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RESUMO

Esta monografia visa auxiliar estudantes e profissionais da musica que lidarn com a escrita
vocal popular, trazendo infonnacOes e dicas que possam beneficiar o seu trabalho. Seu
contend° foi pesquisado em algumas publicacties nacionais, enriquecido com entrevistas
arranjadores atuantes na cidade do Rio de Janeiro e principalmente norteado por uma
apostila redigida por urn dos maiores nomes do arranjo vocal brasileiro — Marcos Leite.
Sea) abordados temas como tessitura, forma, conducào de vozes, contracanto, texto,
dentre outros.

Palavras chaves — Ensino Musical — Mnsica Popular Brasileira — Arranjo Vocal
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INTRODUCÄO

Esta monografia 6 dirigida aqueles que se dedicam a escrita do arranjo vocal no ambito da

masica popular. Seu contend° traz informacOes inerentes as tecnicas de se arranjar seja para coro

ou grupo vocal. As dicas que sdo apresentadas tern por finalidade aproximar o arranjo das

caracteristicas prOprias do cantor popular. Ha portanto a preocupacão em abordar assuntos que

auxiliem a avaliacao do potencial vocal do grupo para o qual se escreve.

Para isso contei corn o apoio de um material formulado por um dos maiores arranjadores

de nossa 6poca — maestro Marcos Leite (1953-2002). Parte de sua grande experiencia corn o

canto brasileiro esta registrada em sua apostila Arranjo Vocal de I'vff'B, criada para auxilia-lo no

1° curso de arranjo vocal por ele ministrado, na 	 Oficina de Masica Popular Brasileira de

Curitiba, em janeiro de 1995, onde, alem das tecnicas de arranjo, Marcos revela urn pouco da

sua visio em relacão a mirsica vocal brasileira.

Este trabalho foi tarnbem enriquecido gracas a consulta aos livros de arranjo de Carlos

Almada e Ian Guest, as entrevistas concedidas pelos arranjadores Andre Protisio e Zeca

Rodrigues e outras fonts, que sera° citadas no corpo da pesquisa.

A ausencia de publicacOes em lingua nacional que tratem o arranjo vocal corn a devida

atenc5o, e o desejo de arranjadores, cantores e coralistas de aprofundar estudos nesta area de

conhecimento, motivaram a elaboracão deste trabalho. Embora a escrita coral/vocal de mnsica

popular apresente caracteristicas prOximas do arranjo instrumental, este, bem explorado em

alguns compendios brasileiros, ha peculiaridades ligadas ao canto que, quando nao omitidas, sào

tratadas de modo superficial por estes mesmos compendios.



Visando contribuir para suprir essa demanda abordaremos aqui assuntos tais como, o

perfil do corista amador, tessitura, forma, contracanto, texto, conducäo de vozes e outros.

Apesar do arranjador lancar mac) de tecnicas composicionais na construcao do seu arranjo,

a composiedo, propriamente dita, nao sera abordada no presente trabalho. Convém, portanto,

definirmos o que entendemos por arranjo musical : "A reelaboracao ou adaptacâo de uma

composicao, normalmente para uma combinacao sonora diferente do original." (Zahar, p. 43.

1994)



CAPITULO 1— BREVE HISTORIC° DA MUSICA VOCAL POPULAR BRASILEIRA

Provavelmente foi Villa-Lobos, na primeira metade do seculo passado, quern mats

contribuiu para as transformacties da nossa mnsica coral. Por meio dele o repert6rio coral

brasileiro comecaria a abordar temas folclOricos que pessoalmente pesquisava em viagens por

diversos estados do Brasil.

Importante salientar que Heitor Villa-Lobos, dirigindo a superintendencia da educacao

musical e artistica do estado do Rio de Janeiro, foi o grande responsivel pela introducâo do

ensino musical e do canto coral nas escolas brasileiras por volta dos anos 30. Este fato contribuiu

para o surgimento de novos corