapports fixes par la partition, le signe graphique suffit pour cela, 
et l’esthésique commence à partir du moment où l’exécutant interprète l’ævre, dans sens du terme: il fait sa 
propre sélection d’interprétants dès la première lecture (il lui donne un sens), il exécute lævre (...). Si au 
contraire, on conçoit que l’ævre n’est pás entièrement produite tant qu’elle n’est pás jouée, lê poïétique se 
prolonge jusqu’à l’exécution achevée. L’interprétation apparaît alors comme le premier stade de l’esthésique et 
comme dernier du poïétique” (Nattiez, 1987, p.100 apud Delalande 1991). 
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Se colocarmos o arranjo coral de música popular dentro do esquema proposto por 

Delalande (Fig.1) teríamos obviamente um alongamento da linha de produção e recepção da 

música. Este alongamento estaria diretamente relacionado ao número de sujeitos e objetos 

envolvidos.  

O primeiro exemplo do esquema de Delalande aplicado à música popular, foi 

imaginado com a dinâmica de trabalho relatada por Aragão (2001), onde compositores, 

arranjadores, intérpretes, e seus respectivos objetos sonoros estão representados de uma forma 

bastante definida. Neste caso, a primeira partitura, escrita pelo compositor, muitas vezes não 

existe, mas consideramos que no caso da música popular esta representação do original é um 

primeiro objeto sonoro. É através deste objeto sonoro (um gravação caseira ou uma 

apresentação da canção) que o primeiro arranjador terá o primeiro processo estésico, ao ouvir 

a música, e poiético, ao criar o arranjo. Esta primeira etapa se completa com o processo 

estésico e poiético do intérprete, que resulta na gravação da composição, onde esta obra se 

tornará pública, e que está representada pelo objeto sonoro 2: 

 

Fig.3- Esquema proposto para a música popular  

 
Para analisarmos o papel do arranjador vocal, o que temos que considerar na grande 

maioria dos casos é uma primeira interpretação da música que, neste caso, é o objeto sonoro 

2. Como verificamos através dos depoimentos, este segundo objeto sonoro é uma gravação 

comercializada pela indústria fonográfica. Muitas vezes esta gravação traz informações 

musicais tão marcantes através do primeiro arranjo e da primeira interpretação que, por 

escolha do arranjador vocal, pode influenciar (positivamente) no processo de criação do 

arranjo. 

A partir deste segundo objeto sonoro o arranjador cria o arranjo, tendo ou não acesso à 

partitura da música. É o quarto processo poiético, sendo o primeiro o do compositor, o 

segundo do arranjador e o terceiro do intérprete. O resultado do processo poiético do 

arranjador vocal é a partitura do arranjo.  
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A partir da interpretação do arranjo vocal, em um concerto ou ouvindo um CD, o 

ouvinte fecha esta seqüência de atos de produção e recepção da música. É importante ressaltar 

que esta é apenas uma das possibilidades considerando a música vocal. Optamos por um 

diagrama que representasse uma prática, mas não todas as práticas. 

As relações entre os sujeitos (compositores, arranjadores e intérpretes) e objetos 

(partituras e objetos sonoros) acontecem de diversas formas e outros diagramas podem ser 

propostos. Buscamos representar através do diagrama da Fig.3, um caminho onde os sujeitos 

e objetos estejam mais definidos. Porém, na música erudita ou popular, podemos encontrar o 

caso em que o compositor é o intérprete de sua própria obra, contendo ou não o arranjo (por 

exemplo Dorival Caymmi, Edu Lobo, Tom Jobim, Herbie Hancock, Claire Fischer, Claus 

Ogerman, Philip Glass e Strawinsky). Neste caso, o diagrama, até objeto sonoro 2, muda 

sensivelmente, concentrando vários processos em apenas um sujeito. Imaginemos por 

exemplo, um arranjador vocal que escreveu um arranjo coral a partir da audição do CD ou Lp 

Caymmi e seu violão. Nesta gravação, onde Dorival Caymmi interpreta suas músicas 

acompanhado apenas de seu violão, o compositor é, ao mesmo tempo, arranjador e intérprete. 

Para mantermos uma coerência com o que foi apresentado no esquema anterior, chamamos 

este registro da composição, que tornará a obra pública, de objeto sonoro 2. 

 

 

Fig. 4 - Esquema proposto para a musica popular e o arranjo (2) 

 
Uma outra possibilidade do diagrama bastante plausível é quando o arranjador tem 

diferentes versões disponíveis da mesma composição, uma recomendação de trabalho citada 

por Zeca Rodrigues e Marcos Leite. Tomemos como exemplo, o arranjo de Damiano Cozzella 

de Suíte dos Pescadores, que será analisado no Capítulo 3. Cozzella escreveu este arranjo no 

início da década de setenta. Até esta época, foram feitas três gravações da Suíte dos 

Pescadores. Nosso diagrama teria alterações significativas pois teríamos ao invés de um, três 

objetos sonoros 2 à disposição de Cozzella. Se quisermos não só tratar da análise da partitura 

mas também da poiesis, ou seja, os aspectos criativos, originais do arranjo vocal, temos que 
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analisar também as três versões gravadas. Ao consideramos as gravações e o arranjo de 

Cozzella como versões diferentes do mesmo original, procuraremos definir os aspectos 

poiéticos e, ao mesmo tempo, resolver o “dilema estético” (Boyd, 2000) com o qual a 

conceitualização de um arranjo se depara freqüentemente.    

Delalande e Nattiez demonstraram esquemas relacionados à música escrita. Nestes 

estudos existe um aprofundamento da importância da partitura nesta seqüência de eventos, do 

compositor ao ouvinte. Paradoxalmente, ao aplicar este esquema no trabalho do arranjador, 

vê-se que muitas vezes a partitura inicial é dispensável. Embora estejamos trabalhando com 

música popular, acreditamos que os esquemas relatados são referências importantes pois o 

ponto de partida é o mesmo: uma observação das práticas musicais. O esquema de Delalande 

é aplicável porque parte de uma visão mais ampla, a do fato musical. Citando Molino “Não 

há, pois, uma música, mas músicas. Não há a música, mas um facto musical” (Molino, s.d., 

grifo do autor). A análise semiótica do fato musical considera suas três dimensões: a poiética, 

a imanente (partituras ou objetos sonoros) e a estésica. Para abranger o fato musical, situa o 

musicólogo como um pesquisador das três dimensões e dos processos envolvidos, 

distanciando-se favoravelmente de uma discussão estilística entre música popular e erudita.  

Desta forma, o método tripartite é um “procedimento de análise do texto musical aplicável a 

todas as formas de música” (Molino apud Sampaio, 2002). 

Os esquemas propostos também se mostram como ótimos complementos às definições 

encontradas nos dicionários, dissertações e livros citados. Se para o arranjo delegamos um 

“processo composicional” (Adler, 1989) resultando em uma versão específica da música, mas 

que, na prática, há um amplo espectro de opções que vão desde um simples acompanhamento 

de uma melodia até a mais inventiva re-composição (Schuller, 1988), então estamos querendo 

dizer que há uma gradação de processos poiéticos. Esta gradação só pode realmente ser 

analisada através da sugestão do verbete de Boyd (2000): a comparação com a composição 

original.  

A observação aprofundada da prática do arranjo coral é o fio condutor deste trabalho. 

Achamos de grande importância definir e localizar o papel do arranjador vocal e suas relações 

com a composição original pois este aprofundamento teórico será aplicado nas análises dos 

arranjos. Mesmo que o foco da dissertação esteja centrado no nível imanente, ou seja, nas 

partituras dos arranjos para coro, procuraremos inserir nas nossas análises, considerações 

sobre a poiesis do arranjo. As conclusões deste capítulo serão usadas tanto na análise dos 

arranjos, Capítulo 3, quanto na proposta de disciplina de arranjo vocal, no Capítulo 4 desta 

dissertação. 
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Capítulo III 
 

Análise dos Arranjos 
 

Se no Capítulo 2 discutimos a definição e a poiesis do arranjo e no Capítulo 4 vamos 

propor uma metodologia de ensino de arranjo vocal, as análises contidas neste capítulo não 

poderiam estar alheias a estes assuntos e concentradas apenas na partitura de um arranjo 

vocal. Sempre que possível, faremos comparações com outras versões da mesma música e 

também com a história da composição, procurando entender os processos poiéticos do 

arranjador. Da mesma forma, os fundamentos da proposta metodológica do Capítulo 4, serão 

discutidos já neste capítulo onde, através das análises, estaremos em contato com diferentes 

técnicas de escrita. 

A análise dos arranjos corais a cappella abordará os seguintes parâmetros: 

 

1) Extensões – A extensão é obviamente um parâmetro analisado diretamente na partitura do 

arranjo vocal, ou seja, sem comparações com diferentes versões da canção. Analisaremos não 

só a tessitura de cada naipe usada em cada arranjo mas também da região da voz usada para 

cada função, ou seja, qual a região que está sendo usada para cada naipe quando estão fazendo 

a melodia principal e quando não estão. Para adotar um padrão de análise das extensões, 

chamaremos simplesmente de contracanto a melodia que não é estritamente a melodia 

principal da canção. Como uma continuação natural desta análise, discutiremos também o uso 

da extensão em relação à forma do arranjo. Esta ampla abordagem do assunto Extensões 

difere daquelas inseridas em manuais de orquestração e arranjo mas se faz necessária ao 

discutir arranjos específicos.  

 

2) Aspectos gerais da composição e do arranjo – são considerações sobre a composição e suas 

respectivas gravações e também as primeiras comparações entre o arranjo instrumental e o 

vocal. Nestas primeiras comparações, procuraremos elucidar as alterações de forma entre o 

que estabelecemos como original e o arranjo vocal. Neste primeiro tópico discutiremos 

também o uso do texto, um assunto extremamente importante para arranjos vocais.  

 

3) Procedimentos Composicionais – este parâmetro contém quatro outros tópicos que após as 

análises, poderão detalhar o processo criativo do arranjador bem como as técnicas de escrita: 
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- Harmonia 

- Melodia 

- Ritmo 

- Organização Textural 

 

 O tópico da Harmonia sempre será apresentado de uma maneira destacada. Os outros 

três tópicos, dependendo do arranjo, poderão ser discutidos de uma forma conjunta.   

 Para acompanhar as análises, encartamos um CD contendo as gravações dos arranjos 

bem como das gravações citadas como referência. As partituras dos arranjos analisados 

podem ser consultadas no Anexo 1 (p.160). 

 

I – Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi,  

arranjo de Damiano Cozzella 
  

A partitura completa da Suíte encontra-se no Anexo 1 (p.161). Como se trata de uma 

Suíte, após o estudo das Extensões e da abordagem da história desse conjunto de canções, 

cada canção receberá uma análise separada com relação aos “Aspectos gerais do arranjo” e 

“Procedimentos composicionais”. 

 

Extensões 
As extensões encontradas no arranjo vocal estão representadas na Fig.5 a seguir. 

Adotamos como padrão que as notas extremas que foram usadas no máximo quatro vezes, 

serão representadas na extensão total com as figuras preenchidas: 
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Fig.5 - Extensões – arranjo: Suíte dos Pescadores 

 

No naipe de Soprano, a nota mais aguda da voz (F#4) está presente em 4 compassos 

da Suíte. A região mais grave da voz (B2- C3) está presente em 6 compassos mas, excetuando 

o primeiro compasso do Velório, o naipe de Contralto está cantando a mesma melodia (c.16 

por exemplo)33, fazendo o que chamamos de dobra da melodia. De fato, esta não é uma região 

em que o naipe de Soprano tenha muito brilho, portanto, se há a necessidade de fortalecer a 

melodia, é um recurso interessante dobrar a melodia para torná-la mais presente. 

Para esta análise da extensão não consideramos a canção Cantiga da Noiva pois o 

arranjador pede que seja executada por um pequeno grupo solista. Fica a cargo do regente 

escolher quem será a solista, um Contralto ou Soprano. Além disso, nosso foco principal é a 

análise das extensões dos naipes e não da especificidade de cada solista. 

Um outro aspecto que tem que ser abordado é a extensão usada e a função da melodia 

escrita. Quando o Soprano está cantando rigorosamente a melodia principal da música, nas 

canções Temporal e Velório, a extensão usada é B2 – C#4. Quando o Soprano está cantando 

variações melódicas (c.31→36, por exemplo)34 ou contracantos, ou seja, quando o Soprano 

não está com a melodia principal, a extensão usada é F#3 – E4, podendo ainda se estender em 

raras ocasiões até F#4 (c.19, por exemplo).  

                                                
33 Para uma maior agilidade do texto usaremos como abreviação de compasso apenas a letra “c” 
34 A seta indica o trecho que está sendo estudado, ou seja, do compasso 31 ao compasso 36. 
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O uso desta extensão no naipe de Soprano encontra total coerência com o que Marcos 

Leite propôs na sua apostila de Arranjo Vocal: “as melodias com texto nos naipes femininos 

não devem ultrapassar o C4, pois não se consegue clareza na emissão” (Leite,1995, p.7).35 

Não encontramos nenhuma referência nos livros de Arranjo Coral (Ades, 1989, ou 

Wilson, 1986) quanto a este aspecto.  

No naipe de Contralto, a extensão de uma oitava (B2 – B3) é basicamente a mesma 

tanto para melodia principal (Adeus da esposa, por exemplo) como para os contracantos. 

No naipe de Tenor, a extensão usada é de F#2 – E3. A nota extrema da região aguda 

(F#3) é usada apenas nos c.10, 11, 98 e 99. Com exceção do c.54, não há melodia principal 

escrita para o naipe de Tenores. 

No naipe dos Baixos a extensão de A1 – B2 é usada tanto para a interpretação da 

melodia principal quanto para o acompanhamento. A extensão extrema que vai até F#1 está 

presente em 4 compassos (c.48, 80, 84, 85).  

Mais uma vez, a região vocal que Cozzella utiliza neste arranjo encontra total sintonia 

com as considerações de Marcos Leite: “Não temos Baixos, e sim Barítonos. As melodias 

escritas com notas abaixo do lá1 (A1) não soam muito bem nos nossos corais” (Leite, 1995). 

O arranjo de Suíte dos Pescadores foi escrito para o Coral USP, regido por Benito Juarez e, 

pelos prêmios obtidos, imaginamos se tratar de um excelente coral. Mesmo se tratando de um 

grupo experiente, Cozzella preferiu usar poucas vezes as notas extremas do naipe dos Baixos, 

evitando a perda de sonoridade. 

 

Aspectos gerais da composição e do arranjo 

 
Como vimos no Capítulo I, o arranjo da Suíte dos Pescadores foi escrito no início da  

década de setenta e pode ser considerado um clássico do repertório coral brasileiro. Foi um 

dos primeiros arranjos escritos para o Coral USP e o arranjador Marcos Leite considera este 

arranjo um divisor de águas, no sentido de trazer para o canto coral uma sonoridade brasileira 

conectada à música popular. Em 2000, tendo em vista a importância da Suíte dos Pescadores 

para o repertório coral da cidade de São Paulo, este arranjo foi o foco de um debate pela 

Internet protagonizado por arranjadores e regentes filiados a APARC (Associação Paulista de 

Regentes Corais).  

                                                
35 Leite, Marcos. Arranjo Vocal de MPB – Conservatório de MPB de Curitiba, 1995. Esta referência é uma 
apostila de um curso ministrado por Marcos Leite. 
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O nome da música sobre a qual Cozzella fez o arranjo vocal na verdade é História de 

Pescadores. A História de Pescadores foi gravada na íntegra pela primeira vez pelo próprio 

Dorival Caymmi em 1957, em disco lançado pela Odeon. Esta primeira gravação está 

presente no Lp Caymmi e o Mar e trata-se de um arranjo orquestral para História de 

Pescadores onde Dorival Caymmi, além de intérprete das canções, narra a saga dos 

pescadores através de textos inseridos entre as canções. Em 1965, este conjunto de canções 

foi gravado por Nara Leão em um disco lançado pela Philips (Caymmi, 2001), onde 

encontramos pela primeira vez o nome Suíte dos Pescadores. A gravação de Nara Leão traz 

um arranjo bastante diferente da gravação de Caymmi. Por exemplo, não há a caracterização 

de uma marcha rancho tão característica da primeira canção, a Canção da Partida. Nota-se 

também uma série de alterações da métrica da melodia. Por estes e outros exemplos, a versão 

de Nara Leão se distancia muito do resultado do arranjo de Cozzella. Apesar de usar o mesmo 

nome, Suíte de Pescadores, não acreditamos que esta gravação tenha servido como referência 

para o arranjo vocal. Finalmente em 1967, a História de Pescadores foi gravada por Dorival 

Caymmi e pelo grupo vocal feminino Quarteto em Cy em um disco que é considerado um dos 

maiores sucessos da gravadora Elenco:  
O maior sucesso da Elenco foi a versão do show de Vinícius e Caymmi no Zum-Zum, 
que, na época, chegou quase na marca das 8 mil cópias, algo só acontecido com o 
disco de Dick Farney pela gravadora. A MPB registra poucos shows gravados ao vivo 
tão bons e memoráveis quanto este. A apresentação foi gravada em 1964, arranjada 
pelo maestro Oscar Castro Neves, revelação da turnê brasileira no Carnegie Hall, em 
1962. O disco também lançou as baianinhas do Quarteto em Cy. Dava a oportunidade 
para Caymmi cantar “História de Pescadores” e o Poetinha declamar “Carta ao 
Tom”(‘Porto do Havre, 7 de setembro de 1964, etc’), a patética “História da Criação” 
(‘Porque hoje é Sábado’) e “Formosa” (Xavier, 2003).36  
 

O disco Vinícius e Caymmi no Zum-Zum é resultado de um show muito bem sucedido na 

casa noturna Zum Zum em Copacabana. Após duas longas temporadas entre 1964 e início de 

1966, todos os músicos que estavam fazendo o show foram convidados por Aloysio de 

Oliveira, diretor da Elenco, para gravar o show em um estúdio, pois a casa noturna não tinha 

condições técnicas de realizar esta gravação.  

Como veremos a seguir, a interpretação de Dorival Caymmi e Quarteto em Cy (disco 

Vinícius e Caymmi no Zum-Zum) encontra algumas similaridades com o arranjo vocal de 

Cozzella. Portanto, por enquanto deixaremos de lado as duas outras gravações para que 

possamos aprofundar as possíveis relações entre a versão gravada por Caymmi e o arranjo de 

Cozzella.  As três versões citadas e o arranjo de Cozzella encontram-se no CD anexado ao 

                                                
36 Texto escrito por Marcelo Xavier publicado no site http://www.rabisco.com.br/16/elenco.htm 
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trabalho. Uma análise detalhada das três gravações (as duas de Caymmi e a de Nara Leão) não 

é o foco do nosso estudo mas com certeza seria um estudo interessante da poiesis dos 

arranjadores e intérpretes que produziram estes fonogramas. 

A História de Pescadores é dividida em seis partes com características musicais bem 

diferentes entre si. Na discografia do autor, podemos encontrar um grande número de 

gravações onde foi executada apenas uma das canções. Cada canção tem um subtítulo: 

1) Canção da Partida (História de Pescadores I) 

2) Adeus da Esposa (História de Pescadores II) 

3) Temporal (História de Pescadores III) 

4) Cantiga da Noiva (História de Pescadores IV) 

5) Velório (História de Pescadores V) 

6) Na manhã seguinte (História de Pescadores VI) 

A canção Na manhã seguinte é uma volta ao começo. É exatamente o mesmo tema da 

Canção da Partida. 

 O próprio compositor define assim a História de Pescadores:  
“Já a História de Pescadores volta-se mais diretamente para o detalhar da 
tragédia do pescador. Seu canto de esperança ao partir pela manhã para a rude 
tarefa da pescaria no mar alto, o adeus das esposas que vão rezar para 
Yemanjá impeça o mau tempo, o temporal como lamento das mulheres na 
beira do cais ou na praia, a triste cantiga da noiva cujo noivo não voltou, o 
motivo folclórico do velório (conservada a melodia em toda sua pureza) dos 
mortos e a volta no dia seguinte pela manhã da canção de esperança do 
pescador, canção e esperança que se renovam diariamente” (Caymmi, s.d.)37 
 

Ao escutarmos as gravações, verificamos que o título erudito (Suíte) se ajusta 

perfeitamente à este conjunto de canções populares. Cozzella talvez tenha optado por usar o 

título Suíte dos Pescadores (o mesmo usado por Nara Leão), porque o termo se aplica 

perfeitamente: suíte é uma forma musical que tem sua origem no barroco e que normalmente 

é constituída por uma série de danças (movimentos) cujas características musicais são 

definidas por, por exemplo, andamento, fórmula de compasso e caráter, diferentes entre si 

(Sadie, 1994). 

Destacando a letra de cada canção, vamos dissertar sobre o caráter de cada peça.  

 

 

 

 

                                                
37 Caymmi, Dorival. Cancioneiro da Bahia. Ed. Martins. São Paulo. 4º ed. s.d. 
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1) Canção da Partida (História de Pescadores I) 
Minha jangada vai sair pro mar 
Vou trabalhar, meu bem querer 
Se Deus quando eu voltar do mar 
Um peixe bom, eu vou trazer 
Meus companheiros também vão voltar  
E a Deus do céu vamos agradecer 
 

A História de Pescadores na gravação do disco Vinicius/Caymmi no Zum Zum tem uma 

breve introdução, uma apresentação da música feita por Vinicius de Moraes (voz) e Oscar 

Castro Neves (violão). A Canção da Partida é cantada 2 vezes por um pequeno grupo de vozes 

masculinas e ainda uma terceira vez com Dorival Caymmi fazendo um solo. Na primeira vez 

que é cantada, é feito um aumento gradual do volume geral da gravação, o que no estúdio de 

gravação se chama de fade in. O sentido da letra, o pequeno grupo de vozes masculinas, a 

repetição da pequena canção e até mesmo o fade in, nos induz à imagem do grupo de 

pescadores chegando à praia e se preparando para a pescaria. É um canto de trabalho com 

uma forte marcação do ritmo de marcha-rancho.38 A Canção da Partida termina depois do 

solo de Dorival Caymmi passando para o Adeus da Noiva com uma variação de ritmo mas o 

andamento permanece o mesmo. 

O arranjo vocal de Cozzella inicialmente expõe o ritmo de marcha rancho com as vozes de 

Tenor, Contralto e Soprano. Estas mesmas vozes dão o suporte rítmico e harmônico para que 

a melodia seja exposta pelo naipe dos Baixos a partir da anacruze do quinto compasso. O 

diálogo entre o naipe dos Baixos e os outros três naipes agrupados, pode ser constatado à 

primeira vista, apenas observando o ritmo e a prosódia escrita para as vozes. Com exceção do 

c.16, onde há uma resposta à melodia principal feita pelas vozes femininas, o naipe dos 

Baixos é o único a cantar a letra da música. Cozzella preferiu utilizar o que chamamos de uma 

prosódia neutra (“Pa-pa-ra-pa”), sílabas ou apenas vogais que não tem o sentido de sublinhar 

o texto da canção. Quando há a intenção de sublinhar o ritmo, o arranjador usa as consoantes 

junto com as vogais (“Pa – ra”), quando há a intenção de apenas sustentar a harmonia, a 

articulação se dá com a vogal “a”. Acreditamos que esta opção de não usar o texto nesta 

canção tem dois efeitos benéficos: a melodia principal fica mais destacada, não se perde a 

simplicidade e a objetividade da canção original; para os cantores que não estão com a 

                                                
38 “Marcha-rancho é uma junção do tipo de ritmo (marcha) com o tipo de grupo que o utilizou, o ‘rancho’ (nome 
dos grupos que se organizavam para desfilar no carnaval pelas ruas do bairro fantasiados e com uma música 
tema que também identificava o grupo). O ritmo deriva das machas militares e/ou festivas em andamento mais 
lento (entre 76 e 88 semínimas por minuto).” Ed. Mario Frungillo 
http://www.music.art.br/aqua/ritm/marchar.htm   
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melodia principal (S,C e T), o caráter de acompanhamento fica mais evidente e o uso de 

prosódias neutras, simples e repetitivas, traz uma maior precisão e leveza ao ritmo da marcha-

rancho. 

A melodia é exposta duas vezes, passando diretamente para o Adeus da Noiva.  

 

Procedimentos Composicionais 

Harmonia 
 

A análise harmônica é um capítulo essencial para a compreensão dos aspectos 

criativos do arranjo da Suíte dos Pescadores. Se voltarmos ao capítulo 2 da dissertação, no 

que diz respeito à definição e conceito dos arranjos, veremos que só será possível entender os 

aspectos criativos do arranjo de Cozzella se o compararmos com o que poderíamos chamar de 

original. A gravação citada no início desta análise, retirada do disco Vinicius e Caymmi no 

Zum Zum, foi adotada como original  por causa da semelhança com o arranjo vocal que 

detalharemos mais adiante. Entre as características comuns a ambas as versões estão: a 

alternância das melodias principais nas vozes masculinas e femininas, a métrica da melodia, a 

textura de acompanhamento das vozes masculinas em Temporal e a textura de cama 

harmônica na canção Adeus da Noiva. 

Desta forma, para análise harmônica, o primeiro passo foi analisarmos a harmonia da 

gravação. Vejamos na figura a seguir (Fig. 8) a linha melódica e a harmonia originais da 

gravação de Dorival Caymmi para a Canção da Partida: 
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Vimos então que a harmonia da canção na gravação analisada é marcada pelo uso de 

acordes diatônicos em Bm natural. É uma harmonização muito simples e tirá-la de ouvido 

deve fazer parte da rotina de trabalho do arranjador. Caymmi e Quarteto em Cy interpretam as 

duas primeiras canções em Dó menor, o Temporal em Lá maior, a Cantiga da Noiva e o 

Velório em Dó maior e a Canção da Volta em Dó menor novamente. Para facilitar uma 

imediata comparação, transpusemos a harmonia da gravação de Caymmi para a tonalidade do 

arranjo de Cozzella.  

Para compararmos com o arranjo de Cozzella, as figuras seguintes contém: 

- na primeira linha, a harmonização da gravação de Caymmi com os acordes cifrados 

em cima e a função harmônica abaixo da linha. 

- na pauta de piano, a redução do arranjo vocal de Cozzella também com os acordes 

cifrados em cima e a função harmônica abaixo do pentagrama. 
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Nos primeiros quatro compassos não há indicação de harmonia porque a gravação de 

Caymmi começa diretamente com o tema. O primeiro fato que nos chama atenção ao 

comparamos a harmonia das duas versões (a gravação de Caymmi e o arranjo vocal de 

Cozzella), é o uso de acordes do modo dórico em Bm. O aparecimento dos acordes E7 nos 

compassos 2, 4 e 6 e C#m7 no c.8 causam uma interessante dubiedade pois em alguns 

momentos escutamos Bm Dórico e em outros Bm Natural. 
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Cozzella preferiu em vários momentos deste arranjo vocal, simplificar a harmonia. 

Esta opção pode e em muitos casos deve ser feita em função da condução de vozes e/ou 

porque simplesmente a harmonia já está implícita, ou seja, ela já foi entendida pelo que foi 

apresentado e temos a expectativa de que a harmonia seja reiterada. A própria melodia 

principal da Canção da Partida, através da sua simplicidade e da repetição, nos leva à essa 

reiteração. Nos compassos 10, 12 e 15 podemos identificar repetições do acorde anterior 

(c.10), acordes incompletos (início do c.12 e do c.15) e dobramentos de notas (compassos 

7,12, 13, 14 e 15). A melodia descendente em oitavas de Tenor e Soprano do c.13 ao 15 

ressalta a passagem pelo Bm Dórico apresentado nos primeiros compassos. 

Nestes primeiros 16 compassos, referentes à Canção da Partida, Cozzella usa apenas 

acordes na posição cerrada, ou seja, o intervalo entre Tenor e Soprano não ultrapassa uma 

oitava. 
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Melodia 
Com uma harmonia definida pela gravação e com uma re-harmonização em mente, 

cabe ao arranjador vocal começar a construir linhas melódicas que pontuem essas idéias 

harmônicas. Como o arranjo é um re-trabalhamento de uma obra, normalmente as idéias 

harmônicas já estão estabelecidas ao começar a escrever as vozes. Algumas alterações 

harmônicas podem e em muitos casos devem acontecer, em função da boa condução de uma 

linha melódica mas normalmente isto não acarreta numa mudança substancial da harmonia 

que foi pré-estabelecida para o arranjo.  

Mas de que maneira o arranjador vocal expõe suas idéias harmônicas com as vozes? 

Por onde ele começa? O que podemos fazer é analisar as relações melódicas e tirar algumas 

conclusões que auxiliem na compreensão deste importante aspecto. 

Se o arranjo é feito a partir de uma gravação contendo a melodia e o acompanhamento 

rítmico-harmônico, o primeiro passo é analisar a melodia principal e entender quais as 

funções rítmico-harmônicas ela está cumprindo. Neste momento vamos nos concentrar na 

melodia e sua função harmônica. Analisemos os primeiros compassos da Canção da Partida 

com o Baixo, que apresenta a melodia principal, e o Soprano. 

 

 
Fig. 9 – Canção da Partida – análise melódica 

 

O passo seguinte é reduzir as melodias ao essencial, retirando-lhes as bordaduras e 

notas de passagem, executando um processo bastante usado nas aulas de análise musical. Com 

esta redução e tendo em vista sempre a relação com a harmonia, constatamos que a melodia 

do Soprano foi muito bem construída: ressaltam-se tensões e notas guia do acorde39, evitam-

                                                
39 Chamamos de notas guia, as terças e sétimas dos acordes maiores e menores. 
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se  dobramentos de notas com a melodia e, na sua essência, a melodia é composta de grau 

conjunto, uma escrita simples e eficiente quando tratamos de canto coral. 

 

 
Fig.10 –Canção da Partida – redução melódica 

 

Nestes primeiros oito compassos, constatamos alguns retardos (sugeridos pelas 

ligaduras pontilhadas) que enriquecem a harmonia e criam um diálogo mais interessante entre 

o Soprano e o Baixo.  

A partir desta melodia do Soprano, criar as melodias de Tenor e Contralto com o 

objetivo de harmonizar este contracanto, não é das tarefas mais complicadas. Basta seguir a 

harmonia e construir linhas melódicas adequadas à tessitura de cada voz. Cozzella construiu 

estas melodias com bastante liberdade, muitas vezes valorizando a melodia do Soprano com o 

Tenor cantando uma oitava abaixo. O que é importante ressaltar é o processo da construção 

desta primeira linha, que dialoga com a melodia e que servirá como uma guia das outras 

vozes. Tanto a criação de contracantos como a harmonização em bloco serão abordadas na 

proposta metodológica do Capítulo 4. 

 

Ritmo 
A questão rítmica da Canção da Partida é outro aspecto que merece toda a atenção. 

Muitos arranjadores têm se preocupado em como inserir no arranjo vocal não só a harmonia e 

a melodia, mas uma sustentação rítmica o mais próxima possível do ritmo proposto pela 

gravação original ou pela concepção do arranjador. Um exercício importante é transcrever o 

ritmo dos principais instrumentos da gravação ou mesmo de outras gravações que contenham 

o mesmo ritmo. No esquema abaixo, transcrevemos o ritmo dos instrumentos tocados na 
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introdução de Na manhã seguinte que como já dissemos, é exatamente o mesmo tema da 

Canção da Partida.40 A gravação deste trecho encontra-se na faixa 4 do CD anexado. 

 

 

 
Fig. 11 – Na manhã seguinte – ritmo 

 
Os primeiros quatro compassos do arranjo vocal (Canção da Partida) servem 

exatamente para estabelecer o ritmo de marcha-rancho original da música de Caymmi, 

similar ao que acontece na gravação de Na manhã seguinte. É interessante notar no arranjo de 

Cozzella uma mistura, uma adaptação livre, ao comparamos com o ritmo do violão e a 

marcação do segundo tempo feito pela pandeirola41 e pelo Baixo. A partir do momento em 

que ele é estabelecido, o arranjador trabalha com fragmentos desta condução rítmica (c.6 e 

c.7) ou inclui quiálteras (c.8), que são idiomáticas deste ritmo de marcha-rancho. Quando a 

melodia principal está mais ativa, ela mesma sustenta o ritmo e o arranjador escreve notas 

longas para os outros naipes. Com isso nem a oralidade da canção se perde, entende-se 

perfeitamente a letra da canção e também não se perde a condução rítmica.  

Veremos em outras análises que o ritmo pode ser exposto com as vozes de uma 

maneira constante, como acontece com os instrumentos na gravação de Caymmi da Canção 

                                                
40 Cozzella escreve em compasso quaternário quando o mais comum é ver uma notação binária neste estilo 
porém não achamos que isso tenha que ser levado em consideração nas nossas análises. 
41 Como não tivemos acesso aos créditos da gravação, acreditamos que o instrumento usado trata-se de uma 
pandeirola, um pandeiro sem couro, somente com a platinelas e o aro. 
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da Partida. Acreditamos que Cozzella preferiu dialogar com a melodia, aproveitando os 

espaços, exatamente para não obscurecê-la. É uma medida bastante prudente quando o Baixo 

expõe a melodia. Temos que considerar que neste caso há três vozes mais agudas que 

poderiam chamar muita atenção e prejudicar o entendimento, se fizessem um ritmo constante 

e simultâneo à melodia principal. 

 

Organização textural 
Segundo Wallace Berry “Textura é concebida como aquele elemento da estrutura 

musical, determinado pela voz ou número de vozes e demais componentes que projetam os 

materiais musicais no meio sonoro e (quando há dois ou mais componentes), pelas inter-

relações e interações entre eles” (Berry, 1987, p.191).42 

Analisemos portanto as inter-relações em cada canção da Suíte dos Pescadores. Nesta 

primeira parte, a Canção da Partida, a primeira inter-relação que aparece é entre a melodia 

principal exposta pelo naipe dos Baixos e os outros três naipes agrupados. Esta textura, 

segundo Ades (1989), pode ser definida como um contracanto harmonizado: 
Contracantos podem ser efetivamente empregados em praticamente todos os 
tipos de música e em todas as formações corais com mais de uma parte. Os 
mais bem sucedidos contracantos são aqueles cujo grau de movimentação 
varia inversamente com a movimentação da linha melódica principal (Ades, 
1989, p.98)43 
 

 Ades comenta partituras de Händel, Beethoven, Bach e arranjos de negro spiritual, 

mostrando desde o contracanto simples usando vogais neutras (u, o, a) até o contracanto 

harmonizado44 e utilizando o texto da melodia principal. Através dos exemplos, vemos que o 

diálogo entre a melodia principal e o contracanto é importante para que não se perca a clareza 

da melodia. Com este diálogo definido, o contracanto harmonizado deverá dar um suporte 

harmônico à melodia principal e, ao mesmo tempo, ter linhas melódicas interessantes, 

cantabiles para todas as vozes.  

 O princípio é o mesmo encontrado nesta primeira parte do arranjo de Cozzella. Como 

se trata de um arranjo a capella, acreditamos que há uma preocupação com este diálogo mas, 

                                                
42 “Texture is conceived as the element of musical structure shaped (determined, conditioned) by the voice or 
number of voices and other components projecting the musical materials in the sounding medium, and (when 
there are two more components) by the interrelations and interactions among them” (Berry, 1987, p.191). 
43 “Countermelodies may be effectively employed in practically all types of music and in all choral settings with 
more than one part. The most successful countermelodies are those whose degree of movement varies inversely 
with that of the melodic line” (Ades, 1989, p.98). 
44 Construir um contracanto harmonizado segue o mesmo princípio da harmonia seccional ou ligação paralela de 
acordes. Este assunto será abordado de uma forma detalhada na proposta metodológica. 
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simultaneamente, há também a preocupação da sustentação rítmico-harmônica ressaltada nas 

sessões anteriores.   

 

2) Adeus da Noiva (História de Pescadores II) 
Adeus, adeus, 
Pescador não esqueça de mim 
Vou rezar pra ter bom tempo meu nego 
Pra não ter tempo ruim  
Vou fazer sua caminha macia  
Perfumada de alecrim 
 

Aspectos gerais da composição e do arranjo 

 
Naturalmente, no Lp Vinicius e Caymmi no Zum Zum, as cantoras do Quarteto em Cy 

cantam esta faixa. A primeira vez em solo (com uma cantora apenas) simbolizando a noiva do 

pescador e depois em coro, simbolizando as mulheres dos pescadores que ficam nas suas 

casas na expectativa da volta dos pescadores. O ritmo marcado, lento e até mesmo fúnebre, 

reforçam a tristeza da noiva e os perigos do mar que os pescadores vão enfrentar. Esta 

imagem da mulher do pescador, dos perigos do mar, dos pescadores que enfrentam o mar 

bravio e muitas vezes não voltam, enfim esta imagem da vida dos pescadores é cantada em 

diversas canções de Dorival Caymmi tais como O bem do mar, A jangada e O mar entre 

outras.  

No arranjo de Cozzella há uma mudança de textura que marca a mudança do caráter 

da canção. A melodia é exposta pelo naipe de Contraltos em meio a uma textura polifônica 

que analisaremos mais tarde. Cada voz tem uma função específica: o Baixo e o Tenor têm, na 

maior parte desta sessão, respectivamente as funções de pedal harmônico e ostinato. Soprano 

tem a função de contracanto livre, que também será detalhado em seguida. Há uma marcante 

mudança de textura, mas, assim como na gravação, não há uma alteração de andamento.  

Quanto à prosódia, Cozzella mais uma vez procura dar destaque à melodia principal, 

escrevendo prosódias neutras para os outros naipes. O Soprano, com exceção de duas 

respostas à melodia nos c.25 e 29 (Adeus), cantam sempre com a vogal “a”. O Tenor, nos 

primeiros seis compassos desta sessão, tem a prosódia “Pa-ra-ra”, que auxilia na articulação 

quando a melodia é subdividida em colcheia. O Baixo, que na sessão anterior estava fazendo a 

melodia, inicialmente marca o segundo tempo de cada compasso com a prosódia “Hum”, 
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causando um efeito sonoro muito próximo da boca chiusa45. No último sistema desta sessão o 

Baixo canta a mesma prosódia do Tenor (Pa-ra-ra). 

Se considerarmos apenas a questão da utilização da prosódia, tudo indica que o 

arranjador teve a mesma intenção da Canção da Partida: ressaltar a melodia principal da 

canção, através do uso de prosódias neutras para os outros naipes. Se imaginarmos, por 

exemplo, o naipe de Tenores cantando a letra da canção com a melodia que está escrita (em 

colcheias), um certo conflito entre a melodia de Tenor e Contralto poderia ser causado. Com o 

uso de prosódias neutras Cozzella construiu uma textura polifônica intrincada mantendo o 

foco na melodia principal.  

Após o Adeus da Noiva, o arranjo volta para a Canção da Partida e segue para uma Coda. 

Este formato não foi identificado em nenhuma gravação. Mais um aspecto da poiesis do 

arranjo de Cozzella. 

 

Procedimentos Composicionais 

Harmonia 
Da mesma maneira como foi analisada na Canção da Partida, analisaremos a harmonia 

do Adeus da Noiva. A figura 16 traz uma comparação da harmonia da gravação de Caymmi 

com o arranjo vocal de Cozzella.  

A análise harmônica feita com acordes cifrados e com a função harmônica traz, 

respectivamente, uma visão mais detalhada das dissonâncias e também uma visão mais ampla, 

que ressalta o caminho das funções harmônicas. Especialmente no caso do Adeus da Noiva, 

Cozzella traz um enriquecimento dos acordes. É o caso por exemplo, dos c.17, 19, 21 e 25, 

onde temos a adição de sextas e nonas que não encontramos na gravação de Caymmi.  

Ao compararmos as duas versões, vimos que Cozzella fez uso de retardos nos compassos 

18, 20 e 26, onde há um prolongamento do acorde do compasso anterior e uma mudança de 

função apenas no terceiro tempo do compasso.  

O uso da escala de Bm Dórico continua presente nos compassos 23 e 27, onde 

identificamos as mesmas funções harmônicas usadas na Canção da Partida.  

Além da textura, que será discutida mais tarde, nota-se um grande contraste na estrutura 

dos acordes. Enquanto que na Canção da Partida só constatamos acordes em posição cerrada, 

no Adeus da Esposa há uma predominância de acordes em posição aberta. 

 
                                                
45 Boca chiusa quer dizer boca fechada em italiano. Sua indicação na partitura pode ser feita colocando apenas 
“Bch”. 
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Como se trata de uma textura polifônica, acreditamos que há uma intenção conjunta: o 

arranjador tem a intenção de enriquecer a harmonia porém cada melodia tem sua função 

independente. A textura polifônica poderá causar uma certa dúvida na interpretação da 

harmonia. Como se trata de uma música muito simples, onde várias frases se repetem, 

algumas questões podem ser esclarecidas olhando a peça como um todo. É o caso dos 

compassos 20, 24 e 28. Nestes compassos, a função dominante é tão evidente que o arranjador 

teve a liberdade de expressá-la de três formas diferentes: no compasso 20, a melodia pedal do 
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Baixo (B2) causa um choque harmônico com a sensível (A#3) ao mesmo tempo em que a 

melodia principal exposta pelo Contralto está cantando A4 (c.20). Só não causa um certo 

estranhamento porque o Baixo pedal já estava sendo exposto nos compassos anteriores e já 

temos a expectativa de que ele continuará sendo cantado. No compasso 24, a ausência da 

linha de Soprano e a presença do Baixo pedal no primeiro tempo, acaba por concentrar nossa 

atenção nas linhas de Tenor e Contralto. Analisando a relação destas duas melodias temos 

uma relação de dominante mais clara. O terceiro tempo deste acorde pode ser interpretado 

tanto como uma dominante menor (Vm) ou como um simples terceiro grau, a tríade de Ré 

maior na segunda inversão. Finalmente, no compasso 28, o acorde dominante com a quarta 

suspensa aparece com a nota fundamental no Baixo. O salto de oitava da linha do Baixo e a 

resolução na tônica (F#3—F#2—B2) reforçam a função dominante deste compasso. O 

arranjador preferiu novamente usar uma dominante menor (ou, como preferir, Ré maior) no 

terceiro tempo.  

O uso de dominantes menores ou acordes incompletos podem enfraquecer o caráter de 

dominante mas temos que analisar caso a caso. As canções da História de Pescadores são 

muito simples o que dá uma ampla margem para que o arranjador possa criar diferentes 

soluções sem que se perca o sentido original da peça. 

 

Melodia, Ritmo e Textura 
No caso do arranjo de Adeus da Noiva, onde cada voz tem sua independência 

rítmico/melódica resultando em uma textura polifônica, a análise conjunta destes três aspectos 

se mostrou mais eficiente. 

Cozzella muda radicalmente a textura nesta canção. Se na Canção da Partida, há uma 

melodia principal sendo acompanhada e sustentada harmonicamente por outras três vozes, no 

Adeus da Noiva cada voz tem sua independência gerando uma textura polifônica. Para que se 

possa compreender como essa textura funciona, temos que analisar inicialmente a função de 

cada voz. 

Os Baixos, do compasso 17 ao 24, têm uma função de Baixo pedal, acentuando 

sempre o segundo tempo de cada compasso. Ades (1983) dá exemplos de três utilizações de 

melodia pedal que podemos usar de uma maneira eficaz nos arranjos corais:  

1) O pedal harmônico – onde há o exemplo do naipe dos Baixos sustentando a tônica 

enquanto que as outras vozes se movimentam.  
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2) O pedal rítmico – que Ades considera “uma forma limitada de ostinato, restrita a uma única 

nota ou um pequeno grupo de notas, as quais através da reiteração fornecem um ímpeto 

rítmico” (Ades, 1983, p.88)46 . 

3) Pedal invertido – uma nota pedal feita pelas vozes superiores.  

 Desta forma, a melodia do arranjo de Cozzella é considerada um pedal harmônico e 

traz um contraste bastante acentuado com relação à Canção da Partida, pois nesta os Baixos 

cantavam a melodia e não tínhamos até a entrada da Canção da Noiva uma sustentação de 

notas graves.  

A partir do compasso 25 o Baixo auxilia na definição da harmonia partindo da tônica e 

descendo até o quinto grau para logo a seguir resolver na tônica e voltar à Canção da Partida. 

Na proposta de metodologia do Cap. IV, nós denominamos esta melodia como um 

contracanto do Baixo: uma melodia cantabile escrita para os Baixos, que pode ser constituída 

de arpejos ou grau conjuntos que definem a base do acorde.  

Os Tenores estabelecem um ostinato rítmico (onde há variação de alturas mas não de 

ritmo) do compasso 17 ao 22, utilizando uma região média da tessitura vocal (entre F#2 e 

B2). Mais uma vez, Ades (1989) traz exemplos de ostinatos executados por uma só voz ou 

harmonizados, resultando um ritmo marcante. Como definição, o autor expõe que o ostinato 

se dá através das repetições de figuras que podem ser rítmicas ou melódicas. É interessante 

notar que nos exemplos citados tanto em Ades (1989) quanto Ostrander (1986) a harmonia é 

extremamente simples. Ostrander (1986) traz recomendações do uso do texto no ostinato e 

reforça que eles devem ser usados onde a harmonia se repete por vários compassos. Alguns 

aspectos, destas definições encontram sintonia com o arranjo de Cozzella, mas não todos. 

Sem dúvida trata-se de um ostinato, mas a harmonia da peça é bastante trabalhada ao 

compararmos com os exemplos citados na bibliografia. Inclusive uma função deste ostinato 

escrito para o Tenor é de ressaltar dissonâncias dos acordes, enriquecendo a harmonia. Um 

exemplo disso é o compasso 21, onde o Tenor tem na sua melodia a sexta e a sétima maior do 

acorde de Bm. Esta riqueza harmônica que a melodia do Tenor acentua, acaba por construir 

um melodia não muito simples de ser cantada mas este julgamento só pode ser feito pelo 

arranjador e pelo grupo para o qual ele está escrevendo. 

A partir do compasso 23, o arranjador opta por notas longas para o naipe do Tenor. 

Trata-se de um contracanto livre muito simples de ser cantado, que auxilia na sustentação da 

harmonia e acaba por ressaltar a melodia principal exposta pelo Contralto. 

                                                
46 “The rhytmic pedal point is a limited form of ostinato, restricted to single tone or small group of related tones, 
which through reiteration provides rhythmic impetus.” (Ades, 1989, p. 88) 
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A melodia é exposta pelo naipe de Contralto e, excetuando o Soprano nos cinco 

últimos compassos desta canção, não há texto sendo cantado pelas outras vozes. Ressaltamos 

o excelente uso da tessitura de Contralto para esta melodia que, por estar em região 

confortável, deve funcionar muito bem na grande maioria dos corais brasileiros. 

A melodia de Soprano também tem uma função destacada. É o que chamamos na 

nossa proposta de contracanto livre. Enquanto que a melodia do Contralto é escrita 

principalmente em semínimas e colcheias, o contracanto do Soprano é escrito principalmente 

em mínimas, ora dialogando com a melodia principal (c. 18→21, c.25→29), ora apenas 

sustentando notas longas. Um detalhe que nos chamou a atenção é região aguda que o 

Soprano está cantando nos compassos 19 e 27, chegando na nota F#4. O intervalo que é 

gerado entre Soprano e Contralto é bastante grande, nada usual e não recomendado pelas 

referências bibliográficas. Por outro lado, este grande intervalo entre Soprano e Contralto gera 

naturalmente um destaque da melodia do Soprano e talvez essa seja a intenção de Cozzella. 

Como a melodia do Contralto é a melodia principal, o regente deve tomar um certo cuidado 

para que esse destaque aconteça sem que a melodia da música seja obscurecida.  

Concluindo, a textura polifônica - representada pela independência das vozes - pode 

ser constatada do c.17→24. No último sistema (c.25→29) podemos considerar que temos 

contracantos nas vozes do Baixo, Tenor e Soprano, com a mesma função: dar o suporte 

harmônico necessário para a melodia principal escrita para o Contralto. Desta forma não se 

identifica neste último sistema a independência melódica estabelecida no início desta sessão. 

O que ocorre é uma mudança de textura dentro da mesma canção, com uma diminuição do 

número de informações. Ao escrever uma pausa de três compassos para o Soprano (c.22→24) 

e, em seguida, escrever a linha do Tenor em notas longas, Cozzella induz um final desta 

sessão mais tranqüilo ao compararmos com o início do Adeus da Noiva. Berry (1987), 

definiria esta mudança de textura como uma mudança de densidade. Um dos parâmetros que 

define a densidade de uma peça é exatamente o número de eventos que ocorre em um 

determinado espaço de tempo. Desta forma, se uma das vozes está em pausa ou há uma 

mudança de uma melodia escrita em colcheias para semibreves, há uma mudança de 

densidade. 

O que é interessante ressaltar é como as mudanças de textura acompanham a forma da 

canção. A pausa do Soprano coincide com o início da terceira frase da melodia principal 

(“Vou rezar pra ter bom tempo...”). As mudanças das melodias de Tenor e Baixo marcam a 

entrada da última frase da melodia (“Vou fazer sua caminha macia...”). Por mais que 
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tenhamos muitas informações no arranjo desta canção da Suíte, há um respeito e uma 

valorização da forma da canção. 

Após a segunda canção há uma volta à Canção da Partida que não identificamos em 

nenhuma gravação. Esta liberdade do tratamento da forma traz um diálogo entre os dois temas 

(Canção da Partida e Adeus da Noiva) bem como dos seus personagens (pescadores e suas 

mulheres). Este diálogo se torna mais evidente na Coda desta sessão, onde o arranjador usa os 

dois temas de uma maneira livre, fazendo pequenas variações melódicas.  

 

Coda  

Aspectos da composição e do arranjo 
Neste pequeno trecho, criado pelo arranjador a partir das melodias já apresentadas, 

identificamos pela primeira vez o uso simultâneo da letra da música em todas as vozes. As 

vozes femininas fazem uma variação da melodia do Adeus da Noiva onde ressaltamos o uso 

de quartas justas paralelas nos compassos 33 e 34. Os Baixos fazem uma variação da melodia 

da Canção da Partida estabelecendo as tônicas dos dois acordes presentes nesta Coda. Os 

Tenores, com notas longas e em uma região brilhante da voz, assumem um personagem que 

não havia aparecido: o pescador dizendo Adeus à sua esposa.  

 

Procedimentos Composicionais 

Harmonia 
Este trecho apresenta dois acordes (Bm7 e E7) onde Cozzella ao mesmo tempo reforça 

a sua re-harmonização exposta anteriormente e prepara para a modulação: o acorde de E7(13), 

que representa o IV7 do tom de Bm ou IV do modo Bm dórico, servirá como dominante da 

tonalidade de Lá Maior. Como se trata de um arranjo a cappella, nota-se a preocupação do 

arranjador em preparar as diferentes tonalidades. Isto não ocorre na versão gravada, onde os 

instrumentos normalmente fazem uma introdução estabelecendo a nova tonalidade. Tanto na 

versão gravada quanto no arranjo de Cozzella, as modulações tem o objetivo de ajustar a 

tonalidade da canção às vozes que farão a melodia. 

O uso de acordes na posição aberta, principalmente no último compasso, auxilia no 

caráter apoteótico deste encerramento. Quando constatamos que o próximo movimento da 

Suíte (Temporal) está em um andamento mais rápido, vemos que há uma intenção de causar 

um impacto com esta pequena Coda e preparar para o movimento seguinte.  

 



 

 

68 

 
 

Melodia, Ritmo e Textura 
O uso do texto confere uma energia extra a este trecho que ainda não havia 

acontecido. Sair da prosódia neutra com uma função de apoio à melodia para cantar a letra da 

canção já causa naturalmente uma mudança radical de sonoridade. Neste caso em especial, se 

as melodias já foram expostas e tratando-se de um diálogo entre temas, todas as vozes têm a 

mesma importância.  

Um aspecto desta variação melódica merece ser ressaltado. A construção da melodia 

do Soprano induz o caráter apoteótico desta Coda. Inicialmente a melodia da palavra “Adeus” 

é apresentada com um salto de quinta, exatamente como foi escrita apresentada por duas 

vezes no arranjo de Adeus da Noiva. Após a variação melódica de “pescador não esqueça de 

mim”, o Adeus é apresentado com um salto de sétima, colocando o Soprano em uma região 

aguda e estabelecendo um final mais enfático. Sem dúvida, as variações melódicas escritas 

para Soprano e Contralto, somadas à linha do Tenor, foram escritas com a intenção de 

estabelecer um final marcante e enérgico. 



 

 

69 

Se os Tenores estão articulando o texto junto com as vozes femininas e os Baixos 

assumem uma função destacada, o resultado textural é de duas vozes marcantes, uma 

polifonia simples mas com uma intenção conduzida pelo uso do texto. 

 

3) Temporal (História de Pescadores III) 
Pedro, Pedro, Pedro, Pedro 
Chico, Chico, Chico, Chico 
Lino, Lino, Lino, Lino, 
Zeca, Zeca, Zeca, Zeca, 
Cadê você, oh mãe de Deus, meu Deus 
Eu bem que disse pra José, não vá José, não vá José, meu Deus 
Com tempo desse não se sai, quem vai pro mar, quem vai pro mar, não vem 
 

Aspectos da composição e do arranjo 
Esta canção é em andamento mais acelerado, onde a repetição dos nomes dos 

pescadores (Pedro, Chico, Lino e Zeca) representa a angústia da espera de suas mulheres. Na 

gravação analisada, o Quarteto em Cy expõe a melodia principal.  

No arranjo vocal, o andamento e o caráter rítmico da composição original é respeitado. 

As vozes femininas se alternam na melodia em função da região: quando a melodia está numa 

região mais grave (nos primeiros 4 compassos) a melodia principal é exposta pelo naipe de 

Contralto e o Soprano canta uma nota longa com uma prosódia neutra (“a”). Nos quatro 

compassos seguintes, a situação se inverte e a melodia é exposta pelo naipe de Soprano. Nas 

duas últimas frases (Eu bem que disse...e Com tempo desse...) as vozes femininas 

movimentam-se em bloco, do uníssono até a abertura de três vozes (Contralto I e II e 

Soprano) e voltando ao uníssono. É mais uma textura que ainda não tinha sido utilizada que 

enriquece a sonoridade do arranjo. Às vozes masculinas cabe o importante papel de sustentar 

o caráter rítmico desta canção e de reforçar o texto nos finais de cada frase. Nos oito 

primeiros compassos há uma intenção de estabelecer uma base rítmica com uma prosódia 

neutra (“La-la”). 

Ao compararmos com a gravação de Caymmi, há algumas alterações da forma que serão 

relatadas na análise harmônica. 
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Procedimentos Composicionais 

Harmonia 
Nos primeiros oito compassos de Temporal, Cozzella preferiu simplificar a harmonia, 

mantendo apenas o V e o I grau, com uma harmonia muito similar à da gravação de Caymmi. 

Do compasso 40 em diante os acordes Bm7 – E7sus4 e apresentam notas comuns e são 

perfeitamente intercambiáveis. No compasso 42 há apenas uma substituição por acordes da 

mesma função pois o I e III graus tem função tônica. Para quem está começando a escrever, 

acreditamos que seja um bom exemplo onde há uma simplificação da harmonia sem qualquer 

empobrecimento da sonoridade da música original e, principalmente, com a criação de linhas 

melódicas simples. Neste trecho as vozes masculinas têm o importante papel de sustentar o 

ritmo e, neste caso, facilitar as melodias é primordial para que não se perca a força e a 

precisão das melodias.  

 
 

Nos compassos 45 e 46, há uma alteração na forma da canção facilmente reconhecível 

ao escutarmos as duas versões. Nas três versões gravadas que escutamos (e que estão no CD 
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que acompanha este trabalho), a música passa diretamente do compasso 45 para o 48, sem 

resolver no I grau, no acorde de Lá maior. Esta resolução só acontece após o ritornello do 

compasso 51. Cozzella preferiu escrever esta resolução e preparar a entrada do segundo grau 

através da inclusão da sua dominante (o acorde F#7). 

 
 

A partir do compasso 53, há mais uma alteração na forma. Enquanto que nas versões 

gravadas encontramos uma repetição do acorde dominante (E7sus4) juntamente com a 

repetição da melodia cantada pelo Tenor, Cozzella expõe novamente os fragmentos melódicos 

condensados em três compassos (c.53→55). Ao expor as melodias cantadas, o arranjador 

enriqueceu a harmonia, criou uma Coda, um final desta sessão que antes não existia e, mais 

uma vez preparou a chegada de uma nova tonalidade (Mi maior).  
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Melodia e Ritmo 
Na textura dos dois primeiros sistemas de Temporal, (c. 36 — 44) as vozes masculinas 

tem a função de estabelecer o motivo rítmico da canção. As vozes femininas se alternam na 

melodia principal e cantando notas longas que complementam a harmonia. A princípio 

poderíamos considerar uma textura tão polifônica quanto a Cantiga da Noiva mas um olhar 

um pouco mais atento poderá perceber as diferenças: Baixo e Tenor fazem parte de um bloco 

único, uma célula rítmica que pode ser percebida e transcrita do ritmo do violão de Dorival 

Caymmi. Transcrever o ritmo dos instrumentos é uma recomendação que fazemos nas aulas 

de arranjo. A melodia, através da repetição do motivo, também auxilia o caráter rítmico desta 

peça. As notas longas e os sinais de crescendo e decrescendo acabam por auxiliar na unidade 

dos trechos de quatro em quatro compassos. Portanto, é uma textura polifônica mas a 

independência das vozes tem que ser ponderada. 

A partir do compasso 44, Baixos e Tenores: tem a função de ressaltar a melodia nos 

tuttis ou simplesmente sustentar notas da harmonia (c.48). As vozes femininas continuam com 
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a função de expor a melodia mas a partir do compasso 44, cantam-na em bloco, abrindo três 

vozes em intervalos de sexta ou sétima (c. 46 e 47) ou em uníssono nas regiões onde a 

melodia está numa região mais grave (c. 45 e 51, por exemplo).  

No compasso 48 identificamos uma técnica de escrita muito simples, mas de grande 

efeito, e que na bibliografia americana é chamada de Leque. A técnica consiste em aproveitar 

o caminho natural da melodia e, partindo do uníssono, abrir aos poucos o leque de notas do 

acorde. No compasso 48, Cozzella da uma amostra desta técnica mas o efeito se torna mais 

impactante quando é feito por todas as vozes como por exemplo no seu arranjo de Pra 

machucar meu coração de Ary Barroso. Nos primeiros 3 compassos desse arranjo podemos 

identificar a abertura do leque até o primeiro tempo do segundo compasso e o fechamento do 

leque no terceiro compasso. 

 

 
Fig. 17 – Pra machucar meu coração 

 

Voltando à Suíte dos Pescadores, a partir do compasso 53, Cozzella escreve uma 

pequena Coda do Temporal. Além da riqueza harmônica ressaltada anteriormente, no 

compasso 53 nota-se uma repetição dos motivos melódicos de forma condensada, um efeito 

que na bibliografia é chamado de Pirâmide. Consiste simplesmente na entrada e sustentação 

das vozes obedecendo a um sentido, do grave para o agudo ou o inverso. Tanto Ades (1989) 

quanto Ostrander (1986) citam nos seus livros estas técnicas (Leque, Pirâmide, entre outras) 

nos capítulos de Técnicas Especiais. 
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Textura 
 A estrutura rítmica dos primeiros oito compassos (sustentada pelo Tenor e Baixo), 

reflete um bom domínio da música popular. É difícil ver até em arranjos atuais, um resultado 

tão eficiente com melodias tão simples de serem executadas. Tendo em vista a riqueza rítmica 

da Música Popular, consideramos as estruturas rítmicas como um tópico que merece um 

destaque na nossa Proposta Metodológica do Capítulo 4. 

 As outras técnicas presentes na partitura do Temporal – Tuttis, Leque, Pirâmide – 

mesmo que estejam presentes em poucos compassos, demonstram como é possível dar um 

tratamento refinado em uma música muito simples sem perder as características originais da 

canção. Assim como as estruturas rítmicas são necessárias para nos remeter à sonoridade 

original da canção, os tuttis servem para ressaltar partes importantes do texto musical, o 

Leque reforça o texto sem obscurecer a melodia e a Pirâmide é uma elaboração de um motivo 

melódico encontrado no original. 

  

4) Cantiga da noiva (História de Pescadores IV) 
É  tão triste ver partir alguém que a gente quer com tanto amor 
E suportar a agonia de esperar voltar. 
Viver olhando o céu e o mar 
A incerteza a torturar,  
A gente fica só, tão só 
A gente fica só, tão só 
É triste esperar 

 

Aspectos gerais da composição e do arranjo 
Esta canção volta a um andamento lento e representa a tristeza da noiva. Tanto na 

gravação quanto no arranjo essa intenção fica evidente: na gravação há uma solista (a noiva) e 

no arranjo, Cozzella solicita que esta parte seja executada por um pequeno grupo solista, 

contrastando com as canções anteriores. Não só este caráter da canção é mantido no arranjo 

mas constatamos que o arranjo instrumental é, de uma certa maneira, adaptado para as vozes: 

o acompanhamento da solista nesta canção é feito por um órgão e ao que tudo indica Cozzella 

aproveitou esta idéia para escrever para as vozes acordes em notas longas em boca chiusa, 

procurando a mesma sensação de continuidade do arranjo instrumental. Esta técnica de escrita 

Ades (1983) denomina como acompanhamento sustentado mas optamos usar o nome que se 

usa no jargão popular, mencionado em Almada (2000): Cama harmônica. Esta técnica 
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também será abordada na nossa proposta metodológica. O arranjador optou por não usar a 

segunda parte da música, a partir de “Viver olhando o céu e o mar”.  

 

Procedimentos Composicionais  

Harmonia 
Com relação à harmonia da Cantiga da Noiva há algumas diferenças entre as versões 

de Caymmi e do arranjo de Cozzella apesar de encontrarmos a mesma textura.  

Logo nos primeiros compassos Cozzella mantém a tríade de F#m com as vozes de 

Contralto, Tenor e Baixo e deixa a melodia no Soprano estabelecer as dissonâncias do acorde. 

A melodia principal fixa naturalmente as sétimas e nonas do acorde, ou seja, não há 

necessidade de ressaltar as dissonâncias com as outras vozes.  

Identificamos nos compasso 65 e 67, o uso de tríades diminutas com função 

dominante. Ao considerarmos que a melodia faz apogiaturas e analisando a passagem 

cromática das vozes, podemos interpretar que se trata de uma função dominante.  

Voltando a comparar as duas versões, tanto no compasso 65 quanto no 67 há uma 

substituição por acordes da mesma função. Nos três compassos finais, Cozzella preferiu 

deixar a cadência final mais clara, mais pronunciada. É importante lembrar que nas outras 

gravações, a Cantiga da Noiva não acaba no compasso 91. Há uma segunda parte desta 

música que o arranjador preferiu não incluir. 
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Melodia e Ritmo 
Buscando uma continuidade da base harmônica, Cozzella opta por notas longas e 

melodias cromáticas ou em graus conjuntos. Apenas nos últimos três compassos a voz do 

Baixo se destaca para definir a cadência conclusiva perfeita no final (IIm –V – IV  - I).  

Textura 
A Cantiga da Noiva apresenta exatamente a mesma textura do começo ao fim. É 

interessante notar que na maior parte do tempo, todas as vozes (incluindo a melodia), estão 

dentro do âmbito de uma oitava, uma estrutura harmônica com uma densidade bastante 

diferente do arranjo das outras canções. Berry (1987), consideraria que há um aumento no 

parâmetro densidade-compressão, visto que há um maior número de notas inseridas, por 

exemplo, no âmbito de uma oitava.  

Nesta canção há uma grande semelhança entre o arranjo instrumental, que emprega um 

órgão, e o arranjo vocal. A sustentação sonora obtida pelo órgão é traduzida pelas vozes 

através desta cama harmônica. O interesse neste caso é puramente instrumental. As vozes 

estão sustentando a harmonia sem o texto da música para que o solo seja cantado.  Talvez seja 

o movimento da Suíte dos Pescadores onde houve mais aspectos transcritivos até o momento. 

Ades (1986) define a cama harmônica como um “acompanhamento sustentado” (ibid. 

p.82)47 e ressalta três aspectos importantes para quem está começando a escrever arranjos:  

1) o uso de diferentes prosódias que podem variar desde a boca chiusa (“MM”), passando por 

vogais menos sonoras, (“U”, “Ô”) até vogais mais abertas (“A”) lhe dá uma possibilidade de 

usar uma dinâmica que vai do pianíssimo até o forte apenas variando o uso de fonemas.  

2) Com muito pouco movimento das vozes pode se conseguir um acompanhamento eficaz.  

3) Com uma cama harmônica, qualquer naipe ou solista pode fazer a melodia principal.  

Acrescentando às recomendações de Ades, como se trata de notas sustentadas, é 

interessante que as vozes estejam escritas numa região extremamente confortável para que 

não haja problemas de afinação e timbre. Além disso, nos arranjos de MPB a escrita de cama 

harmônica normalmente se dá com acordes em posição cerrada e, para as vozes femininas, 

numa região mais grave da tessitura. 

 

 

 
                                                
47 “Sustained accompaniment” (Ades, 1983. p.82) 
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5) Velório (História de Pescadores V) 
Uma Incelença entrou no paraíso 
Uma Incelença entrou no paraíso 
Adeus irmão adeus até o dia do juízo 
Adeus irmão adeus até o dia do juízo 

 

Aspectos gerais da composição e do arranjo 
Na gravação, a continuidade do som do órgão e a interpretação de Dorival Caymmi 

nos conduz à religiosidade desta canção. No arranjo essa religiosidade é induzida de várias 

formas: 

- textura homofônica que nos remete aos coros religiosos luteranos; 

- o primeiro verso é cantado pelo coro e a repetição é cantada por um quarteto solista, forma 

responsorial muito encontrada em peças religiosas;  

- a indicação do caráter deste trecho (clerical) 

 

Harmonia 
A elaborada harmonização de Velório é bastante diferente do original. Acreditamos 

que o arranjador desejou construir um coral luterano a 4 vozes mais moderno ao optar por esta 

densa seqüência de acordes. É importante destacar, além da total mudança de função que 

ocorre no terceiro e quarto tempo do compasso 77 (a presença do bVII e do IV grau), a 

presença de dominantes secundários no quarto tempo dos compassos 72 e 79.  
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Processos Composicionais 

Melodia, Ritmo e Textura 

No arranjo Velório encontramos uma independência de vozes resultante do uso de 

movimentos contrários e das notas de passagem. Ao eliminarmos as notas de passagem, 

veremos que a articulação da letra e o ritmo das vozes de Contralto Tenor e Baixo são 

determinados pela voz de Soprano, que está com a melodia principal. Algumas regras de 

dobramentos ou relações intervalares (evitar oitavas paralelas ou oitavas seguidas de quintas 

justas, etc) que poderiam ser consideradas próprias deste estilo, não foram respeitadas.  

Como já foi mencionado, a escrita de Velório trata-se de um arranjo coral nos moldes 

de um coral religioso luterano. Na análise de Fernandes (2003), encontramos uma definição 

acurada:  

Esta forma musical tem, normalmente, uma melodia de caráter silábico na voz de 
Soprano, enquanto que as outras vozes harmonizam este tema usando praticamente o 
mesmo ritmo da melodia principal e cantando a mesma letra. Este tipo de prática foi 
usado pela igreja luterana, como uma resposta ao “excesso” de contraponto usado pela 
igreja católica, que , além de dificultar a compreensão do texto, tornava a execução da 
peça pela comunidade, extremamente difícil”( Fernandes, 2003, p. 114) 

  

 

6) Na manhã seguinte (História de Pescadores VI) 
 

Como dissemos anteriormente, este tema é exatamente igual ao primeiro tema, a  Canção 

da Partida. Na gravação de Caymmi apenas o arranjo instrumental apresenta algumas 

diferenças. Por exemplo, há uma introdução instrumental que anuncia o ritmo de marcha 
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rancho e prepara a entrada das vozes do coro masculino. O tema é cantado duas vezes, uma 

pelo coro e outra por Dorival Caymmi fechando a gravação.  

O arranjo de Cozzella começa, nesta última parte, diretamente com os Baixos entoando a 

melodia da canção. As melodias dos outros naipes, que fazem o acompanhamento da melodia 

principal, apresentam pequenas variações como nos compassos 85 e 86 no Contralto e 90 no 

Soprano.  

Cozzella termina seu arranjo com um tutti reforçando as últimas palavras da letra da 

música. 

 

O que constatamos nas análises harmônicas da Suíte dos Pescadores é que tanto a 

simplificação quanto a elaboração da harmonia são processos freqüentes neste arranjo. Com 

exceção da Cantiga da Noiva e da Coda há um predomínio de acordes em posição cerrada. 

Acreditamos que o arranjador soube aproveitar muito bem as diferentes características 

das canções aplicando diferentes texturas em cada movimento da Suíte e, muitas vezes, 

fazendo pequenas variações texturais dentro de cada canção. As pequenas alterações da forma 

e a criação de duas Codas valorizaram mais ainda a composição e, ao mesmo tempo, 

prepararam com mais elegância as modulações necessárias entre as canções. Os cuidados com 

as modulações, com a extensão vocal dos naipes e com as melodias escritas demonstram uma 

grande intimidade do arranjador com a escrita vocal. Ao mesmo tempo, o resultado rítmico de 

arranjos como Temporal ou a introspecção da Cantiga da Noiva, demonstram um profundo 

entendimento da Música Popular Brasileira. 

 



 

 

80 

 II – Lua lua lua lua, de Caetano Veloso  

arranjo de Marcos Leite  
 
A partitura do arranjo está no Anexo 1, p.170. 

 

1) Extensões 

 
Fig. 21 -  Extensões - arranjo: Lua, lua, lua, lua. 

 
Neste arranjo vocal a melodia está sempre sendo interpretada pelo Soprano. Não há 

contracanto para este naipe e a extensão total é a mesma da melodia principal. Nesta melodia 

as regiões extremas acontecem como apogiaturas (D3 no quinto compasso) ou bordaduras 

(E4 no c.8 e c.14). 

 O Contralto aparece com uma extensão bastante reduzida, de uma sexta, sendo que o 

C3 é cantado apenas em dois momentos do arranjo (c.3 e c.7). 

 O Tenor apresenta a tessitura mais ampla mas é importante ressaltar que a nota mais 

aguda é escrita apenas no c. 13 e as notas extremas na região grave (C2 e D2) acontecem 

apenas no c. 21. Este é o momento onde há um cruzamento de vozes, com o Tenor escrito 

numa região mais grave que o Baixo. É exatamente quando há esta cruzamento que os Baixos, 

ao cantarem uma re-exposição da melodia, estão escritos na região mais aguda (A2→D3). 

Excetuando este momento (c.19→21) os Baixos estão escritos numa região de um intervalo 

de Quinta justa (C2→G2). 
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Aspectos gerais da composição e do arranjo 
 

Lua lua lua lua 
Por um momento meu canto contigo compactua 
E mesmo o vento canta-se compacto no tempo 
Estanca 
 
Branca branca branca branca 
A minha nossa voz atua sendo silêncio 
Meu canto não tem nada a ver 
Com a lua  
 
Lua lua lua lua 
 
 A canção “Lua, lua, lua, lua” foi lançada em 1974 por Gal Costa no disco Cantar e 

gravada no ano seguinte pelo próprio compositor no disco Jóia. Os dois discos apresentam 

certas semelhanças pois mostram os dois intérpretes  em um momento bastante contrastante se 

compararmos com as produções musicais anteriores. Gal Costa vinha realizando nos anos 

anteriores shows vigorosos tal como Gal Fatal, de 1971. Caetano Veloso chegava do exílio 

em Londres onde gravara seu disco mais experimental, Araçá Azul.  O Lp Cantar tem a 

direção e arranjos de Caetano Veloso e Perinho Albuquerque e ao que tudo indica há uma 

proposta similar de se buscar uma sonoridade mais simples, usando poucos instrumentos, 

valorizando a voz e a canção.  

 Em depoimento ao Jornal do Brasil, Caetano Veloso fala um pouco sobre o Lp Jóia e 

sobre o seguinte, o Lp Qualquer Coisa: 
Ia ser um álbum duplo, porque eu tinha muito material. Aí resolvi fazer dois discos, 
cada um com um título. O Jóia era a minha relação com o trabalho limpo, pequenas 
peças bem acabadas, com a liberdade de Araçá Azul. Não tem nem bateria no Jóia, um 
instrumento do qual eu não gostava. Cada faixa era uma jóia (Veloso, 1991)48 

  
Como resultado desta intenção de “trabalho limpo”, o arranjo instrumental de “Lua, 

Lua, lua, lua” para o disco de Caetano é feito apenas com voz, um instrumento de percussão e 

um órgão tocado por Antônio Adolfo. No disco de Gal Costa, há o acompanhamento de 

violão de Perinho Albuquerque e “efeitos de boca” do próprio Caetano, simulando um 

instrumento de percussão. 

Como vimos no Capítulo 1, havia uma relação de trabalho e de admiração entre poetas 

concretistas e os compositores da tropicália. Perrone (1985) analisa as similaridades entre 

                                                
48 Jornal do Brasil – 16/05/91 Depoimento de Caetano Veloso à Marcia Cezimbra 
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composições de Caetano Veloso e a poesia concreta e ressalta algumas composições no Lp 

Jóia.  
Quem conhecer "branco...", do mesmo poeta (Augusto de Campos), não deixará de 
sentir alguma ressonância daquele poema em "Lua lua lua" de Caetano. Neste texto, 
nitidamente enunciado na gravação, cria-se um neologismo combinatório 
("compactar-pactuar") para efeitos de rima, de parentesco com o pronome possessivo, 
e de condensação semântica geral. Há multiplicidade de associações entre os 
elementos do texto, como é freqüente na melhor poesia concreta. (Perrone, 1985) 

  

 Após um primeiro estudo do arranjo vocal de Marcos Leite, escrito entre 1976 e 1978, 

há um forte indício que o arranjador respeitou a idéia de “trabalho limpo” exposta pelo 

compositor. A utilização de prosódias neutras (Ah, Uh), os contracantos apenas preenchendo 

espaços da melodia e a melodia harmonizada em bloco são elementos texturais que 

demonstram uma valorização da melodia principal e uma busca da simplicidade nas outras 

vozes. Em vários momentos do arranjo há a utilização da palavra “Lua”, sendo apresentada de 

diversas formas: como uma variação da melodia, priorizando o movimento em colcheias (c.5 

e c.17); em semibreves, valorizando uma acompanhamento sustentado ou, no jargão popular, 

uma cama harmônica (c.1→2); conduzindo uma linha ascendente do Baixo (c.3, c.7, c.17). A 

forma e o andamento do arranjo também se aproximam das gravações originais. Tanto nas 

gravações quanto no arranjo de Marcos Leite encontramos a re-exposição da canção (indicada 

pelo ritornello) e uma pequena Coda (c.19) aproveitando a primeira frase. O andamento um 

pouco mais lento sugerido pelo arranjo não resulta em uma diferença significativa com as 

gravações de Caetano Veloso ou Gal Costa.  

 O texto da música é apresentado em  duas pequenas estrofes e uma repetição do título. 

As estrofes são irregulares. Apesar da harmonia ser sempre a mesma, as estrofes apresentam 

tamanho e frases diferentes. A primeira estrofe termina na palavra “estanca” (c.10, Fm6) que 

tem a função de preparar para a segunda estrofe. Numa primeira análise do arranjo vocal, 

identifica-se a utilização de uma harmonização em bloco exatamente neste final da primeira 

estrofe. Com a divisão da letra podemos identificar um tratamento diferenciado nas duas 

estrofes que pode ser esmiuçado nos próximos tópicos. A partir do c.19, que denominamos de 

Coda, há uma volta à intenção inicial da canção. 

 

Procedimentos Composicionais 

Harmonia 

Mantendo o mesmo procedimento de análise harmônica da Suíte dos Pescadores, 

analisamos a harmonia das gravações de Caetano Veloso e Gal Costa e em seguida 
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comparamos com a harmonia do arranjo vocal de Marcos Leite. As gravações apresentam 

uma harmonia praticamente idêntica. A única exceção fica por conta do acorde dominante 

invertido (G/F) que é tocado algumas vezes na gravação de Caetano, sempre no quarto tempo 

do compasso, como uma passagem para o primeiro grau. Um exemplo desta exceção está no 

quarto compasso da Fig.22.  
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As cifras escritas na redução do arranjo vocal são as mesmas encontradas na partitura 

editada (Leite, 1998). Alguns detalhes como a letra da música (c.7 - “e mesmo o vento” e não 

“e mesmo o tempo”) e algumas cifras necessitam de revisão e de correção. No arranjo vocal, 

o início do compasso 3 é exatamente igual ao início do compasso 7, portanto, não há a 

necessidade de cifras diferentes. Desta forma, colocamos entre parênteses as cifras resultantes 

da nossa revisão. 

Como podemos constatar na primeira audição, a harmonia da canção é bastante 

simples, basicamente com apenas quatro acordes (C→Cº→Dm7→G7(9)). As gravações de 

Caetano Veloso e Gal Costa mantiveram esta simplicidade e não usaram inversões ou 

substituições de acordes. É exatamente nesses aspectos que Marcos Leite começa a 

demonstrar as possibilidades criativas do trabalho do arranjador. Logo na segunda frase da 

música, (c.3→5) há inversões dos acordes e um enriquecimento harmônico ao compararmos 

com o original.  

Os acordes até o início do compasso 11 apresentam-se em posição aberta praticamente 

o tempo todo. Uma exceção é facilmente identificável no compasso 5 onde o Soprano está 

finalizando uma frase numa região grave e o Tenor faz uma variação da melodia. Nesta parte 

do arranjo (c.1→12), o uso de acordes em posição aberta resulta em melodias para Tenor e 

Contralto em uma região um pouco grave mas sem utilizar extremos da extensão. São 

contracantos fáceis de serem cantados em uma região da voz bastante confortável. A partir da 

anacruze do c.10, há a utilização de uma região mais brilhante das vozes de Tenor e Contralto 

e, conseqüentemente, a utilização de acordes em posição cerrada.  

A partir do compasso 13 (Fig. 23) há uma maior utilização das dissonâncias, inversões 

e até a inclusão de um diminuto de passagem no quarto tempo do c.14. A Coda, a partir do 

compasso 19, é uma repetição dos dois primeiros compassos. A repetição dos acordes C e Cº 

e da primeira frase é o que ocorre nas gravações analisadas. Ressalta-se, portanto, a idéia de 

continuar a harmonia natural da música mantendo a repetição da melodia intacta.  
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Para uma música simples com uma harmonia singela, Marcos Leite nos pareceu optar 

por caminhos harmônicos não tão repetitivos e que possibilitassem um melhor 

desenvolvimento melódico. Do compasso 13 ao 19, há um bom exemplo disso. A função de 

subdominante no c.13 é exposta tanto com o acorde de Ré menor quanto de Fá maior. No 

acorde de função dominante do c.14, as vozes, numa região brilhante, chegam a G7(b9), um 

acorde que só está presente neste momento. O acorde diminuto no quarto tempo do c.14 

prepara o primeiro grau, agora escrito na primeira inversão. Para uma boa continuidade da 

melodia do Baixo, o acorde diminuto do c.16 é o Ebº, a primeira inversão49 de Cº. Este 

                                                
49 O acorde de Cº é simétrico. Sua estrutura de terças menores superpostas faz com que Cº seja idêntico ao Ebº, 
ao Gbº e ao Aº. 
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caminho melódico descendente do Baixo termina no c.17 onde novamente a função 

subdominante é exposta de uma outra maneira, com o acorde na posição fundamental e 

Tenores e Contraltos fazendo contracantos. O Baixo no c.17→18 tem uma melodia 

ascendente similar (mas não idêntica) ao c.3→4 ou c.7→8. 

Mesmo com a utilização de inversões, re-harmonizações ou dissonâncias, acreditamos 

que a intenção de Marcos Leite foi de manter a característica original da canção e criar 

caminhos melódicos mais interessantes que serão analisados no próximo tópico. 

 
Melodia 

Como foi visto nos tópicos anteriores, a melodia principal deste arranjo está com o 

naipe de Soprano durante todo o arranjo. A primeira relação entre as melodias que chama a 

atenção é entre o Baixo e o Soprano. Uma movimentação harmônica distinta do original 

aparece ao analisarmos apenas a melodia principal e o Baixo. Analisemos os cinco primeiros 

compassos do arranjo. 

 

 
Fig. 24 — Lua, lua, lua, lua – Análise melódica 

 
Em um processo idêntico ao aplicado na Canção da Partida, de Cozzella, vamos fazer 

uma redução da melodia de Soprano, retirando-lhe as bordaduras e notas de passagem até 

chegar em uma melodia com um ritmo semelhante à linha do Baixo.  

 

 
Fig. 25 — Lua, lua, lua, lua – Análise melódica (2) 
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Um procedimento usual é definir os acordes em seus pontos de apoio, neste caso, o 

primeiro e terceiro tempo dos compassos. Com isso temos a segurança de que a harmonia está 

sendo definida e criamos um esboço das melodias nas vozes intermediárias (Tenor e 

Contralto). 

  

Fig. 25 - Lua, lua, lua, lua – Análise melódica (3) 

 
Visto da maneira como está representado na Fig.25, estes primeiros cinco compassos 

parecem um exercício de harmonia não muito criativo. É com a elaboração das melodias que 

vamos manter a definição da harmonia e tornar o arranjo interessante para os cantores. Não 

podemos afirmar qual foi o processo de trabalho de Marcos Leite mas acreditamos que este 

arranjo é um bom exemplo onde a elaboração de melodias, a partir de uma harmonia muito 

simples, obteve um resultado melódico e harmônico muito mais rico que o original.  

 

 
Fig. 25 - Lua, lua, lua, lua – Análise melódica (4) 

  
É importante notar como no contracanto de Tenor, a resposta da melodia escrita no 

compasso 5, é cantado em intervalo de segunda diatônica abaixo da melodia original, 

iniciando como um retardo da sensível. Ao mesmo tempo, estabelece-se a sétima maior de 

Dó maior, enriquecendo a harmonia. Da mesma maneira, a quinta aumentada cantada pelo 

Contralto no quarto compasso tem também um caráter de tornar a melodia mais interessante e, 

ao mesmo tempo, enriquecer a harmonia, encaminhando para a volta ao acorde de tônica no 

c.5. 
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Um outro aspecto melódico que deve ser ressaltado neste arranjo é a presença tanto de 

melodias cromáticas quanto de grandes saltos. Logo nos primeiros compassos ou na Coda 

notamos o uso de melodias cromáticas nas vozes de Tenor e Contralto. Como um contraste, 

na voz de Tenor também identificamos salto de sexta no c.13 ou de sétima no c.21. 

Acreditamos que a repetição da harmonia, a boa condução melódica e a preparação dos saltos 

podem ser fatores que tornam esses caminhos melódicos mais simples de serem executados.  

 Um último aspecto da melodia que chama a atenção é o cruzamento de vozes entre o 

Baixo e Tenor (c.19→21). A re-exposição da melodia feita pelo Baixo poderia ser feita pelo 

Tenor? Acreditamos que sim. O Baixo, neste caso poderia fazer um caminho melódico 

semelhante ao compasso 11→12. A opção do arranjador foi de manter a continuidade da linha 

do Tenor e Contralto como foi exposta nos dois primeiros compassos e inserir um novo 

elemento, o timbre do naipe dos Baixos fazendo o contracanto. Com isso o arranjador induz 

uma sonoridade distinta para a Coda e confere ao arranjo um caráter mais democrático, 

distribuindo este tema em colcheias por todas as vozes. 

  
Textura 
 Neste breve arranjo, Marcos Leite apresenta várias técnicas de escrita ligadas por uma 

excelente condução melódica. Em alguns momentos, quando o acompanhamento da melodia é 

feito por semibreves, o arranjo vocal se assemelha ao arranjo instrumental de Caetano Veloso. 

Isto acontece nos dois primeiros compassos, no c.16→17 e nos dois últimos. Podemos 

considerar que, partindo desta textura muito simples, o arranjador elabora respostas da 

melodia, contracantos que aproveitam o tema da primeira frase de diversas formas. No c. 5→

6, o Tenor expõe o contracanto escrito uma segunda diatônica abaixo da melodia. No 

compasso 19→20, o Baixo re-expõe a melodia.  São dois momentos onde há a mistura de 

contracantos e de cama harmônica. 

Há também a elaboração das melodias de Contralto, Tenor e Baixo, que representam 

um contraste ao acompanhamento sustentado com notas longas. O resultado é um 

acompanhamento feito por contracantos utilizando em momentos distintos, as diferentes 

regiões da tessitura dos naipes. No c.3→4 e c.7→8, os contracantos estão escritos em uma 

região mais grave. No c.13→14 Tenor e Contralto estão em uma região mais aguda e os 

naipes de Baixo e Tenor apresentam melodias em semínimas, aumentando a densidade rítmica.  

Uma outra textura usada por Marcos Leite é a harmonização em bloco. Os quatro 

naipes cantam em bloco a palavra “estanca” (c.10). Em seguida, Tenor, Contralto e Soprano 
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continuam em bloco até o c.12. É exatamente este ponto (c.10) que, com a utilização de uma 

textura distinta, há a divisão do texto. Depois de “estanca” inicia-se uma outra parte do texto 

que é valorizada no arranjo vocal de uma maneira similar mas não idêntica à estrofe anterior.  

Do c.19→24, o que denominamos de Coda, apresenta uma gradual diminuição de 

informações até chegar na estrutura mais simples, idêntica aos dois primeiros compassos do 

arranjo. 

 Mesmo sendo um arranjo de nível básico como o próprio arranjador definiu no seu 

caderno de arranjos, vimos que há um grande refinamento no tratamento da melodia  da 

harmonia. O resultado é uma mistura de técnicas de escrita mas que tem como fio condutor a 

melodia principal da música. É a partir da simplicidade desta melodia e da forma do texto que 

são construídos os contracantos, escolhidas as prosódias e definidas as texturas. Depois de 

uma análise mais aprofundada deste arranjo, há a sensação de que o arranjo é complexo. 

Acreditamos que esta complexidade se deve a uma construção muito bem feita. Para os 

cantores e para os ouvintes trata-se de um arranjo extremamente simples e conectado com a 

naturalidade da Música Popular. 

 

III - Alguém Cantando de Caetano Veloso 

Arr. Marcos Leite 
A partitura do arranjo está no Anexo 1, p.172.  

Extensões 

 
Fig.26 - Extensões - arranjo: Alguém Cantando  
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 No Soprano, a extensão usada para a interpretação da melodia principal é praticamente 

a mesma da utilizada nos contracantos. A melodia principal na primeira parte (c.1→33), 

utiliza principalmente o intervalo de uma quinta justa (E3→B3). O início da segunda parte 

(c.35→39) apresenta a região mais aguda da melodia (B3→E4). A nota extrema F4 é entoada 

apenas no c.24. 

 No Contralto, a nota grave B2 é cantada apenas duas vezes (c.7 e c.23). A região mais 

aguda (E3→B3) é usada tanto para a interpretação da melodia principal quanto para 

contracantos nos momentos em que todas as vozes vão para uma região aguda. Isto acontece 

no c. 24 e no início da segunda parte (c.34→40). 

 O Tenor não interpreta a melodia principal em nenhum momento. Podemos considerar 

que sua melodia está escrita em uma região brilhante em boa parte do arranjo. A região mais 

grave da voz do Tenor (C2→F2, por exemplo) não foi utilizada. A sustentação da nota G3 

entre os compassos 22 e 25, exige um cuidado especial pois trabalha com o Tenor em uma 

região bastante aguda. Os momentos onde a região mais extrema aguda do Tenor aparece são 

os mesmos relatados no Soprano e Contralto, ou seja, no c. 24 e início da segunda parte. 

 A nota grave extrema do Baixo (G1) só é cantada no último compasso da música. O 

uso da tessitura do Baixo segue a mesma lógica encontrada no Contralto, ou seja, a região 

mais aguda (G2→D3) é usada tanto para a interpretação da melodia principal quanto para 

contracantos nos momentos em que todas as vozes vão para uma região aguda.   

 

Aspectos gerais da composição e do arranjo 
 
Alguém cantando longe daqui 
Alguém cantando ao longe, longe 
Alguém cantando muito 
Alguém cantando bem 
Alguém cantando é bom de se ouvir 
 
Alguém cantando alguma canção 
A voz de alguém nessa imensidão 
A voz de alguém que canta 
A voz de um certo alguém 
Que canta como que pra ninguém 
 
A voz de alguém, quando vem do coração 
De quem mantém toda a pureza da natureza 
Onde não há pecado nem perdão 
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 A canção Alguém Cantando foi lançada pelo próprio Caetano Veloso no Lp Bicho em 

1977. Neste mesmo Lp foram lançadas algumas canções que tornaram-se grandes sucessos da 

carreira do compositor tais como Odara, Um índio, Tigresa e, especialmente , Leãozinho. O 

Lp Bicho apresenta canções em diversos estilos. Músicas como Odara, Gente, ou Tigresa 

apresentam referências à soul music e ao movimento das discotecas bastante em voga naquela 

época. Há também uma canção no estilo juju music50 (Two naira fifty kobo), feita logo após 

uma viagem de Caetano e Gilberto Gil à Nigéria. Contrastando com esses estilos, há 

composições com arranjos muito simples, onde há apenas um acompanhamento de violão. É o 

caso de Leãozinho e Alguém Cantando, as duas últimas canções do Lp. 

 Alguém Cantando apresenta uma forma geral bastante usada na Música Popular. A 

canção é composta de duas partes, parte A e B. Há duas letras para a primeira parte e uma 

para a segunda. Na gravação, a canção é interpretada duas vezes tendo como solista a cantora 

Nicinha. Caetano Veloso canta apenas uma segunda voz na segunda vez da parte B. O 

acompanhamento é feito pelos violões de Caetano Veloso e Perinho Albuquerque.  

Quanto à forma, o arranjo vocal de Marcos Leite para Alguém Cantando, é idêntica à 

gravação. Já os outros aspectos, entre eles harmonia, melodia, ritmo e textura, indicam uma 

forte tendência re-composicional checar, se não existir usar à recriação. Trata-se de um 

arranjo predominantemente polifônico onde a melodia principal está dividida entre os naipes 

de Soprano, Contralto e Baixo. Enquanto a melodia é exposta, as outras vozes estabelecem 

uma polifonia a duas, três ou quatro vozes. O texto da música é cantado em todas as vozes, 

contribuindo para ressaltar o caráter polifônico do arranjo. Como a melodia principal está 

dividida entre os naipes e há uma grande liberdade na utilização do texto, onde nenhum naipe 

canta rigorosamente o texto todo da música. Algumas palavras do texto são repetidas, outras 

omitidas, mas, a letra e a melodia são facilmente identificáveis mesmo nas passagens da 

melodia principal de uma voz para outra, indicadas na partitura.  

Um outro aspecto que chama a atenção é o tratamento melódico das duas estrofes da 

parte A. Enquanto que na gravação de Caetano há uma repetição do tema, o arranjo de 

Marcos Leite traz uma condução melódica distinta na segunda frase da segunda estrofe (“A 

voz de alguém nessa imensidão”). Reforçando o que foi visto na análise das extensões, este é 

o momento onde todas as vozes estão na região mais aguda, reforçando o sentido do texto e 

causando um grande diferencial com relação à primeira estrofe. 

                                                
50 Estilo de música popular africana, particularmente da Nigéria, que mistura instrumentos folclóricos com 
composições e instrumentos modernos. 



 

 

92 

Ao escutarmos a gravação do arranjo no Lp “Cobra Coral - Aos Vivos”, dois aspectos 

chamam atenção. O primeiro aspecto é o aparecimento gradual das vozes, como se alguém 

estivesse cantando ao longe e estivesse se aproximando. O outro aspecto é que no início da 

segunda parte da música, todos cantam rigorosamente o mesmo ritmo na frase “quando vem 

do coração”. A melodia do Soprano, no final das duas frases seguintes, apresenta algumas 

antecipações na partitura do arranjo vocal que não foram executadas nesta gravação. Não 

podemos afirmar se há um problema de edição da partitura ou na interpretação do grupo no 

momento da gravação mas é um detalhe que causa uma diferença para uma análise minuciosa. 

 

Procedimentos Composicionais 

Harmonia 
Mantendo o mesmo procedimento das análises anteriores, comparamos a harmonia da 

gravação de Caetano Veloso com o arranjo vocal de Marcos Leite. Como a melodia encontra-

se dividida entre os naipes, repetimo-la na pauta referente à harmonia de Caetano Veloso. A 

melodia cantada pela cantora Nicinha apresenta algumas pequenas variações de ritmo que 

serão comentadas posteriormente mas que foram suprimidas para facilitar a análise da 

harmonia.  

Do compasso 1 ao 17 a primeira estrofe da música é exposta. Mesmo se tratando de 

uma textura polifônica, onde a condução melódica se destaca e induz uma cuidadosa análise 

horizontal do arranjo, devemos observar com muita atenção como o arranjador estruturou 

verticalmente o arranjo.  

Neste arranjo há um predomínio de acordes em posição cerrada. Podemos identificar 

na Fig. 27 acordes em posição aberta em alguns pequenos trechos, como no segundo tempo 

do c.2, no primeiro do c.4 e no c.14. Esses acordes em posição aberta se repetem na segunda 

estrofe. Em uma textura como esta, é possível que o arranjador não tenha se preocupado com 

a questão do posicionamento aberto ou fechado dos acordes. Acreditamos que a definição de 

uma harmonia mais densa que o original e a escrita de melodias em uma região cantabile para 

o grupo sejam os principais alicerces para a estruturação vertical e que o posicionamento dos 

acordes é uma resultante e não um objetivo em si. 

A característica re-composicional se faz presente na concepção harmônica deste 

arranjo. Marcos Leite harmoniza esta canção com grande liberdade. Encontram-se desde 

simplificações dos acordes, estabelecendo tríades nos primeiros quatro compassos do arranjo, 
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até re-harmonizações e adensamento da harmonia na seqüência de acordes que finaliza a 

primeira estrofe (c.14→17). 
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Os compassos 8 e 9 e merecem uma atenção especial. O acorde do compasso 8 (Gm6) 

seria corretamente traduzido se a cifra obedecesse a inversão que está escrita (Gm6/Bb), mas, 

além disso, apresentamos duas interpretações para esta re-harmonização. Partindo da 

harmonia original, podemos identificar um acorde dominante com a quarta suspensa (A7sus4), 

onde a tônica (Lá) foi substituída pela nona menor (Si bemol). No compasso seguinte o 

acorde dominante (A7) é estabelecido através do movimento descendente do quarto grau 

quarta e da nona menor.  

A outra interpretação é o estabelecimento de uma cadência conclusiva  perfeita II→V

→I de Dm. Neste caso, o acorde do compasso 7 é o segundo grau de Dm, o acorde Em7(b5) 

na segunda inversão. O acorde de A7 é o quinto grau e não há a resolução. Independente de 

qual a interpretação imaginada pelo arranjador, a presença do Si bemol na melodia do Baixo, 

além de enriquecer a harmonia, resulta em um movimento paralelo de terça (décima) 

descendente com a melodia do Soprano. As melodias de Tenor e Contralto repetem a nota e 

há um movimento oblíquo em relação aos outros dois naipes. Isto acontece em um dos poucos 

momentos do arranjo onde todos cantam o mesmo ritmo. Com a re-harmonização e a 

mudança de textura (polifônica→melodia harmonizada) acreditamos que o arranjador ressalta 

o texto (“longe”) e pontua o final desta segunda frase. 

Um outro aspecto que chama a atenção é a inversão de alguns acordes que acontece 

naturalmente em função da passagem da melodia entre os naipes. Para que isto fique claro 

basta comparar o c.2 com o c.6. Nestes dois compassos a harmonia é a mesma mas como o 

Baixo está com a melodia no c.6, escuta-se a inversão dos acordes. Com esse tratamento 

melódico e harmônico o arranjador consegue gerar um novo interesse para uma melodia que 

já tinha sido exposta.  

A progressão de acordes que acontece do c.14 ao 17 (e que se repete quase 

literalmente na segunda estrofe), é o aspecto harmônico mais inovador do arranjo pois não 

encontra nenhuma referência com o original. Esta seqüência de acordes pode ser definida 

apenas com as melodias ascendentes em décimas do Baixo e Contralto, marcando a pulsação 

da música (as semínimas). A linha do Tenor e a própria melodia complementam a harmonia. 

O Tenor marca os contratempos, estabelecendo um contraste rítmico interessante e 

suavizando o breve choque harmônico do primeiro tempo do c.17. Como essas análises são 

feitas sempre tendo em vista a proposta metodológica do Capítulo IV, ressalta-se um rico 
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tratamento harmônico feito a partir de dois acordes, A7→D7. Estes acordes são o ponto de 

partida mas caberá ao arranjador a decisão de apenas transcrevê-los ou criar outras maneiras 

de expor a harmonia original.  

 

 
 A segunda estrofe da canção (que se inicia no c.18) tem praticamente o mesmo 

tratamento harmônico que foi visto na estrofe anterior com duas exceções. A primeira 

exceção é identificada nos c.24→25. Talvez em função da própria melodia e do texto, o 
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arranjador estabelece diretamente o acorde de A7(13) colocando todas as vozes em uma 

região aguda. 

 A segunda exceção está na progressão de acordes do c.30→33. Uma pequena 

alteração na linha do Tenor define a tríade do acorde dominante. Depois desse acorde 

dominante (D) segue-se a tônica (G) que inicia a segunda parte da canção. 
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Em uma análise harmônica geral desta segunda parte da canção, enquanto a 

harmonização de Caetano Veloso estabelece um acorde para dois compassos, Marcos Leite 

intensifica o rítmico harmônico usando substituições por acordes da mesma função, inversões 

ou acordes de passagem. É o que acontece nos trechos do c.34→35, do c.38→39, c.41→42 e 

c.46→49. As cifras indicadas na partitura não especificam todos esses acordes. No c. 36, por 

exemplo, o acorde de A/C# é intercalado com a tríade de G/B e com o Em7, como indica a 

Fig.29. As cifras indicadas na partitura são apenas uma referência para um possível 

acompanhamento e a análise mais detalhada nos mostra uma re-harmonização mais intensa 

ainda. 

 Ainda nesta segunda parte da canção, o arranjador usa livremente quintas justas 

paralelas entre a voz de Soprano e Baixo (c.39→40 e c.43→44) e os acordes estão sempre em 

posição cerrada. 

 

Melodia e Ritmo 
 Ao ouvir as duas gravações (do arranjo vocal e do disco de Caetano Veloso), grandes 

diferenças podem ser percebidas e algumas delas podem servir de base para as nossas 

considerações melódicas e rítmicas do arranjo.  

A gravação de Caetano Veloso com a interpretação da cantora Nicinha, pode ser 

transcrita em um compasso quaternário. A melodia da canção é interpretada de uma forma 

muito suave, induzindo um legato e sem acentuar as síncopes. O acompanhamento marca o 

compasso quaternário de uma forma também muito suave e, principalmente, regular, 

destacando um dedilhado em colcheias tocado no violão. 

O arranjo de Marcos Leite ao que tudo indica busca uma outra relação estésica do 

ouvinte. O andamento um pouco mais rápido que o original, o compasso binário, a textura 

polifônica onde as melodias são cantadas com o texto, a melodia principal que passa por 

diferentes naipes e as re-harmonizações são elementos que induzem uma outra sensação na 

escuta da mesma canção. Enquanto a gravação de Caetano busca uma certa contemplação e 

tranqüilidade, o arranjo vocal sugere mais atividade. A indicação na partitura de Andante 

talvez esteja sugerindo também um caráter na interpretação, marcada por um caminhar com 

todas as vozes. Como se trata de um arranjo que apresenta um processo poiético acentuado, 

acreditamos que o caminho mais natural é, neste caso, o arranjador elaborar o arranjo vocal 

partindo desta nova idéia, deste desejo por uma outra sonoridade da canção. As melodias 
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então são construídas buscando esta outra sonoridade mas, ao mesmo tempo, levando em 

conta a estrutura da canção. Desta forma a melodia, a harmonia, o texto e a forma da canção 

na sua versão original servem de base para a construção desta outra sonoridade. 

Partindo desta hipótese, podemos identificar características nas melodias que reforçam 

a poiesis do arranjo. Na primeira parte da música (c.1→33) no Contralto e no Baixo é 

freqüente a utilização de padrões rítmicos que reforcem o compasso binário e este caráter 

Andante. Como exemplo, podemos observar a utilização de colcheias em anacruze 

combinadas com a pulsação em semínimas.  

A melodia do Tenor está sempre alternando as funções. Em alguns momentos a 

melodia reforça a marcação da pulsação binária com as semínimas (c.5→10, por exemplo). 

Em outros, o Tenor complementa o ritmo reforçando as síncopes (c.3, c.11, c.14→17, por 

exemplo).  

Na segunda parte da canção, a partir do c.34, há uma mudança de textura, onde as 

vozes do Baixo, Tenor e Contralto apresentam o mesmo ritmo do c.35 ao 39. Esta mudança 

destaca a passagem para a segunda parte da música.  

Algumas considerações melódicas podem ser feitas quando analisamos cada voz 

independentemente. A melodia do Baixo apresenta poucos saltos difíceis mas acreditamos 

que o intervalo de trítono entre o c.7 e 8 ou o intervalo de sétima (c.13→14 e c.29→30) 

podem gerar alguma dificuldade de execução para os grupos inexperientes. Apesar desses 

saltos e do divise solicitado na segunda parte, acreditamos que se trata de uma melodia muito 

bem conduzida e escrita em uma região confortável para um naipe de Baixos de corais 

amadores.  

A melodia escrita para o naipe do Tenor é bem conduzida e não há saltos difíceis. 

Entretanto, alguns trechos onde a região mais aguda da voz é solicitada (c.22→25 ou 34→40) 

podem gerar alguns problemas de afinação e exigem maiores cuidados. 

Nas melodias de Contralto e Soprano há cruzamentos em função da passagem da 

melodia de um naipe para outro (c.10 e c.26) ou mesmo para uma condução melódica mais 

adequada para os dois naipes (c.6, c.23).  De qualquer maneira, as duas melodias são bem 

conduzidas e escritas em uma tessitura confortável. 

 

Textura 
 Podemos afirmar que Marcos Leite usa duas texturas neste arranjo vocal. A primeira 

textura, a polifônica, presente na maior parte do arranjo, é reforçada com o texto escrito para 
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todas as vozes e com a participação de três naipes cantando a melodia principal. Esta 

fragmentação da melodia pelos naipes se dá em frases curtas e até no meio de uma frase, 

como acontece na passagem do c.7→8. No que concerne ao caráter interpretativo do arranjo, 

esta textura polifônica somada à passagem da melodia entre os naipes podem gerar problemas 

no entendimento da melodia principal. Talvez tenha sido por esta característica, que Marcos 

Leite classificou este arranjo em um nível intermediário de dificuldade. Este problema poderá 

ser facilmente resolvido através do entendimento da função de cada voz no arranjo, o que 

reforça a importância de análises como esta.  

 A segunda textura é a harmonização em bloco. Esta textura aparece como contraste da 

textura polifônica e pontua o texto e a forma da canção. É o que ocorre no c.8→9 e no c.35→

37. A partir do c.38 a harmonização em bloco é usada nas vozes de Contralto, Tenor e Baixo 

(c.38→39). No c.43 é interessante notar que esta textura é usada para antecipar a última frase 

da melodia principal, que será exposta pelo Soprano no compasso seguinte.  

 Em função das texturas observadas e do tratamento melódico, rítmico e harmônico, 

reforça-se o conceito de um arranjo poiético por excelência. Ao mesmo tempo em que Marcos 

Leite respeita a melodia e a harmonia original, há um intenso trabalho de re-composição 

resultando em uma nova versão desta música com características absolutamente distintas. 
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IV - Lata d’água, de Luís Antonio e Jota  Júnior 
Arranjo de Marcos Leite 

 

A partitura do arranjo está no Anexo 1, p.175. 

 
Extensões 
 

 
Fig.30 – Extensões – arranjo: Lata d’água   

A região aguda da voz do Soprano (C4→E4) é utilizada na introdução do arranjo (c.1

→7) e no c.25, sempre com uma prosódia percussiva (Pa-pa-ra) que será comentada na 

próxima sessão desta análise. A região grave da voz (A2→D3) é utilizada apenas quando o 

Soprano está cantando a melodia nos compassos 15 e 37. Nestes dois trechos, o Contralto 

dobra a melodia, reforçando uma região em que normalmente o Soprano não tem muito 

volume. A tessitura usada quando o Soprano está fazendo a melodia sem a dobra de Contralto 

é E3→C4, a mesma da melodia principal do Tenor (uma oitava acima).  

 A extensão total do naipe de Contralto é condicionada pela própria extensão da 

melodia da música. Nas regiões extremas (aguda e grave) a voz de Contralto está dobrada 

com o Soprano O trecho do c.34→37 é um bom exemplo deste uníssono que acontece em 

outros momentos do arranjo. O Contralto faz a melodia sem a dobra do Soprano apenas no 

início da segunda parte da música (c.41→45) e a extensão utilizada é B2→F3. 
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 Com o Tenor, a tessitura usada é bastante similar ao Soprano, apenas não há nenhuma 

melodia escrita numa região mais grave, abaixo de D2, onde este naipe normalmente não tem 

muito brilho. A nota extrema (F3) está presente apenas duas vezes, nos três últimos 

compassos do arranjo (c.55→56). É neste último trecho que o naipe do Baixo tem a sua 

melodia mais aguda, chegando até o E3.  Excetuando esta última frase, o Baixo utiliza 

livremente a extensão A1→C3 tanto pra melodia principal quanto para acompanhamentos. 

 A região A2→C4 é utilizada para o uníssono das vozes femininas enquanto que a 

região E2→C3 é usada para o uníssono das vozes masculinas. As tessituras usadas, inclusive 

no que diz respeito à melodia do Soprano, se enquadram com o que Marcos Leite propôs em 

sua apostila, assunto que foi abordado na análise da Suíte dos Pescadores. 

Aspectos Gerais da Composição e do arranjo 

Lata d'água na cabeça 
Lá vai Maria, lá vai Maria 
 
Sobe o morro e não se cansa 
Pela mão leva a criança 
Lá vai Maria 
 
Maria lava a roupa lá no alto 
Lutando pelo pão de cada dia 
Sonhando com a vida do asfalto 
Que acaba onde o morro principia 

 O samba “Lata d’água” foi lançado em 1952 pela cantora Marlene e tornou-se um 

grande sucesso do carnaval daquele ano. Desde esta primeira versão, encontramos uma série 

de regravações deste samba com vários intérpretes, entre eles, Jair Rodrigues, MPB-4, 

Germano Mathias, Sônia Rosa, e a própria cantora Marlene. Severiano e Melo (1997) trazem 

um breve comentário sobre a história da composição. 

“Uma das raras duplas de talento formadas nos anos cinqüenta para se dedicar ao 
repertório carnavalesco, Luís Antônio (Antônio de Pádua Vieira da Costa) e Jota 
Júnior (Joaquim Antônio Candeias Júnior) já tinham feito sucesso no ano anterior com 
o samba “Sapato de Pobre”, cantado por Marlene. Na ocasião, capitães do Exército, 
servindo na Escola Especializada da Academia Militar, os dois passavam diariamente 
por um morro ao pé do qual uma bica servia aos moradores. A inspiração nasceria ao 
verem a cena que descreveram na composição: uma crioula barriguda equilibrando 
uma lata na cabeça, enquanto levava uma criança.”(Severiano e Mello, 1997. p.292) 

 Este samba é composto de duas partes (A e B). A idéia principal, o titulo da canção é 

exposto logo no início da música. Normalmente a primeira parte é repetida uma vez, fixando 
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o mote da canção e adotada como um refrão. Em seguida temos a segunda parte da canção e a 

música termina sempre com uma volta à primeira parte ou a um tema instrumental que é 

tocado no início e no final. Em síntese, a forma geral seria: Introdução – A – A – B – 

Introdução. Este samba mantém uma forma muito comum das canções carnavalescas tais 

como Cabeleira do Zezé, Bandeira Branca e Chiquita Bacana entre muitas outras. 

 O arranjo vocal mantém esta forma tradicional das canções de carnaval. Após uma 

pequena introdução, a primeira parte é exposta duas vezes seguida da segunda parte e o 

arranjo termina com uma volta à introdução. Para dar um diferencial na repetição da primeira 

parte, Marcos Leite lança mão de vários recursos. A primeira diferença que deve ser 

ressaltada é o predomínio das vozes masculinas expondo a melodia no primeiro refrão (c.10→

24) e das vozes femininas no segundo refrão (c.26→40). Com isso, há uma diferença de uma 

oitava na exposição da melodia, criando um novo interesse para um material sonoro que já foi 

exposto. Nesta primeira parte há também o uso de uníssonos entre as vozes masculinas e 

femininas, reforçando o tema principal. Na segunda parte da música a melodia se divide entre 

os naipes de Contralto, Soprano e Baixo e termina em tutti, com a melodia principal no 

Soprano na. Quando as  vozes não estão cantando a letra da música, o arranjador utiliza uma 

prosódia percussiva (“Pa-pa-ra”) ou uma prosódia neutra, a vogal “o”.  A utilização da 

prosódia percussiva, escrita em colcheias e semicolcheias, auxilia na sustentação do ritmo do 

samba e faz com que os ritmos sincopados e mais subdivididos sejam interpretados com 

maior precisão. Já a prosódia neutra “o”, escrita em semínimas e mínimas, auxilia na 

sustentação da harmonia, tem menos atividade rítmica, causa um contraste com a prosódia 

anterior e, naturalmente, a melodia principal se destaca.  De uma maneira geral, a prosódia 

percussiva é usada nas respostas da melodia ou como um elemento de ligação das frases da 

melodia principal enquanto que a prosódia neutra é usada simultaneamente à melodia 

principal. 

 

Procedimentos Composicionais 
 A análise dos procedimentos composicionais neste arranjo será feita através da 

partitura, ou seja, uma análise do nível imanente da análise semiótica vista no Capítulo 2. As 

correlações com um possível original usado pelo arranjador são apenas suposições. O número 

de registros sonoros feitos dessa música é muito grande, o que torna praticamente impossível 

a correlação com os procedimentos composicionais adotados pelo arranjador. Nas análises 

anteriores, estas correlações foram possíveis porque o arranjo vocal foi escrito após um 
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número reduzido de gravações que poderiam servir de originais para o arranjador vocal. No 

caso de Lata d’água esta correlação não se aplica. Marcos Leite pode ter trabalhado a partir 

de uma determinada gravação ou ter escrito o arranjo a partir de sua própria memória musical. 

Como se trata de uma música muito conhecida, com inúmeras gravações e com uma harmonia 

e melodia muito simples, qualquer um dos dois procedimentos acima relatados são possíveis, 

comprometendo a veracidade das correlações entre o arranjo vocal e um possível original. 

 A falta de uma correlação direta com um original entretanto não invalida nossos 

estudos. Como foi visto no Capítulo 2, um arranjo, a princípio, é uma nova versão de uma 

composição. Se tratarmos o arranjo de Marcos Leite como uma nova versão e compararmos 

com outras versões, poderemos ao menos destacar as diferenças e analisar como o arranjador 

construiu, por exemplo, a forma do arranjo, qual o tratamento melódico-harmônico e quais as 

texturas usadas.  

 

Harmonia 
 Antes de analisarmos a harmonia proposta por Marcos Leite, três versões gravadas 

foram analisadas. Apesar de um tratamento instrumental bastante distinto, as três versões 

apresentavam uma harmonia simples, praticamente idêntica, e uma melodia principal exposta 

sem variações. Para a nossa análise, repetimos a melodia na pauta superior com a harmonia 

comum às três versões. O arranjo de Marcos Leite se encontra reduzido na pauta de piano, 

como nas análises anteriores. 

 Na introdução do arranjo (Fig. 31), o uso do acorde Am6 em seguida do F#m7(b5) nos 

remete à escala de Am dórico, uma harmonização que não foi identificada em nenhuma das 

outras versões. Como veremos a seguir, o uso do acorde de Am6 é marcado durante toda a 

música quer seja nos tuttis ou com a exposição de um motivo rítmico (mi→sol→fá#) que 

aparece logo no segundo compasso, nas vozes masculinas. 
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Ao compararmos a harmonização de Marcos Leite com a harmonização encontrada em 

outras versões encontramos algumas diferenças. Logo no c.13 (Fig. 32) observamos o uso do 

VI grau de passagem, evitando o choque da melodia. Outros acordes de passagem são 

utilizados (Bº no c.19) resultando em uma condução mais elaborada da linha do Baixo. 

Evidenciamos também o acorde de dominante da dominante, representado pelo F7 que 

substitui o acorde de B7. O F7, conhecido como Sub V, é usado na cadência para o primeiro 

grau (c.16 e c.22). Na frase que prepara a retomada do tema (c.25) a cadência é feita com o 

F7M e não com o F7.  Estas rearmonizações estabelecem um resultado mais elaborado mas, 

devido à boa condução melódica, soam muito naturais. 
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A partir do c.26 (Fig.32) temos a re-exposição do tema principal. O arranjo vocal 

permanece com a mesma harmonia mas há uma grande diferença na condução melódica e, 

como já foi visto, na escolha dos naipes que sustentam a  melodia principal. Os últimos 

compassos desta sessão (c.39→40), trazem uma estrutura de acorde cerrada ao extremo onde 

o intervalo entre o Baixo e o Soprano é uma sexta maior. A passagem cromática e paralela de 

acordes (Am6→G#m6→Am6) nos remete à escrita para grupos vocais tais como Bando da 

Lua, Anjos do Inferno, As moreninhas, etc. Marcos Leite transcreveu e inseriu nos shows do 

grupo vocal Garganta alguns arranjos destes grupos e era um profundo conhecedor desta 

técnica de escrita. 

 A Fig.33 (c.41→57) traz a segunda parte da canção e é onde o arranjo de Marcos Leite 

mais se aproxima com as outras versões encontradas. As diferenças no tratamento harmônico 

aparecem na utilização de acordes de passagem (c.42 e 48), inversões (c.47 e 49) e o uso do 

VIIº no c.56. Do c.53→57 o arranjador volta a trabalhar com a mesma estrutura  de acordes 

em posição cerrada vista no c.39, onde Baixos e Sopranos caminham em sextas paralelas.  

 Mesmo com um predomínio de acordes em posição cerrada, há uma alternância de 

estruturas facilmente identificável na introdução da música e no c.25.   
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Melodia e ritmo 
 Como foi visto no estudo das Extensões e, de uma certa maneira, na Análise da 

Harmonia, em vários momentos desse arranjo há uma intenção de reforçar a melodia 

principal. Pelo estudo das Extensões, esta intenção se dá claramente nos uníssonos das vozes 

masculinas e femininas. No c.27, por exemplo, o título da canção é cantado em duas oitavas. 

Uníssonos, oitavas e as texturas utilizadas para o acompanhamento destacam a melodia 

principal. 

Pelo estudo da Harmonia do arranjo vimos que há dois trechos em que a melodia é 

exposta pelo Soprano em movimento paralelo com o Baixo. O Tenor e Contralto apresentam 

em relação à melodia principal, um movimento predominantemente paralelo, pois estão com a 

função de completar a harmonia e seguem a movimentação das vozes extremas, ou seja, 

Baixo e Soprano. O movimento paralelo é muito usado por grupos vocais, em arranjos 

instrumentais para naipes de sopro e também é amplamente usado em peças de compositores 

impressionistas tais como Debussy e Ravel. Ades (1986) considera que a movimentação 

paralela traz uma fluidez e leveza ao arranjo vocal enquanto que o movimento contrário traz 

uma estruturação mais clara da harmonia. Por isso o autor conclui que uma alternância de 

movimentos é sempre bem vinda. Guest (1996) relata que a movimentação paralela “irá 

certamente ressaltar a linha melódica, em prejuízo da riqueza harmônica e intervalar” (Guest, 

1996. p.114). Acreditamos que Marcos Leite utiliza estes pequenos trechos de harmonização 

paralela para ressaltar a melodia e dar uma leveza ao arranjo. Como este paralelismo acontece 

em pequenos trechos e trata-se de uma música muito simples, não há nenhum prejuízo quanto 

ao entendimento da harmonia. A melodia principal é ressaltada de diversas formas, evitando a 

repetição pura e simples e enriquecendo a apresentação geral da música. 

 Com o tema principal exposto uma vez e também por se tratar de uma música muito 

conhecida, o arranjador trabalha a própria melodia principal com grande liberdade. É o que 

ocorre no c. 31, onde a melodia salta na mesma frase do Tenor para o Contralto. No c.39→40 

o arranjador aproveita o ritmo e cria uma outra melodia, ressaltando a re-harmonização e os 

acordes em paralelo. 

 Melodia e Ritmo devem ser vistos em conjunto ao analisarmos o uso dos contracantos 

que acompanham ou respondem a melodia principal. Vimos nos aspectos gerais da 

composição e do arranjo que as melodias escritas em semínimas ou mínimas, utilizam a 

prosódia “o”. Estas melodias têm a função de sustentar a harmonia e estão escritas na maior 

parte do tempo utilizando duas vozes ou três vozes em intervalos de terça ou sexta. Do c.34→
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38, as vozes masculinas realizam este acompanhamento em terças paralelas. Do c.46→49, 

predomina o movimento contrário entre Baixo e Contralto.  

 Nos acompanhamentos e respostas à melodia feita em colcheias e semicolcheias, 

acreditamos que há um desenvolvimento dos elementos musicais usados na introdução. A 

melodia exposta pelas vozes femininas no primeiro compasso do arranjo e a resposta das 

vozes masculinas aparecem durante todo o arranjo, quer seja repetidas em uníssono (c.20), 

harmonizadas (c.12, 14 e 25) ou com variações (c.21→23, c.44→45). A variação mais 

distante da introdução encontra-se no final do arranjo , no c.50→53, onde Soprano, Contralto 

e Tenor tem uma acentuação no tempo forte do compasso que se diferencia dos ritmos 

apresentados nas sessões anteriores. O ritmo deste trecho se assemelha muito com o ritmo de 

um tamborim no samba. Como há sempre uma re-exposição de pequenos motivos rítmicos 

tirados do ritmo do samba e há sempre um cuidadoso diálogo com a melodia principal, o 

acompanhamento rítmico ganha fluência, traz unidade ao arranjo e auxilia na sustentação do 

ritmo do samba em um arranjo a cappella.  

No diálogo com a melodia principal é que evidenciamos a importância da mudança de 

prosódia, de ritmo e melodia do acompanhamento. Quando a melodia está mais ativa ela 

própria sustenta o ritmo da canção e o arranjador procura escrever um acompanhamento que 

não obscureça a melodia principal. Quando a melodia tem menos atividade ou está em pausa 

o arranjador constrói melodias que sustentam o ritmo do samba. 

 
Textura 
 Neste arranjo há um rico tratamento textural organizado em função da forma da 

música. Como se baseia no caminho natural da canção e respeita sua forma, as diversas 

texturas usadas proporcionam fluência ao arranjo. 

 Nos quatro primeiros compassos, o arranjador apresenta dois motivos rítmicos que se 

complementam, soando como pergunta e resposta. A utilização de duas vozes para a pergunta 

e duas vozes para a resposta causa um fortalecimento dos dois motivos e estabelece uma nova 

característica textural. Em determinados momentos do arranjo, as vozes masculinas entoam a 

melodia principal enquanto as vozes femininas têm a função de contracanto (c.10→12, c. 31). 

Em outros, a situação se inverte e a melodia principal é exposta pelas vozes femininas (c.15→

17, c.33→38).  

A introdução da música termina com um tutti, uma harmonização em bloco, que causa 

grande impacto e prepara o início do tema. Esta textura, com todas as vozes em bloco 
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cantando em uma região brilhante, com acordes em posição aberta, acontece tanto na 

introdução quanto na passagem para a re-exposição do tema (c.25). Vimos também que a 

harmonização em bloco é usada ressaltando o movimento paralelo entre as vozes e cantando a 

letra da canção. São dois momentos bastante distintos: no final da primeira parte (c.39→40) o 

arranjador escreve as melodias em uma região confortável e indica a dinâmica pianíssimo; do 

c.53→57 Marcos Leite escreve as vozes em uma região mais aguda e, como se trata do final 

da segunda parte, imagina-se que a dinâmica mais correta seja um forte. O que se constata é 

que Marcos Leite usa a harmonização em bloco com diferentes técnicas de escrita mas todas 

foram usadas para preparar a entrada das diferentes partes da música. 

Após a introdução da música, Tenores e Baixos iniciam o tema em uníssono e sem 

qualquer acompanhamento. Apesar deste uníssono acontecer apenas durante dois compassos 

ele é de grande relevância pois expõe da maneira mais clara possível o tema da canção. Na re-

exposição do mesmo tema (c. 27), o arranjador volta à simplicidade e escreve o tema em 

oitavas.  

A partir do início do tema, como já foi visto anteriormente, o arranjador constrói um 

acompanhamento da melodia constituído estruturado com emprego de contracantos rítmicos 

(usados freqüentemente nas respostas da melodia principal), ou livres, com a vogal “o”, que 

não obscurecem a melodia.  

Concluímos então que se trata de um arranjo muito elaborado, mas que tem melodias 

bem conduzidas, clareza na exposição da melodia principal, uma excelente estruturação 

formal e está muito próximo do gênero do samba. Mesmo apresentando grande variação 

textural e re-harmonizações acreditamos que se trata de um arranjo bastante acessível tanto 

para os cantores quanto para os ouvintes. 
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V – Se eu quiser falar com Deus, de Gilberto Gil,  

arranjo de André Protasio 
 
A partitura do arranjo está no Anexo 1, p.178. 

 
Extensões 

 
Fig. 34 – Extensões – arranjo: Se eu quiser falar com Deus 

 
 No Soprano a extensão total é a mesma utilizada para a interpretação da melodia 

principal. Ao observarmos a partitura veremos que na região mais grave (B2 até E3) o 

Soprano está sempre sendo dobrado com Mezzo-soprano (Ponte e c.32, 46, etc.) e até com 

Contralto (c.35 e 63). O contracanto do Soprano não apresenta esta região grave da extensão 

total pois, numa harmonização densa como é apresentada neste arranjo a 5 vozes, estas notas 

mais graves estão sendo cantadas pelo Mezzo-soprano.  

No Mezzo-soprano e no Contralto, a extensão da melodia principal refere-se ao 

uníssono das vozes femininas encontrado no compasso 44. Excetuando essa frase, o Mezzo-

soprano está com a melodia principal em pouquíssimos momentos desse arranjo e sempre 

dobrando a melodia com o Soprano. Já o Contralto tem um diálogo de melodia principal com 
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o Soprano bastante presente na segunda e terceira estrofe da música. Neste diálogo, 

privilegiamos a região mais grave da voz de Contralto, de B2→E3. De qualquer maneira, 

acreditamos que a região escrita como melodia principal para estes naipes (B2→C#4) seja um 

bom parâmetro para a escrita de uníssonos das vozes femininas.  

No Tenor, a região mais aguda (D3→G3) é bastante exigida principalmente do Tenor 

1 na primeira estrofe. A nota extrema (A3) é exigida apenas uma vez no c.11 e os Tenores 

devem cantá-la em falsete. O falsete pode e deve ser usado também pelo Tenor 2 nas regiões 

mais agudas da primeira estrofe. Na segunda e terceira estrofe os Tenores só se dividem no 

c.72 e a região usada é a região do contracanto. 

No Baixo, há um diálogo com o Tenor 1 na primeira estrofe feito tanto pelo Baixo 

quanto pelo Barítono. Nas estrofes seguintes, os Baixos e os Tenores apresentam pequenos 

trechos em uníssono e em intervalo de 8° com as vozes femininas (c.44, por exemplo). 

Mesmo trabalhando com o divise no naipe dos Baixos, a região utilizada privilegia a tessitura 

de um Barítono. A nota G1, por exemplo, é identificada apenas três vezes durante a música. 

 

Aspectos gerais da composição e do arranjo 
Se eu quiser falar com Deus  
Tenho que ficar a sós  
Tenho que apagar a luz  
Tenho que calar a voz  
Tenho que encontrar a paz  
Tenho que folgar os nós  
Dos sapatos, da gravata  
Dos desejos, dos receios  
Tenho que esquecer a data  
Tenho que perder a conta  
Tenho que ter mãos vazias  
Ter a alma e o corpo nus  
 
Se eu quiser falar com Deus  
Tenho que aceitar a dor  
Tenho que comer o pão  
Que o diabo amassou  
Tenho que virar um cão  
Tenho que lamber o chão  
Dos palácios, dos castelos  
Suntuosos do meu sonho  
Tenho que me ver tristonho  
Tenho que me achar medonho  
E apesar de um mal tamanho  
Alegrar meu coração  
 
Se eu quiser falar com Deus  
Tenho que me aventurar  
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Tenho que subir aos céus  
Sem cordas pra segurar  
Tenho que dizer adeus  
Dar as costas, caminhar  
Decidido, pela estrada  
Que ao findar vai dar em nada  
Nada, nada, nada, nada  
Nada, nada, nada, nada  
Nada, nada, nada, nada  
Do que eu pensava encontrar  

 

A canção “Se eu quiser falar com Deus” foi escrita em 1980 por Gilberto Gil a pedido 

de Roberto Carlos. O próprio compositor relata a maneira como a música foi concebida: “Ele 

(Roberto Carlos) é tão religioso – e se eu quiser falar de Deus? E se eu quiser falar com Deus? 

Com esses pensamentos e inquirições feitas durante uma sesta, dei início à um longa e 

exaustiva enumeração: ‘Se eu quiser falar com Deus, tenho que isso, que aquilo, que aquilo 

outro’.... a noite voltei e organizei as frases em três estrofes (apud Rennó, 1996, p.240)”51. 

Um aspecto da canção chamava a atenção nas interpretações de Elis Regina e do 

próprio Gilberto Gil: após a “exaustiva enumeração”, evidenciada durante toda a canção, o 

final da terceira estrofe encerrava com “ao findar vai dar em nada, nada, (...), do que eu 

pensava encontrar”. Uma seqüência de treze “nada” que, na nossa interpretação, recordava a 

enumeração dos versos anteriores e mostrava, ao mesmo tempo, um certo espanto com o 

resultado da busca, o que “pensava encontrar”. Gilberto Gil cita uma passagem de um texto 

que de uma certa forma sintetiza a intenção desta última estrofe:  
“Sem dúvida, Deus parece estar desaparecendo da vida de um número crescente de 
pessoas, sobretudo na Europa Ocidental. Elas falam de um buraco na forma de Deus 
em suas consciências, onde antes Ele estava: onde antes havia Deus, hoje há um 
buraco em forma de Deus” (Armstrong apud Rennó, 1996)52. 

  

Estas e outras considerações organizadas por Carlos Rennó foram lidas após a escrita 

do arranjo mas a escuta das interpretações e a leitura da letra foram suficientes para 

determinar que teríamos que respeitar este trecho final como um ponto culminante.  

Este arranjo foi feito para o Equale em 1996 e foi gravado no CD Equale no Expresso 

Gil, lançado em 2000. Como ponto de partida, foi escolhida a opção de evitar uma referência 

direta com as gravações disponíveis. Para isso, tanto as gravações quanto a partitura 

disponível no songbook de Gilberto Gil, serviram para determinarmos a melodia com a letra 

da canção e para tirarmos uma indicação da harmonia que possivelmente seria usada. 

                                                
51 Rennó, Carlos. Gilberto Gil: Todas as letras. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
52 Armstrong, Karen.  Uma história de Deus citado por Rennó 
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Em primeiro lugar, trabalhando apenas com a melodia e a letra da canção, dividi cada 

estrofe em duas partes. A primeira parte é composta de seis frases que podem ser divididas 

aos pares: a primeira frase é completada pela segunda, a terceira pela quarta e a quinta pela 

sexta. A melodia é sempre a mesma. A segunda parte tem um crescendo natural, cujo sentido 

da letra está conectado com o final da primeira parte: “Tenho que folgar os nós dos sapatos, (o 

nó) da gravata, (os nós) dos desejos, dos receios”. Esta progressão encaminha até a terceira 

frase (“Tenho que esquecer a data”), tem um ponto de relaxamento na frase seguinte (“Tenho 

que perder a conta”) e chega no ponto culminante para depois finalizar a estrofe.  

 

Se eu quiser falar com Deus → Tenho que ficar a sós 
Tenho que apagar a luz → Tenho que calar a voz 
Tenho que encontrar a paz → Tenho que folgar os nós 

 

Dos sapatos, da gravata,   
Dos desejos, dos receios  
Tenho que esquecer a data  frase bem marcante, sempre em tutti 
Tenho que perder a conta ↓relaxamento 
Tenho que ter mãos vazias  ponto culminante 
Ter a alma e o corpo nus resolvendo e terminando 

Fig. 35 – Se eu quiser falar com Deus – primeira estrofe 

 

Com essas divisões da melodia e com um esboço da harmonia, o próximo passo foi 

imaginar a forma do arranjo. Como cantar três versos longos e chegar no ponto culminante no 

final do último verso? Como chegar na famosa seqüência de treze “nadas”? A saída foi pensar 

em modulação, uma ótima ferramenta para chamar a atenção de uma nova idéia, uma nova 

fase da música.  

Lembrei de uma idéia que tive para um outro arranjo onde as vozes masculinas 

começavam cantando o tema e as femininas, na segunda estrofe, entravam com a melodia 

principal uma quarta acima. Como temos três estrofes na canção de Gilberto Gil, a primeira 

estrofe seria cantada pelas vozes masculinas; a segunda estrofe, com a melodia sendo cantada 

uma quarta acima pelos naipes femininos; a terceira, com todos, um tom acima da segunda 

estrofe. Para auxiliar na preparação destas novas tonalidades e para ter um certo repouso entre 

as estrofes, imaginei uma ponte, um intermezzo entre as estrofes. O esboço da estrutura do 

arranjo ficaria desta forma:  
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- 1° estrofe → D (ré maior) – só com vozes masculinas 

- ponte → D – só com vozes masculinas e preparando para a próxima tonalidade 

- 2° estrofe → G –tutti, Sopranos com a melodia 

- ponte → D – a mesma ponte, em tutti, preparando para a próxima tonalidade 

- 3° estrofe → A –gran finale, tutti 

  
 As modulações foram feitas para tonalidades vizinhas (subdominante e dominante) e 

não representam grande dificuldade de execução mesmo para a música a cappella.  

 Com a tonalidade definida, com a forma do arranjo já bem estruturada, faltava definir 

qual a textura que seria utilizada durante as três estrofes. A opção foi de valorizar a letra da 

canção ao máximo. Uma harmonia bem trabalhada e a letra, a mensagem, em primeiro plano. 

Para concentrar nesta idéia, nada melhor do que todos juntos cantando com o mesmo ritmo, a 

mesma letra. Uma linguagem bem tradicional de arranjo mas com uma harmonia e uma forma 

geral mais contemporânea. 

 Ao optarmos por uma harmonia bem trabalhada e com o uso de diferentes formações 

(quarteto masculino → coro misto a 5 vozes), este arranjo conseqüentemente traz uma mistura 

de técnicas de escrita. Na primeira estrofe temos uma escrita para grupo vocal (quarteto 

masculino). A utilização de falsete, as estruturas super-cerradas 53  dos acordes, a 

complexidade harmônico-melódica e a técnica vocal utilizada podem ser identificadas como 

características desta escrita. Nas outras duas estrofes, com exceção do falsete do Tenor, estas 

características foram aplicadas em uma formação coral a 5 vozes (S, M, C, T e B). Desta 

forma, é um arranjo que traz muitas características da escrita para grupos vocais quer seja em 

uma formação clássica (quarteto masculino) ou em uma formação coral mista. 

 

Procedimentos Composicionais 

Harmonia e Melodia 
 O primeiro trabalho de re-harmonização foi feito a partir da análise da melodia e 

construção de uma linha do Baixo. Partimos da harmonia sugerida pelo songbook, conferida 

na gravação de Gilberto Gil. 

                                                
53 Em vários momentos deste arranjo, todas as vozes estão dentro do intervalo de uma oitava e é freqüente o uso 
de segundas e terças entre as vozes. 
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A melodia foi harmonizada seguindo uma técnica muito simples que também é 

abordada na proposta metodológica. Tendo como exemplo a primeira frase da música, os 

passos seguidos foram os seguintes: 

1° - Análise da melodia em função dos acordes da música.  

 

2° - Escrita de uma linha bem simples no Baixo que tinha por objetivo definir a harmonia 

proposta. Usamos preferencialmente movimento contrário entre a melodia principal e a voz 

do Baixo. Os movimentos diretos e oblíquo também podem ser usados mas, neste caso, bem 

menos. É apenas uma questão da sonoridade que se deseja ouvir.  Na Fig. 36 temos a 

harmonia proposta, a análise melódica do Tenor 1 e do Baixo. 

 

 
 

3° - Terminamos de escrever a linha do Baixo construindo uma melodia extremamente 

cantabile. Para esta construção melódica, recomendamos o uso de arpejos, graus conjuntos, 

aproximações da próxima nota, mas é muito importante que esta melodia fique muito bem 

construída e cantabile. Não se deve ter a preocupação com que acorde colocar nas notas de 

passagem de um acorde para o outro. No caso desta música, os Baixos inicialmente ficaram 

com as tônicas dos acordes e depois a melodia foi elaborada com notas de aproximação. É 

claro que existem muitas outras possibilidades, isto é apenas um exemplo. 
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Fig.37 – Se eu quiser falar com Deus – harmonia e melodia (2) 
 
 

4° - Montamos os acordes que já estavam definidos com as outras vozes 

 

 
Fig.38 – Se eu quiser falar com Deus – harmonia e melodia (3) 

 
5° - Nas notas que estão sem os acordes usamos inversões ou rearmonizamos. No caso desta 

música a opção foi principalmente re-harmonizar utilizando acordes de outra função. 

Praticamente a mesma seqüência de acordes foi usada nas outras frases, nas outras tonalidades 

variando apenas a resolução.  
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Fig.39 – Se eu quiser falar com Deus – harmonia e melodia (4) 

 
Quando se define a tonalidade e a forma, também estamos definindo quem está com a 

melodia nestas diferentes partes da música.  Analisando a melodia da primeira parte de cada 

estrofe, nota-se que a melodia da segunda, quarta e sexta frase, sempre está em uma região um 

pouco grave, o que traria dificuldade para harmonizá-la. Então, a solução foi harmonizar em 

bloco a primeira frase (com as vozes mais agudas na melodia principal) e responder com as 

vozes graves na melodia sendo acompanhadas com as outras vozes apenas mantendo a 

pulsação, em uma textura que não obscurecesse a melodia.  

Um outro detalhe deste arranjo é quanto à movimentação das vozes. Nas frases que 

perguntam (primeira, terceira e quinta frase) a harmonização em bloco é trabalhada em 

movimento contrário da melodia principal com o Baixo. Nas frases que respondem (2°, 4° e 

6° frase) o acompanhamento sustentado ou a cama harmônica, sempre faz um movimento 

paralelo, subindo, rearmonizando até chegar de novo o primeiro grau, no acorde com a função 

tônica e contrasta com a melodia que é descendente. O contraste é bastante evidente porque 

na harmonização em bloco todos cantam a letra da música em uma harmonização nota por 

nota. No caso do acompanhamento sustentado o primeiro passo é a elaboração de um 

contracanto (do Baixo, por exemplo) com notas longas, articulando vogais neutras ou 

fragmentos do texto e que posteriormente é harmonizado. 
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Fig.40 – Se eu quiser falar com Deus – estudo da forma 

 

Vejamos agora como ficou essa idéia no compasso 28, em sol maior, na segunda 

estrofe da música. 

 
Fig.41 - Se eu quiser falar com Deus – c.28→31  

 
A harmonia da resposta feita pelo Contralto no exemplo anterior, é também sempre a 

mesma. A idéia principal era construir uma seqüência ascendente de acordes que fosse do 

quarto grau (C7M) ao primeiro grau (G). Para isso usamos no início da seqüência acordes 

pertencentes à escala diatônica de acordes (C7M – Dm7). Em seguida, acordes da escala do 

homônimo de Sol maior (Eb7M – F7) e finalmente chegamos nessa estranha cadência que 

utiliza o F#m7(11) como uma passagem para o IV grau na segunda inversão e sua resolução 

na tônica. No início de cada estrofe, esta seqüência de acordes aparece incompleta. Por 
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exemplo, na frase anterior, c. 25 e 26, omitimos os acorde de Dm7 e F7. O aumento do 

número de acordes e o uso de mais dissonâncias causam um aumento de densidade nas frases 

iniciais de cada estrofe. Ao somarmos o aumento de densidade com o uso de prosódias que 

variam da Boca chiusa até a articulação da letra, o crescendo que se almejava no projeto do 

arranjo é alcançado.  

Como foi visto anteriormente, na primeira parte de cada estrofe as melodias se 

repetem de duas em duas frases. O que fazer para causar uma variação acentuada de 

dinâmica? Este aumento de intensidade que desejamos neste arranjo pode ser trabalhado em 

diferentes parâmetros do som: com alturas diferentes (escrevendo as vozes cada vez mais para 

uma região aguda); com intensidades diferentes (solicitando um crescendo); aumentando a 

densidade da harmonia e do ritmo; trabalhando com timbres diferentes com a variação das  

vogais; trabalhando com andamento (solicitando um acelerando). A harmonia, na sua 

essência, permanece a mesma, mas utilizamos cada vez mais as dissonâncias dos acordes. As 

vozes vão cada vez mais para uma região aguda e o regente pode pedir um bom crescendo.  

Analisemos, por exemplo, o início do arranjo: as duas primeira frases são em rubato e 

com os acordes muitas vezes incompletos. Nas outras duas, a tempo, a harmonia está 

completa há um pequeno contracanto com Barítonos e Baixos. Na frase “Tenho que encontrar 

a paz” a harmonia é mais complexa, os Tenores vão para o falsete e é solicitado um 

crescendo. Acreditamos que dessa maneira percebe-se a variação de dinâmica, mantendo a 

mesma melodia e, estruturalmente, a mesma harmonia. Esta mesma estrutura se repete na 

primeira parte das outras duas estrofes apenas com o acréscimo de alguns contracantos, 

respostas à melodia, mas a estrutura é a mesma. 

A segunda parte de cada estrofe é uma harmonização em bloco o tempo todo. A 

exceção está no c.36→39, na segunda estrofe, onde temos um pequeno trecho em que o coro 

pontua só algumas palavras. Esta exceção só foi escrita para dar um diferencial com a última 

estrofe, que tem que ser mais apoteótica. A harmonia segue basicamente o que foi tirado da 

gravação de Gilberto Gil. Na última estrofe, no c.72, a frase diminuta começa em uníssono até 

chegar no seu momento de maior densidade. No último “nada”, um contraste acentuado é 

feito com a redução de seis vozes para uma única nota em oitava. Depois dessa frase 

culminante, a última frase termina com uma breve re-harmonização, usando o acorde de F7M, 

o terceiro grau do homônimo (Am). É uma frase lenta e rubato como no início da música. 
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Ritmo 
 Em um arranjo como esse, que se baseia numa melodia harmonizada, a questão rítmica 

da peça é bastante simples. Cabe ao regente interpretar a melodia e unir todos os naipes nesta 

interpretação. É importante ressaltar as diferenças de andamento sugeridas no início do 

arranjo, bem como a diferença de pulsação, do quaternário simples para o composto. Como o 

rubato e o rallentando no final de cada estrofe faz parte da interpretação, é fundamental a 

retomada do andamento para que a peça não fique lenta e pesada demais. Problemas de 

andamento podem gerar neste arranjo a queda de afinação. 

    

Textura 
 Como vimos nas sessões anteriores, as texturas predominantes são harmonização em 

bloco e cama harmônica. A harmonização em bloco segue os princípios relatados no início da 

análise da Harmonia e Melodia. Também vimos que a cama harmônica é apresentada de 

diversas formas, variando a densidade harmônica e a prosódia. 

 Apesar destas duas texturas serem predominantes no arranjo não podemos deixar de 

ressaltar os contracantos utilizados na última estrofe, no c.53  pelos Tenores e Baixos, e no c. 

59 pelos Tenores, Contraltos e Meso-sopranos. Estes contracantos foram adaptados da 

gravação de Gilberto Gil, e podem ser considerados elementos transcritos que foram 

aproveitadas para o arranjo vocal. 

 Como dissemos no início desta análise, o fato de trabalharmos com cinco vozes e 

buscarmos uma sonoridade de grupo vocal fez com que esta peça se tornasse bastante 

específica: este arranjo foi escrito para o Equale, um grupo formado por cantores com uma 

larga experiência em arranjos de música popular, muitos deles profissionais da música. 

Mesmo com este grupo foi um arranjo difícil de ser montado principalmente devido a 

formação exigida (quarteto masculino e coro misto a cinco vozes) e a complexidade 

harmônica e melódica. 
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Considerações gerais das análises 

 
Ao término dos nossos estudos de caso, podemos extrair algumas considerações gerais 

seguindo o mesmo procedimento das análises. 

 

Extensões   
Os arranjos analisados foram escritos para coros amadores mas cabem comparações 

com o que encontramos nas referências bibliográficas. 

As figuras 5 e 6 trazem as extensões recomendadas por Ades (1989) e Ostrander 

(1986). 

 
Fig. 42 - Extensões recomendadas por Ades (1983)54 

 

 Ostrander e Wilson (1986) trazem as extensões recomendadas para um coro juvenil: 

 
Fig. 43 - Extensões recomendadas por Ostrander e Wilson (1986)55 

                                                
54 Ades, 1983, p.1 
55 Ostrander e Wilson, 1986, p.5.  
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Ostrander e Wilson demonstram que há uma diferença de timbre dentro de cada naipe 

que depende diretamente da região da voz que estamos trabalhando. O exemplo que ele usa é 

para um coral de alunos do Ensino Médio das escolas americanas, entre 14 e 17 anos. Para um 

coro adulto, os autores consideram que todos os naipes aumentariam de extensão uma 

segunda maior tanto para a região aguda quanto para a região grave. Porém, há a ressalva de 

que o mais importante é conhecer o coro para o qual você está escrevendo:  
A chave para escrever um arranjo eficaz empregando todo o espectro da tessitura coral 
e da coloratura, entretanto, está ainda em adaptar o arranjo para um específico tipo de 
coral: um madrigal está acostumado a intricadas texturas e passagens com solos, um 
coral jazzístico às relações rítmicas complexas e escrita para solos, um barbershop a 
arranjos a cappella e assim por diante. (Ostrander e Wilson, 1986, p. 6)56 

 
Adler expõe as extensões vocais de um coro misto adulto e, no mesmo capítulo que 

trata sobre os princípios básicos da escrita para vozes, aborda o problema da intensidade dos 

naipes masculinos e femininos :  
O problema pode talvez ser melhor visualizado considerando a diferença de timbre 
que resulta de um som mezzo-forte de um G (sol) acima do C central (C3) feito por um 
Soprano ou por um Tenor. O Soprano está cantando em um registro médio 
confortável, enquanto que o Tenor está próximo do extremo de sua tessitura normal, e 
para alcançar esta nota deve fazer um esforço relativamente maior. Seu timbre vocal 
portanto terá uma maior intensidade, criando a ilusão que ele está cantando uma nota 
muito mais aguda do que o Soprano. (Ades, 1989, p.4)57 

 
Na figura 7, Adler expõe o que considera um bom espaçamento entre as vozes.  

 

 
Fig.44 – Espaçamento entre as vozes – Adler, 1983. 
                                                
56 “The key to writing an effective arrangement employing the full spectrum of the choral ranges and colors, 
however, is still to gear it to a specific type of chorus: a madrigal group is accustomed to intricate textures and 
solo passages, a jazz choir to complex rhythmic relationships and soloistic writing, a barbershop group to a 
cappella arrangements, and so forth.” (Ostrander e Wilson, 1986, p. 6)  
57 “The problem can perhaps best be visualized by considering the difference in tonal timbre which results from 
the mezzo-forte sounding of the G above Middle C by a Soprano and by a Tenor. The Soprano is singing in a 
comfortable middle register, whereas the Tenor is nearing the top of this normal range, and to reach this pitch 
must make a relatively grater effort. His vocal timbre therefore will have a greater intensity, creating the illusion 
that he is sounding a much higher note than the Soprano” (Adler, 1989, p.4) 
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As considerações de Adler e de Ostrander & Wilson são importantes para quem está 

começando a escrever arranjo para coro. Conhecer profundamente a tessitura do coro, ou 

melhor, do coro para o qual você está escrevendo, é fundamental para a eficácia do arranjo.  

Os exemplos que Adler e Ostrander usam mostram freqüentemente acordes em posição 

aberta (onde o intervalo entre Soprano e Tenor é maior que uma oitava) e melodias expostas 

por Soprano em uma região que Marcos Leite e Cozzella considerariam um pouco aguda 

demais para os arranjos de Música Popular Brasileira. Isto só reforça a singularidade do canto 

coral brasileiro e que a escrita de arranjos deverá ser adaptada aos seus cantores. Mesmo se 

tratando de coros amadores, acreditamos que há uma questão estilística envolvida na 

discussão das extensões. O uso do Soprano cantando melodia em uma região um pouco mais 

grave, favorecendo o entendimento da melodia (Leite, 1985), é uma questão de técnica vocal 

mas também estilística. Voltando ao texto de Tatit (2004), entendemos que há um anseio por 

preservar a oralidade das canções e interpretar as melodias como se estivesse dizendo algo de 

uma maneira especial. Para isso as tessituras usadas nos arranjos analisados favorecem a 

articulação da melodia principal e não se distanciam tanto das canções originais.  

Outro ponto que chama a atenção é a utilização da tessitura do Barítono, e não dos Baixos, 

segundo as descrições de Adler e Ostander. Não devemos fazer generalizações sobre qual a 

tessitura característica da voz brasileira mas podemos afirmar que para coros amadores a 

utilização da tessitura do Barítono é mais prudente para alcançar um resultado sonoro 

consistente na interpretação dos arranjos vocais. 

No arranjo de Cozzella, na Canção da Partida, nos arranjos de Marcos Leite (Alguém 

cantando e Lata d’água) e no arranjo de Se eu quiser falar com Deus, identificamos o uso de 

uma região extrema no naipe de Tenor enquanto que o Soprano não está, pelos conceitos de 

Adler e Wilson, numa região tão brilhante. Uma hipótese que levantamos é que a sonoridade 

de um naipe de Tenor de cantores brasileiros amadores, cantando Música Popular Brasileira, é 

mais leve do que os coros americanos, podendo muitas vezes usar o falsete; ao mesmo tempo, 

o naipe de Soprano cantando numa região um pouco mais grave mas com uma sonoridade 

mais aberta, mais próxima da MPB, talvez tenha mais brilho, e não precise estar numa região 

mais aguda para equilibrar o acorde com o Tenor. Desta forma, os acordes vistos nos c.10 e 

11 da Canção da Partida e em vários outros trechos dos arranjos citados, que Adler 

consideraria desaconselháveis, podem soar de uma maneira equilibrada em um coral 

brasileiro.   
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Aspectos da composição e do arranjo 
As comparações feitas entre um possível original e o arranjo não foram evidenciadas 

nas referências bibliográficas consultadas. Nestas, o planejamento do arranjo é feito de uma 

maneira re-composicional, ou seja, considera-se a melodia como ponto de partida e a 

harmonização e a organização textural são tratadas como elementos de uma re-composição. 

 Nas nossas análises, deixar de lado as comparações com as gravações originais 

impossibilitaria a compreensão de vários aspectos criativos do arranjo. Acreditamos que com 

esses estudos de caso foi possível exemplificar o processo de trabalho do arranjador, processo 

este que deve ser incluído na metodologia de ensino de arranjo vocal. Como o arranjo vocal 

muitas vezes trabalha com elementos transcritos dos originais, reforçamos no programa do 

curso a importância de aprofundar o conhecimento da obra do compositor, incluindo sua 

biografia, as diferentes gravações realizadas e outras composições do mesmo estilo. 

 

Processos composicionais 

Harmonia 
 Os arranjos analisados apresentaram um tratamento harmônico elaborado onde a re-

harmonização é freqüente. Ades (1983) aborda um tratamento harmônico mais elaborado no 

capítulo das novas tendências da escrita para coro, na técnica de escrita relacionada ao jazz. 

Tendo em vista a riqueza harmônica da MPB e a liberdade com que o arranjo vocal pode ser 

escrito, exemplos de re-harmonização nos arranjos vocais devem ser incluídos no programa 

do curso. Estes exemplos são possíveis devido às comparações com as outras versões da 

mesma canção, o que reforça o método de análise proposto.  

 

Melodia  
 Da mesma maneira que a harmonia, identificamos um tratamento melódico muito 

elaborado. Quer seja pela construção dos mais variados contracantos ou das linhas melódicas 

originadas pela harmonização em bloco, o destaque neste aspecto está no equilíbrio destas 

melodias com a melodia principal. É a oralidade das canções (Tatit, 2004) que se faz presente 

em mais um aspecto. Temos que ressaltar também que a construção melódica está 

intimamente ligada com a forma e a organização textural, podendo apresentar características 

transcritivas (o acompanhamento da Canção da Partida, arranjo de Cozzella) ou, no momento 

seguinte, extremamente poiéticas (o acompanhamento de Adeus da Noiva). 
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Ritmo 
 Em vários movimentos da Suíte dos Pescadores e no início de Lua lua lua lua o ritmo 

aparece como um elemento transcrito do original ou, no caso de Lata d’água, procurando 

remeter ao gênero da canção. De fato, a inserção de motivos rítmicos das gravações originais 

é uma forte característica dos arranjos corais. É um aspecto que necessita de estudos mais 

aprofundados para que tenhamos um número de exemplos que seja proporcional à riqueza 

rítmica da música brasileira. 

 Nos arranjos de Alguém cantando e Se eu quiser falar com Deus, evidenciamos uma 

outra concepção rítmica, distante do original, mostrando um aspecto poiético que pode ser 

utilizado na escrita dos arranjo vocais. 

 

Organização textural 
 Os arranjos demonstraram uma grande variedade de texturas e técnicas de escrita. As 

texturas algumas vezes eram organizadas por sessões distintas do arranjo, como por exemplo 

nos dois primeiros movimentos da Suíte dos Pescadores, ou em função das frases, acentuando 

a forma de cada estrofe (arranjos de Marcos Leite e Se eu quiser falar com Deus). De uma 

maneira geral notamos uma variação textural complexa mas que se justificava ao analisarmos 

a relação com a melodia principal e com a forma da música. 

 As análises foram realizadas com poucos arranjos mas acreditamos que houve uma 

grande contribuição tanto para a metodologia que será proposta no próximo capítulo, quanto 

para visualizar um panorama geral das técnicas de escrita utilizadas nos arranjos corais de 

MPB.  
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Capítulo IV 

Proposta de Ensino de Arranjo Vocal 

A primeira versão deste curso de arranjo vocal aconteceu em 2002 nos Seminários de 

Música Pró Arte. A partir dali, outras versões do curso foram feitas onde procuramos 

aperfeiçoar o método, incluindo o conteúdo e o material didático. Como este curso foi 

realizado também em formato intensivo, o programa do curso algumas vezes foi adaptado ao 

tempo disponível e ao nível de conhecimento dos alunos. Com a inserção desta proposta de 

curso de arranjo vocal nos objetivos deste relatório científico, algumas modificações foram 

feitas e, principalmente, houve um aprofundamento em vários aspectos do curso. Esta nova 

versão do curso de arranjo vocal foi testada na matéria Arranjos e Técnicas Instrumentais IV 

(ATI IV) do Bacharelado em MPB da UNI RIO, no segundo semestre de 2005. Este teste 

serviu principalmente para verificarmos a eficácia da nossa proposta além, é claro, do 

cumprimento do Estágio Docente obrigatório para os mestrandos.  

A atual proposta foi programada para atender a uma carga horária de 22,5 horas/aula. 

As aulas foram distribuídas durante um semestre letivo (15 encontros), sendo realizada uma 

aula de 1h 30min por semana. Como se trata de um curso de arranjo, alguns pré-requisitos são 

necessários para que o aluno acompanhe as aulas com tranqüilidade. São considerados pré-

requisitos a leitura e escrita musical fluente, leitura de acordes cifrados, conhecimento básico 

de harmonia e habilidade em algum instrumento harmônico. Como este curso foi realizado 

com uma pequena turma de alunos formandos, pertencentes ao oitavo período da Faculdade 

de Música, não houve nenhum impedimento quanto aos pré-requisitos. Independente do fato 

de estarmos tratando com alunos que já tinham um contato com arranjo instrumental, 

aplicamos um teste de nivelamento para avaliar os conhecimentos básicos para o estudo de 

arranjo e principalmente perceber a fluência de escrita de cada aluno e da turma em geral. No 

caso do curso de música da UNI RIO, acredito que os alunos de licenciatura que tenham 

cursado a disciplina Arranjos e Técnicas Instrumentais I e II (ATI I e II) e que atendam às 

exigências do teste de nivelamento, terão todas as condições para fazer este curso de Arranjo 

Vocal.  

 Esta proposta metodológica pode ser dividida em três assuntos principais:  

1) Escrita homofônica – onde foram apresentadas técnicas de harmonização em bloco de 2 a 4 

vozes. 
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2) Escrita polifônica – onde foram apresentados estudos e exemplos de contracantos de 

diversos tipos. 

3) Técnicas Especiais – estudos de texturas como estruturas rítmicas, cama harmônica 

arpejos, etc. 

4) Forma – não está presente no cronograma das aulas mas é um assunto discutido nas 

análises dos arranjos e no planejamento do trabalho de conclusão do curso. 

Um breve comentário sobre a metodologia usada na Escrita Homofônica se faz 

necessário. A primeira técnica abordada no curso é a harmonização em bloco de duas vozes, 

também conhecida como Soli. Esta técnica está descrita tanto em Guest (1986) quanto em 

Almada (2000). Segundo Almada: 
A técnica de Soli (também conhecida por “escrita em bloco”) é, sem dúvida, a mais 
bem documentada de todo o estudo do arranjo. A pesar de, ao menos em tese, poder 
ser aplicada a naipes de quaisquer classes de instrumentos, é muito mais apropriada 
aos sopros. (...) O arranjo para vozes humanas também utiliza freqüentemente o Soli 
como um excelente meio expressivo, como podemos constatar nos trabalhos de grupos 
americanos The Swingle Singers, L.A. Voices e The Manhattan Transfers. (Almada, 
2000. p.133) 

 

 Mesmo após o contato com essas importantes referências bibliográficas, a referência 

mais usada para a escrita de Soli a 2, 3 ou 4 vozes, foi uma apostila de curso intensivo de 

arranjo vocal, proferido pelo professor Vicente Ribeiro58. Direcionada para a música vocal, 

acreditamos que a técnica como está sendo apresentada consegue atingir os mesmos objetivos 

apresentados por Almada e Guest. Na bibliografia específica de canto coral consultada (Ades, 

1983 e Ostrander, 1986) não há referência a esta técnica. Em Ades (1983), no capítulo sobre 

as novas tendências da escrita coral, há exemplos de arranjos em estilo jazzístico que 

possivelmente usaram a técnica de Soli mas não há menção específica sobre este tipo de 

harmonização em bloco. 

 Ao mesmo tempo que tínhamos a consciência de que a técnica de Soli pode ser usada 

de diversas maneiras na escrita coral, a prática da escrita mostrou que ela não é suficiente para 

explicar todos os caminhos de uma harmonização em bloco. Por exemplo, a harmonização em 

bloco analisada no arranjo de Se eu quiser falar com Deus se baseia na harmonização coral 

tradicional. Com uma melodia principal pré-estabelecida, escreve-se a linha do baixo e 

definimos a harmonização com as outras vozes. Até esse ponto, o estudo de arranjo vocal não 

difere muito das aulas de harmonia coral tradicional. A diferença está principalmente na 

liberdade de condução das vozes e no uso das dissonâncias. O arranjador vocal tem esta 

                                                
58 Vicente Ribeiro proferiu este curso de verão nos Seminários de Música Pro Arte, no início da década de 90. 
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liberdade mas também tem o objetivo de criar melodias bem conduzidas (de preferência fáceis 

de serem cantadas) cujas estruturas harmônicas subjacentes sejam claras. Assim como nas 

aulas de Harmonia tradicional, através da análise de trabalhos já estabelecidos e com a prática 

de escrita, os alunos poderão realmente entender como essas harmonizações em bloco 

funcionam. 

A consulta bibliográfica também forneceu informações importantes para que 

pudéssemos elaborar as aulas de contracantos. Ades (1983) aborda os contracantos no 

capítulo das técnicas contrapontísticas. Como vimos nas análises do Capítulo 3, há exemplos 

de contracantos que dialogam com a melodia, ou seja, quando a melodia é apresentada o 

contracanto é escrito com notas longas. Na pausa ou na respiração entre uma frase e outra da 

melodia principal, o contracanto está melodicamente mais ativo. O autor ainda apresenta 

exemplos desta mesma idéia de contracanto só que harmonizado, contribuindo na sustentação 

harmônica da música. Ades (1983) ainda apresenta exemplos de descant (muito usado nos 

arranjos de hinos religiosos), de figuração, de ostinato, de cânone, fuga e contraponto livre. 

Para os primeiros quatro exemplos citados, o autor considera como regra geral de 

contracantos o diálogo com a melodia principal. 

 Almada (2000) aborda vários tipos de contracanto no capítulo “Tipos de background”. 

O autor define background:  
O termo background (em inglês, “segundo plano”) é muito empregado no jargão 
musical para designar, a grosso modo, tudo aquilo que, numa determinada peça, 
ocorre entre o Solista ( o foco principal, ou o primeiro plano) e a base rítmica ( que 
seria então o terceiro plano). Poderíamos também chamar de acompanhamento, 
embora este termo seja por demais abrangente, podendo designar, como sabemos, até 
o que fazem os próprios instrumentos de base. 

 

Apesar dos exemplos se referirem à formações instrumentais, as características dos 

backgrounds são muito similares às relatadas por Ades. Em nenhum momento o autor 

menciona a palavra contracanto mas enfatiza a importância do estudo do contraponto. As 

diferenças entre o background (ou simplesmente BG) e o contracanto relatado por Ades 

(1983) estão apenas no nome. Estão presentes os backgrounds que dialogam com a melodia e 

que podem ser também harmonizados, as figurações, o ostinato e imitações. Almada ressalta a 

importância de, em determinados casos, estabelecer uma “linha de notas guia” (ibid, p.287) 

onde a melodia do background será elaborada. Também traz uma explanação sobre a 

construção melódica dos BGs, abordando questões como contraste e semelhança entre o BG e 



 

 

130 

a melodia principal. Como se trata de uma bibliografia destinada também à música popular, 

alguns BGs característicos do estilo tais como BGs rítmicos e riffs59 também são citados. 

Guest (1996) traz uma definição simples para o contracanto e enfatiza a importância 

da linha do baixo: 
O contracanto ou contraponto é uma melodia que soa bem (combina) com um canto 
dado. A música harmonizada inclui, quando a harmonia for bem conduzida no 
instrumento, vários contracantos. Entre eles, o mais evidente é a linha do baixo da 
harmonia. A própria palavra “contrabaixo” é a abreviação de “contracanto baixo”. A 
linha do baixo é tão ‘forte’, tão melodiosa, que sugere, representa ou até substitui a 
harmonia.Na inspiração do compositor, a linha do baixo pode surgir primeiro, e a 
harmonia é feita em função desta linha” (Guest, 1996, p.95). 

 
 Em seguida Guest dá exemplos de composições onde a linha do baixo se faz presente 

como contracanto, apresentando Insensatez, de Tom Jobim e Viola enluarada, de Marcos 

Valle e Paulo Sergio Valle. Além da linha do baixo, Guest traz exemplos de contracanto 

passivo e ressalta a dupla função desta melodia. Estes contracantos têm um sentido horizontal, 

uma boa construção melódica, e, ao mesmo tempo, tem sua importância harmônica, 

auxiliando na estruturação vertical da música. 

Para a proposta metodológica deste curso, procuramos unificar as informações vistas 

na bibliografia partindo da análise dos arranjos vocais escritos. Nas análises, identificamos 

diferentes tipos de contracantos e propusemos nomes que identificam a relação do contracanto 

com a melodia principal.  Como a escrita de contracantos tem um caráter composicional, o 

ponto de partida para a criação destas melodias muitas vezes se torna bastante difícil para os 

alunos. Com a definição e exemplificação destas relações entre melodia principal e 

contracanto, acreditamos que a prática inicial se torna menos trabalhosa. Ao aluno, solicita-se 

que escreva contracantos em uma determinada música a partir das definições. A partir destes 

exercícios, são feitas as considerações sobre a construção melódica e o resultado harmônico. 

Não houve tempo hábil durante este semestre para que os alunos pudessem praticar 

contracantos de diferentes tipos mas este método se mostrou eficiente em outros cursos já 

realizados. 

 O item Técnicas Especiais serve para unificar diversas técnicas de escrita que, de uma 

certa maneira, encontram correspondência na escrita homofônica e polifônica. Este nome foi 

usado por Ades (1983) em um capítulo que aborda uma parte das técnicas aqui apresentadas. 

                                                
59 Segundo o autor, o riff  “consiste numa pequena frase, espécie de “resposta” ao que acabou de ser tocado e/ou 
cantado na melodia principal, que é repetido continuamente, sempre na pausa do tema, resultando num diálogo 
entre os planos. ” (Almada, 2000. p. 294) 
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Uma cama harmônica, por exemplo, pode ser definida como um contracanto que foi 

harmonizado. Uma análise mais detalhada será feita durante o texto. 

Com esta proposta, procuramos expor diferentes técnicas de escrita para que no final 

do curso o aluno tenha condições de escrever um arranjo para um coro a capella com a 

formação SCTB (Soprano, Contralto, Tenor e Baixo). Para isso as técnicas são apresentadas 

numa ordem crescente de dificuldade através de pequenos exercícios (com cerca de 4 

compassos cada) feitos em sala de aula. Após cada aula, o aluno tem mais um ou dois 

exercícios para fazer em casa. Os exercícios são corrigidos na aula seguinte e segue-se para o 

próximo assunto. Desta maneira, acreditamos que o aluno começa a criar o hábito da escrita 

de uma forma acessível, sem o objetivo de construir um arranjo inteiro com uma técnica, o 

que seria bastante cansativo e talvez desestimulante. É possível também apresentar durante 

um semestre, uma certa variedade de texturas que poderão ser utilizadas não só em arranjos 

vocais com outras formações, diferentes de SCTB, mas também em formações instrumentais. 

Todo o esquema do curso é esclarecido na primeira aula. Reforçamos a importância da 

realização dos exercícios propostos para criar o hábito da escrita e também para uma 

familiarização com a sonoridade de cada técnica empregada. Com isso conseguimos fornecer 

as ferramentas necessárias para começarmos a pensar na forma do arranjo final que cada 

aluno terá que escrever. Para quem está começando a escrever arranjos, determinar a forma 

com uma consciente variação das texturas, é uma atividade bastante complexa. Para dar 

algum subsídio ao aluno, durante as aulas, analisamos os arranjos que constam na apostila 

sempre alertando para este aspecto: a construção da forma e as texturas usadas.  

 Quanto à seqüência dos assuntos, podemos pontuar alguns aspectos gerais:  

a) Inicialmente há um teste de nivelamento e apresentação do curso. Na aula seguinte 

abordamos os Assuntos Preliminares discutindo a definição de arranjo e as extensões 

usadas nos arranjos vocais. Duração de 2 aulas. 

b) As aulas seguintes são dedicadas à técnica de harmonização em bloco, partindo das 

formações mais simples (2 vozes) até as mais complexas (4 vozes). Duração de seis 

aulas. 

c) Tendo um certo domínio da escrita homofônica a quatro vozes, o aluno começa a 

trabalhar os diversos tipos de contracanto e estruturas rítmicas, o que exige além da 

compreensão harmônica e rítmica, um maior envolvimento criativo nos exercícios 

propostos. Duração de quatro aulas. 

d) Na parte final os alunos analisam uma série de exemplos de texturas e ao mesmo 

tempo finalizam o arranjo final. Duração de quatro aulas. 
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O material utilizado no curso foi basicamente uma Apostila de Arranjo Vocal e um CD 

contendo gravações de grupos vocais e corais. Alguns arranjos vocais gravados estão na 

apostila. As gravações para as quais não temos a partitura serviram para ilustrar um 

determinado assunto do curso e para que o aluno pudesse ouvir em casa, com mais atenção, 

diversos estilos de música vocal. 

Para detalhar o programa desenvolvido no curso, optamos por apresentar um relatório de 

aula com os tópicos mais importantes da apostila. Desta forma, a apostila que os alunos 

tinham em mãos para trabalhar e os exercícios feitos serão em parte reproduzidos neste 

capítulo.  

A apostila, com um texto coloquial, apresenta tópicos resumidos que sempre eram 

comentados e esclarecidos durante a aula. A maior parte da apostila é composta de arranjos 

vocais que servem para exemplificar os tópicos abordados. Alguns arranjos podiam ser 

acompanhados também com a gravação. Este material didático servia, portanto, como um 

guia das aulas de arranjo onde é necessário o acompanhamento do professor para que o aluno 

possa executar os exercícios propostos. Ao mesmo tempo o aluno tinha em mãos um material 

que facilitava a consulta dos exercícios que tinham que ser feitos fora da sala de aula. 

A primeira página da apostila traz o cronograma das aulas e a segunda, o índice. Em 

seguida iniciamos o relatório comentado aula por aula.  

 
Cronograma do curso de arranjo vocal – segundo semestre de 2005 

 
19/08 – apresentação do curso 
23/08 – texto 1 e Assuntos Preliminares  
30/08 – Soli 2 vozes 
 
06/09 – Soli a 3 vozes  
13/09 – Soli a 3 vozes 
20/09 – Soli a 4 vozes  
27/09 – Soli a 4 vozes e partitura da música  
 
04/10 – revisão dos exercícios  
11/10 - contracantos e planejamento do arranjo final 
18/10 - contracantos e planejamento do arranjo final 
18/10 – estruturas rítmicas  
25/10 - outras texturas, forma 
 
01/11 - feriado 
08/11 –arranjo final  
15/11 – feriado 
22/11 – arranjo final e análises  
29/11 - arranjo final e análises  
 

Fig.45 - Cronograma do curso de arranjo vocal 
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Í ndice       pág. 

Assuntos preliminares  01 
Soli 2 vozes  07 
Soli 3 vozes  10 
Soli 4 vozes  17 
Soli livre  20 
Cama harmônica  25 
Contracanto  27 
Vera Cruz (arranjo)  29 
Estruturas rítmicas  36 
Texturas  38 
Arranjos: 
Que baque é esse  40 
Suitimmaia  43 
RAP  51 
The battle of Jericho  62 
Volte para o seu lar  68 
Se eu quiser falar com Deus  74 
Toda menina baiana  82 
Lata d' Água  88 
Vatapá  91 
Suíte dos Pescadores   96 

Fig. 46 - Apostila de arranjo - índice 
 

19/08 – apresentação do curso 

Nesta primeira aula foi solicitado aos alunos que fizessem um teste de nivelamento. 

Mesmo sendo alunos formandos, cursando o quarto período de Arranjo, notei uma certa 

dificuldade na realização dos exercícios propostos. Suponho que a falta de prática de escrita e 

análise de partituras seja o principal motivo da lentidão com que os exercícios foram 

realizados. Após o Teste de Nivelamento, houve uma explanação dos objetivos do curso e do 

seu cronograma. Agendamos para a aula seguinte uma discussão sobre definição de arranjos 

baseada na leitura do texto do segundo capítulo desta dissertação (Arranjo – definição e 

poiesis). O teste de nivelamento se encontra no Anexo. 

 

23/08 – texto 1 e Assuntos Preliminares  

 

Na discussão sobre a definição de arranjos ficou evidente o pouco contato dos alunos 

com uma bibliografia de referência. De qualquer maneira, o tema discutido me pareceu 

bastante pertinente mesmo tratando-se de um curso prático de arranjo. Como os alunos eram 

do último período do curso de música, acreditamos também que a discussão de referenciais 

teóricos de um assunto que eles já tinham uma certa vivência foi bastante acessível.  
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diferentes tipos de movimentos melódicos. Estes assuntos expostos no início da apostila 

foram exemplificados nos arranjos vocais na apostila.  

Após os assuntos preliminares fizemos o primeiro exercício para 2 vozes após a 

leitura do enunciado. Os alunos fizeram o exercício em aula a partir da melodia escrita para 

barítono. O resultado da escrita está na Fig.50.   

 

Soli 2 vozes 
 
Um arranjo para duas vozes terá basicamente três objetivos principais: 
a) enriquecer o arranjo de uma música no trabalho de um cantor solo. 
b) estabelecer uma diferença na textura de um arranjo a quatro ou mais vozes 
c) escrever arranjos para grupos iniciantes ou que só tenham dois naipes disponíveis 
 
 Soli a duas vozes - movimento direto 
O ponto de partida para escrita de duas vozes paralelas é bastante simples: 
1) escreva a melodia e as cifras da harmonia. Toque e cante a música. 
2) estabeleça pontos harmônicos, lugares onde você vai apoiar a harmonia 
3) obedecendo a harmonia, escreva uma segunda voz com intervalo de terça ou sexta.  
Por exemplo, se a melodia está com tenor, imagine uma voz terça acima pensando 
numa contralto ou um sexta pensando numa soprano. Verifique a tessitura, se está  
confortável para os naipes. Se necessário, alterne terças e sextas. 
4) se a terça da melodia for uma nota "indesejável", experimente quartas ou segundas 
5) se a sexta da melodia for uma nota "indesejável", experimente quintas ou sétimas 
6) verifique se o resultado condiz com a intenção desta segunda voz. 
Fig. 49 - Apostila de arranjo – Soli a 2 vozes 

 

 
Fig. 50 - Apostila de arranjo – Soli a 2 vozes - exercício 
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 Observações: 
1) O resultado desta técnica é uma segunda voz natural e discreta. Esta segunda voz pode ser feita "de 
ouvido" mas a análise da harmonia e outros cuidados na hora de escrever poderão ressaltar 
dissonâncias e definir com precisão as mudanças de acorde.  
2) Dependendo do estilo da música ou do gosto pessoal, use intervalos mais "duros", segundas, quartas 
e suas inversões. Com toda a certeza esta segunda voz chamará mais a atenção.  
3) Imagine que um instrumento está acompanhando este arranjo. Neste exercício, a tônica ou a quinta 
do acorde não precisa ser exposta. É preferível que você trabalhe com as notas-guia e tensões. O mais 
importante é que seja uma melodia fácil de ser cantada mas que não caia em notas "'óbvias" do acorde 
(tônica e quinta). 
Fig. 51 - Apostila de arranjo – Soli a 2 vozes - observações 

 
Todas as melodias são consideradas corretas e adequadas à proposta do exercício. A 

ressalva feita em aula é que quanto mais paralela, mais conectada à melodia principal esta 

segunda voz estará. O movimento contrário escrito pelo aluno 1, chamará mais a atenção para 

esta segunda voz. Foi interessante identificar a escala de Em Dórico caracterizado pelo C# 

usado na segunda voz. 

 As notas “indesejáveis” citadas na apostila referem-se às notas incompatíveis com o 

acorde sugerido na harmonia. Por exemplo, quando o acorde sugerido é C7(9) a nota A2 

aparece duas vezes. No primeiro tempo trata-se de uma nota de passagem mas no terceiro 

tempo devemos considerá-la como nota do acorde. Neste último caso, quando o A3 é uma 

sexta do acorde, não é aconselhável usar a nota Fá para a segunda voz. Como este exercício 

pressupõe um acompanhamento, a nota Fá seria “indesejável” porque causaria um choque 

harmônico com a terça do acorde. 

 Iniciamos com um exercício onde há um predomínio de movimento direto 

simplesmente por ser mais simples de ser escrito. É uma técnica mecânica eficiente e que 

pode ser exemplificada nos arranjos da apostila, fazendo parte de um arranjo a 4 vozes (por 

exemplo, vozes femininas do arranjo de Lata d’Água, c.1). 

 Após o exercício de movimento direto, propusemos um exercício onde analisamos 

parte de um arranjo e completamos também em aula, utilizando todos os três tipos de 

movimento (direto, indireto e oblíquo). 
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Esta técnica de escrita pode ser reconhecida no início da Suíte do Pescadores (S, C, e 

T) e em outros exemplos mostrados durante a aula. Não podemos afirmar se os arranjos 

analisados usaram conscientemente uma técnica como esta. O que nos parece interessante é 

que através da técnica apresentada, conseguimos um bom resultado, bem próximo dos 

arranjos citados que servem como referências. O pequeno trecho de Lua, Lua, Lua, Lua (c. 11

→12) também é um exemplo onde este caminho inverso se aplica, ou seja, identificar onde 

esta técnica poderia trazer um resultado bem semelhante ao que já foi escrito.  

 

 
Fig. 55 - Apostila de arranjo – Soli a 3 vozes - exemplo 

 

 No c.11→12 nota-se o intervalo predominante de sextas entre tenor e soprano, a re-

exposição da terça, nota guia do acorde, e o livre uso das dissonâncias (7M e 9), o que se 

encaixa perfeitamente com a técnica proposta. A harmonia necessita da linha do baixo para 

soar completa. 

 

20/09 – Soli a 4 vozes 

 A harmonização em bloco com quatro vozes foi ilustrada a partir do estudo de duas 

técnicas distintas. A primeira, Soli a 4 vozes, trabalha com a estrutura completa do acorde, 

nota por nota, e com suas inversões. A segunda técnica estabelece inicialmente uma melodia 

do baixo escrita em relação à melodia principal. Nos dois casos a melodia principal sempre 

está com o soprano e as diferentes técnicas devem produzir resultados bem diferentes.  
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Fig. 56 - Apostila de arranjo – Soli a 4 vozes – enunciado 

 
 A harmonização de melodias partindo da estruturação vertical e de inversões (Soli 4 

vozes) sempre causou uma certa controvérsia durante as aulas. Como a estruturação das 

melodias neste caso vem em conseqüência de uma estruturação vertical, notamos uma certa 

dificuldade dos alunos em criar melodias cantabiles.  Só com muita prática consegue-se 

estruturar os acordes nota por nota e pensar no resultado final das melodias ao mesmo tempo. 

De qualquer forma, foi solicitado que os alunos fizessem dois exercícios e os resultados estão 

no anexo 2 . 

 O caminho mais natural da escrita para quatro vozes na nossa prática foi estabelecido 

com a segunda técnica, definindo primeiro uma linha do baixo. Esta técnica foi exemplificada 
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27/09 – revisão dos exercícios e cama harmônica. 

O tópico desta aula também foi exemplificado com dois pequenos exemplos. Ades 

(1983) coloca o acompanhamento sustentado, ou no jargão musical, cama harmônica, no 

capítulo de técnicas especiais. Neste capítulo são exemplificadas várias técnicas de escrita 

para vozes, tais como arpejo, leque, pedal harmônico, acompanhamento rítmico, imitações de 

sons naturais, etc. No acompanhamento sustentado, Ades ressalta: 
Este tipo de acompanhamento que pode ser ou homofônico ou 
contrapontístico oferece uma ampla variação de dinâmica através do uso de 
vários sons vocais neutros – ‘MM, OO(Ô), OH (Ó), AH,’ etc. Com isto, é 
possível alcançar um bom crescendo começando com ‘hum’, abrindo 
gradualmente pra um “OO”, então um “OH”, e finalmente um “AH” (Ades, 
1983, p.82).62 
 

 Nas últimas aulas do curso, abordaremos algumas dessas técnicas especiais citadas por 

Ades. A cama harmônica foi colocada neste momento porque se trata basicamente de uma 

textura homofônica a quatro vozes (uma continuação das últimas aulas), usada para o 

acompanhamento de uma melodia.  

                                                
62 “This type of accompaniment may be either homophonic or contrapuntual and offers a wide dynamic range 
trough use of various neutral vocal sounds – ‘MM, OO, OH, AH’, etc With these it is possible to achieve a fine 
crescendo  starting with a hum, gradually opening to an ‘OO’, then an ‘OH’, and finally an ‘AH’.” 
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Fig. 58 - Apostila de arranjo – cama harmônica - exercício 

 

04/10 e 11/10 – contracantos e planejamento final dos arranjos 

 Para o planejamento final dos arranjos foi solicitado que os alunos trouxessem a 

melodia da canção escolhida por eles com a indicação da harmonia. Discutimos em aula a 

tonalidade escolhida, qual o naipe que faria a melodia e as sugestões de texturas que poderiam 

ser usadas. Embora algumas técnicas de escrita ainda fossem ser apresentadas, os alunos já 

tinham através da audição e análise anterior dos arranjos, um contato inicial com praticamente 
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toda a matéria do curso. Por isso tornava-se possível ao menos sugerir uma variação textural 

em função da forma da música. 

 Em seguida vamos expor o texto da apostila referente aos Contracantos com a partitura 

de alguns exemplos usados. Alguns outros exemplos eram analisados através de uma 

gravação. 

 
 

Contracanto 
 
O contracanto é uma ferramenta poderosa a ser empregada nos arranjos vocais. Com ela podemos dar 
uma nova cara à música. É a partir desta técnica que o arranjador começa a criar melodias que possam 
desde simplesmente “responder” a melodia principal até definir a forma geral do arranjo. 
 
Para escrever contracantos, algumas técnicas até ajudam mas o mais importante é a intimidade do 
arranjador com aquele estilo da música, com o ritmo, a harmonia e a melodia e, principalmente, ter o 
hábito de improvisar, brincar com a música. 
 
Observando os arranjos escritos, podemos encontrar vários tipos de contracantos melódicos. 
 
1) Resposta - como o próprio nome diz, responde a melodia. Este contracanto repousa onde a melodia 
principal está mais ativa e vice-versa. Pode imitar a melodia, invertê-la, fazer alguma variação mas o 
mais importante é que o contracanto se estabeleça, que seja tão regular quanto à melodia principal. 
Ex.: vários arranjos de negro spirituals e Logunedé 
 
 

 
2) Cânone - Também tem um excelente efeito. Quando a harmonia da música permite e o texto já está 
claro pode causar um efeito interessante.  
 
Fig. 59 – Apostila de arranjo – Contracanto  
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3) Contrastante - é o contracanto que "briga" com a melodia, ou seja, não tem uma relação definida 
com uma melodia principal e o objetivo é chamar a atenção tanto quanto a melodia. Pode até não 
existir um tema principal. É bastante comum encontrarmos no teatro musical, várias melodias 
estruturadas a partir de uma mesma seqüência harmônica onde cada personagem tem o seu tema. 
Depois de apresentá-los separadamente os temas são reunidos em um gran finale. Para que o ouvinte 
não fique muito confuso, o mais importante é expor as idéias uma a uma e depois fazer um tutti ou 
anexar voz por voz. Ex.: Que baque é esse (introdução), Edith, os musicais Les Miserable e Godspell 
 
4) Ostinato - se baseia em notas comuns à seqüência harmônica e num motivo rítmico constante. O 
cuidado que devemos ter é para não brigar com a melodia. Por isso é aconselhável escrever numa 
região confortável e equilibrá-lo dentro do arranjo, definindo quantas pessoas estarão cantando este 
contracanto. No exemplo abaixo, o arranjo para a canção de Caymmi apresenta uma alteração de 
pulsação. A música originalmente tem pulsação binária. As vozes femininas fazem uma cama 
harmônica, o tenor faz o contracanto ostinato e o baixo faz a melodia. 
 
 

 
Fig. 60 – Apostila de arranjo – Contracanto (2)  
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5) Livre - é um contracanto que caminha junto com a melodia mas não briga com ela. Normalmente é 
escrito num ritmo contrastante, ou seja, se a melodia tem um ritmo muito ativo, o contracanto tem 
notas longas, e vice-versa. É preferível usar notas guia e tensões neste tipo de contracanto. Ex.: Babá 
Alapalá e Vera Cruz. 

 
 
6) Linha do Baixo - é um contracanto que define a base do acorde, ou seja, as tônicas ou as inversões 
do baixo. Neste caso pode ser um bom caminho pensar em arpejos mas sempre com a intenção de 
escrever melodias vocais. No exemplo abaixo, o naipe dos baixos fazem o contracanto enquanto que 
as vozes estão em Soli a 3 vozes.  

 
Fig. 61 – Apostila de arranjo – Contracanto (3)  
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7) Rítmico – são melodias criadas a partir do ritmo da música, usadas para acompanhamento ou 
diálogo com a melodia. Difere das estruturas rítmicas porque não é tão constante, não se repete 
literalmente durante um trecho da música. O contracanto rítmico pode ser apenas um motivo que é 
desenvolvido durante o arranjo. Ex.: Lata d’água, arranjo de Marcos Leite 
Fig. 62 – Apostila de arranjo – Contracanto (4)  
 

18/10 –estruturas rítmicas 

 Este assunto teve que ser condensado em uma aula e não foi solicitada nenhuma tarefa 

para casa. O que foi pedido é que esta técnica fosse incluída no arranjo final caso fosse 

pertinente, ou seja, se houvesse a necessidade de inserir uma estrutura rítmica no  arranjo final 

que estava sendo escrito. 

 Como dinâmica de aula, escutamos algumas músicas com acompanhamento 

instrumental e simulamos um início de arranjo, ouvindo e transcrevendo a gravação e 

aplicando estas informações para a formação coral. Depois disso, lemos o texto e ouvimos os 

exemplos assinalados. 

Estruturas rítmicas 
 
Muitos grupos vocais americanos trabalham como vocal band imitando instrumentos e transcrevendo 
os arranjos instrumentais para o vocal. Em determinadas músicas, esse tipo de textura, um solo 
acompanhado por instrumentos, mantém a leveza e o swing, fazendo com que a música vocal fique 
bem próxima da música popular original. É claro que alguns arranjadores brasileiros, aproveitando da 
riqueza rítmica da nossa MPB, já escreveram vários arranjos e transcrições com esta textura e hoje 
temos bom repertório de sambas, maxixes, frevos, afoxés etc. 
 
Para criarmos estruturas rítmicas num arranjo vocal, seguem algumas sugestões: 
 
- Ouvir o arranjo instrumental e dissecá-lo. Entender a função rítmica de cada instrumento, analisar as 
convenções, timbres dos instrumentos, etc. 
 
- A segunda sugestão se refere à distribuição das funções no arranjo vocal. Num arranjo para uma 
banda com baixo, bateria, percussão, teclado, guitarra e vocal, quantas "vozes" você escuta? Se 
estivermos escrevendo um arranjo a quatro vozes com uma voz fazendo a melodia, qual será a função 
das outras vozes? A verdade é que estamos trabalhando com poucos elementos e é preciso uma certa 
economia para escrever. Por isso a necessidade de dissecar o ritmo e preencher os espaços com o que é 
mais importante. 
 
- Quando estamos falando de estruturas rítmicas, estamos nos referindo à padrões rítmicos repetitivos. 
Para este padrão rítmico se instalar, é preciso um certo tempo musical. Um recurso que sempre 
funciona é expor o padrão rítmico como uma frase de destaque e anexar outras idéias. Em muitos 
casos estas frases se tomam tão marcantes quanto ao próprio tema. Para citar alguns exemplos, 
Sossego do Tim Maia e Superstition do Stevie Wonder 
 
- No arranjo vocal esta ordem dos fatores deve ser levada mais a sério ainda pois lembre-se que 
estamos trabalhando com instrumentos da mesma família. Sempre é bom ter em mente uma pessoa 
escutando o arranjo pela primeira vez. Tudo é uma grande novidade e algumas idéias precisam de 
tempo e organização para serem entendidas. 
Fig. 63 – Apostila de arranjo – Estruturas Rítmicas  
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- Analisar arranjos como Uva de Caminhão e Davilicença de Paulo Mallaguti, arranjos do Marcos 
Leite e muitos outros também é um excelente estudo pois demonstra como estes problemas foram 
resolvidos sem perder o swing da música popular . Servem também para analisar a colocação da 
prosódia, um assunto bastante delicado na música vocal. 
 
Como fazer 
 

Existem várias maneiras de fazer uma estrutura rítmica. Uma delas (e talvez a mais usada) é 
separar esta "base vocal" em duas funções rítmicas diferentes: o naipe dos baixos fica com uma função 
similar ao baixo instrumental e as outras vozes (S, C e T) fazem uma outra sessão rítmica (Ex.: RAP, 
Dindi, Aquele Abraço). É claro que se estamos falando de música a cappella, todas as vozes terão um 
função harmônica definida. Uma boa dica é definir a linha do baixo, analisar a melodia e preencher a 
harmonia com um solí a três ou duas vozes nos naipes que estão fazendo este acompanhamento. 
Muitas vezes, a melodia principal e o baixo já resolvem o ritmo e a harmonia da música por isso é 
importante analisar as relações entre as vozes que estão sendo criadas para não haver redundância ou a 
falta de alguma acentuação do ritmo. 

 
No caso do Soli "instrumental" de acompanhamento temos que tomar cuidado para não 

escrever o mesmo numa região muito aguda pois o que se requer, neste caso, é uma base e não um 
solo. Da mesma forma, a prosódia não deve chamar mais a atenção do que o texto principal. 

 
No caso do Baixo "instrumental-vocal" seguem alguns detalhes a mais: se você estiver 

escrevendo para um naipe de baixos em um coral, cuidado para não escrever linhas instrumentais 
muito elaboradas e/ou numa região muito grave. O resultado poderá ser impreciso e sem peso, ou seja, 
sem as duas principais características de um baixo instrumental. Outra dica é que um baixista toca 
principalmente a tônica do acorde e a quinta. Nos acordes menores usa-se também a sétima menor. 

Se você estiver escrevendo para um baixo num grupo vocal, que canta com microfone, a 
liberdade é bem maior. Mesmo que o cantor não tenha muito volume numa região grave, a voz dele 
será ouvida e, da mesma forma, uma frase mais vírtuosística só dependerá da habilidade de um cantor.  

A última dica pode parecer óbvia mas serve para os dois casos acima: Um baixo ou um naipe 
de baixos é formado de cantores que respiram. Muitas "levadas" de baixo (instrumento) não respiram 
ou respiram muito pouco. Portanto faça as adaptações necessárias para não prejudicar a execução. 
Fig. 64 – Apostila de arranjo – Estruturas Rítmicas (2) 
 
 
22/11 – Texturas e técnicas especiais 

As aulas finais foram destinadas a uma recapitulação das texturas vistas e 

mostrar mais algumas técnicas especiais. Como os alunos estavam muito envolvidos com o 

excesso de trabalhos de final de semestre, não foi solicitado que as novas técnicas fossem 

utilizadas. A idéia desta aula final foi apresentar mais alguns modos de escrita que poderão 

ser utilizados posteriormente. Como alguns exemplos já foram citados, as partituras 

apresentadas se referem às novas técnicas tratadas nesta aula. 
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Texturas 
 
Começamos o curso com a técnica de harmonização em bloco.Vimos também a importância dos 
contracantos e das estruturas rítmicas. Neste capítulo, "Texturas", vamos analisar alguns exemplos 
práticos das texturas que já foram vistas e mostrar algumas outras. O ideal é que o arranjador "decore" 
a sonoridade das texturas, ou seja já saiba o resultado sonoro de antemão. Isto possibilita o 
planejamento do arranjo antes de escrevê-lo. 
 
Soli a 4 vozes 
 
Sopranos com a melodia - é uma textura que sempre soa bem equilibrada. O único cuidado que 
devemos ter é com o equilíbrio das alturas dos outros naipes nas diferentes partes da melodia. Ex.: 
Roda 
 
Contraltos o tenores com a melodia - já necessitam de um certo cuidado na hora de um Soli pois 
necessitam ser escritos numa região brilhante da voz os naipes mais agudos numa região não tão 
brilhante. É um equilíbrio dificil e cabe ressaltar a dinâmica desejada nos diferentes naipes. Ex.: 
Suitimmaia - Cristina - (tenores) e Volte para o seu lar (contraltos). 
 
Baixos com a melodia - é muito difícil atingir o equilíbrio numa textura de Soli com o naipe dos 
baixos fazendo a melodia, mas não é impossível. Deve-se indicar na partitura a dinâmica desejada e 
escrever numa região grave principalmente para contraltos e sopranos. Estruturas cerradas funcionam 
melhor neste tipo de textura. Se mesmo assim o equilíbrio não for atingido, o mais prudente é sair da 
estrutura de Soli, colocando os outros naipes numa outra textura (cama harmônica ou contracantos 
harmonizados), ou mesmo diminuir o número de informações, simplificar o arranjo. Ex.: Toda menina 
baiana, Roda, Volte para o seu lar. 
 
Contracantos 
 

Como já foi dito, é uma textura que pode alinhavar o arranjo todo e imprimir o lado pessoal e 
criativo do arranjador na canção escolhida. Talvez, dependendo da música, um arranjo com melodia e 
contracantos normalmente necessita de um acompanhamento rítmico e/ou harmônico que poderá ser 
feito pelas vozes ou por algum instrumento. Ex.: Logunedé e Vera Cruz 
 
Técnicas especiais 
 
“Cama harmônica” e Estruturas rítmicas 
 

Como foi visto, são texturas que funcionam que muito bem tanto para naipes fazendo a 
melodia quanto para solista.  
 
2X2 

 
É quando temos 2 naipes em paralelo "contra" outros dois também em paralelo. Funciona 

muito bem a formação de uma estrutura rítmica com baixo e tenor que complemente, dialogue com 
uma outra estrutura de contralto e soprano. Para escrever esta textura, um bom caminho é pensar em 
dois Soli paralelos. Um outro caminho é pensar em um Soli paralelo de soprano e contralto e num 
acompanhamento rítmico a duas vozes. No arranjo de Lata d’água, de Marcos Leite, há um diálogo 
muito bem escrito entre as vozes masculinas e femininas onde esta textura é bem evidente. Ex.: The 
Battle of Jericho e Lata d’água. 
Fig. 65 – Apostila de arranjo – Texturas e Técnicas Especiais 
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Arpejo 
Um efeito muito interessante e dá uma consistência rítmica para o arranjo. A dificuldade está em 
manter o padrão rítmico e, principalmente, um timbre homogêneo entre as vozes. Para escrever um 
arpejo vocal, use intervalos próximos entre os naipes T, C e S (2', 3', 4'). O baixo pode estar destacado 
numa região mais grave. Escreva melodias fáceis de serem cantadas. O resultado poderá ser 
harmonicamente complexo mas melodicamente fácil de ser executado. Ex.: Cais, Odilê, Odilá. 

 
 
Polifonia. 

Nesta textura é só pensar em instrumentos ou melodias que se complementam, funções 
diferentes para cada linha. O cuidado que devemos ter numa estrutura complexa como esta é equilibrar 
as intensidades, escrever este acompanhamento numa região confortável, e deixar espaço para a 
melodia aparecer. Um bom recurso é expor as melodias uma a uma, somando, e depois colocar a 
melodia por cima ou, num caminho inverso, expor a melodia antes do acompanhamento.  

Um exemplo desta polifonia pode ser encontrado no arranjo de Vatapá, de Marcos Leite. O 
início do tema exposto pelo soprano é acompanhado por uma textura polifônica onde cada voz tem 
uma característica rítmica diferente. Ressalta-se também a colocação de fragmentos da letra da música 
nas melodias de acompanhamento e a excelente re-harmonização. 

 

 
Fig. 66 – Apostila de arranjo –Técnicas Especiais 
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As últimas aulas também serviram também para a correção dos arranjos finais e para 

uma avaliação informal do curso. Alguns alunos ponderaram que só no final do semestre, 

após todas as técnicas serem apresentadas, é que se sentiam mais seguros para pensar no 

arranjo como um todo, na forma e em uma possível variação textural. De fato, também 

achamos que a carga horária foi insuficiente para que a matéria proposta fosse totalmente 

assimilada durante o semestre. Ao mesmo tempo, propor que em um semestre apenas 

trabalhássemos, por exemplo, escrita homofônica, seria fragmentar demais o processo de 

aprendizagem do arranjo vocal. Além disso, nos dois cursos de extensão realizados na UNI 

RIO em 2004 e 2005, as aulas tinham 30 minutos a mais e foi possível abordar com mais 

tranqüilidade todos os assuntos.   

 Mesmo que a questão da carga horária seja revista, muitos assuntos ainda terão que ser 

deixados fora da ementa do curso. Assuntos como Modulação, Re-harmonização, 

Acompanhamento e escrita para Coros femininos e masculinos, são fundamentais na 

formação do arranjador vocal. Por esse motivo, justifica-se a elaboração de um segundo 

módulo que pudesse sedimentar as técnicas que apresentamos e incluir esses outros assuntos. 

As técnicas de escrita apresentam neste momento alicerces mais sólidos, 

fundamentados na bibliografia e nas análises dos arranjos. Para dimensionar as modificações 

ocorridas, a única referência bibliográfica consultada antes deste módulo foi Ades (1986) e 

mesmo assim uma leitura mais criteriosa foi feita para a formulação deste curso. As análises 

do Capítulo 4 representam por si um material didático importantíssimo na formação do aluno. 

A própria estrutura geral do curso, dividida em quatro assuntos principais (Escrita Polifônica 

e Homofônica, Técnicas Especiais e Forma) também só ficou clara neste último semestre, 

após revisarmos toda a dissertação. Apesar de apresentarmos nas edições anteriores todos os 

assuntos abordados, acreditamos que o método melhorou substancialmente no que diz 

respeito aos referenciais teóricos, ao material didático e à organização dos tópicos. Outras 

análises que contemplem a produção atual de arranjos vocais e também de grandes 

arranjadores que infelizmente não entraram nesta pesquisa, poderão enriquecer o material do 

curso e contribuir para um aprendizado mais eficiente.  

Alguns exercícios e dois arranjos feitos pelos alunos estão disponíveis para consulta 

no Anexo 2. Os arranjos anexados representam o trabalho final do semestre e, 

propositalmente, colocamos as partituras da maneira como foram entregues. 
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Considerações finais 
 

Ao iniciarmos os trabalhos, tínhamos a certeza de que poucos estudos sobre arranjo 

vocal para coro tinham sido realizados e que as questões levantadas seriam bastante relevantes 

no aprofundamento desta linguagem. Pesquisas realizadas recentemente demonstraram que a 

escrita de arranjo se tornou uma prática freqüente para os regentes de coros amadores. Ao 

mesmo tempo, a falta de análises e de métodos de ensino centraliza o conhecimento desta 

linguagem nas mãos de poucos arranjadores que normalmente têm sua área de atuação fora do 

ambiente acadêmico. Há então, o interesse de estudar e organizar as características desta 

escrita e tornar público este conhecimento.  

No primeiro capítulo, conseguimos estabelecer alguns pontos importantes na história 

do arranjo coral brasileiro. O ponto central da nossa discussão foi o que chamamos de 

convergência ocorrida nas décadas de sessenta e setenta onde há, por parte não somente dos 

arranjadores, mas também de um número significativo de compositores de música erudita, 

uma quebra de barreiras entre o erudito e o popular. Este perfil do arranjador, que demonstra 

o interesse por músicas de diversos estilos, começa a aparecer na música vocal no final da 

década de sessenta mas pode ser evidenciado até hoje em arranjadores como Fernando Ariani, 

Roberto Rodrigues, Alberto Cunha entre outros. Concentramos a discussão neste ponto 

porque acreditamos também que esta é uma característica importantíssima para quem trabalha 

com música vocal: absorver informações dos diversos estilos. O arranjo coral de MPB tem 

suas características próprias, muitas delas originadas da fusão de técnicas de escrita. Estudar o 

repertório coral de diferentes estilos e épocas será sempre uma experiência absolutamente 

enriquecedora para o arranjador vocal que desejar se aprofundar nesta linguagem. 

Consideramos que a prática do arranjo coral de MPB teve, nestes últimos quarenta anos ,uma 

história muito intensa. Muitos grupos, regentes e arranjadores não foram citados mas 

merecem estudos mais aprofundados para que não se perca a memória musical deste 

importante movimento. 

O capítulo 2 serviu para definirmos ou ao menos discutirmos as definições de arranjo. 

Estas discussões necessitavam de um aprofundamento teórico mas em nenhum momento 

desvinculamos este debate da prática do arranjador. Os esquemas de análise semiótica musical 

proporcionaram uma visão mais abrangente do fato musical no qual o arranjo está inserido. 

Somado ao debate das definições, os esquemas sugeridos para a música popular resultaram 

em uma importante base teórica para as análises dos arranjos vocais do Capítulo 3. Além 
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disso, acreditamos que esta discussão deve ser levada aos alunos de graduação pois refletem 

um panorama geral de como a questão do arranjo está inserida nas práticas musicais.  

No capítulo 3, as análises dos arranjos revelaram técnicas de escrita muito elaboradas, 

onde se fundem processos composicionais com elementos transcritos das gravações originais. 

O modelo de análise que utilizamos, fundamentado na base teórica do Capítulo 2, induz a um 

possível processo de trabalho do arranjador. Ao comparar diferentes versões de uma mesma 

música, detalhar aspectos poiéticos e inferir sobre o trabalho do arranjador, obtivemos um 

modelo de análise que reflete o ato de escrever um arranjo. Apesar de focadas em poucos 

exemplos musicais, as análises apresentaram resultados que enriqueceram a metodologia além 

de clarear alguns conceitos que permaneciam indefinidos. Questões como extensão vocal dos 

coros amadores e o relacionamento entre texturas e forma na música, podem, com esta 

dissertação, ser amplamente exemplificados e discutidos. Os arranjos analisados de Marcos 

Leite e Damiano Cozzella, são obras fundamentais do repertório coral brasileiro mas não 

podemos deixar de ressaltar a importância das análises de outros arranjos destes mestres bem 

como de outros arranjadores. A continuidade das análises deste repertório é fundamental e faz 

parte de nossos próximos estudos.  

No capítulo 4, a metodologia de ensino de arranjo vocal foi apresentada e acreditamos 

que temos um curso bastante consistente em mãos. Várias modificações foram feitas com 

relação aos cursos anteriores e a medida que outras análises forem feitas, um novo material 

poderá ser incluído no curso. Para enriquecer o material didático, estamos sempre à procura 

de novos arranjos e suas respectivas gravações mas há uma grande dificuldade de se encontrar 

um registro sonoro adequado dos mesmos. A bibliografia consultada auxiliou muitíssimo nas 

análises e na formulação da metodologia mas há que se ressaltar que nenhum dos livros 

consultados se destinam a explicar passo a passo a execução de um arranjo. O que 

encontramos foram sugestões de planejamento de arranjos, mas os livros se destinam muito 

mais a mostrar como foi feito do que como fazê-lo.  

O fato de praticamente não existir uma bibliografia consistente relacionada ao arranjo 

vocal brasileiro exigiu que muitas vezes dialogássemos com a bibliografia contando também 

com nossa experiência. Acreditamos que houve uma fusão tranqüila entre a prática e os 

referenciais bibliográficos, produzindo um relatório bastante original. Assim, esperamos que 

esta dissertação tenha atendido aos objetivos propostos e também a um objetivo comum a 

todo relatório científico: levantar outras questões e instigar a realização de novas pesquisas. 
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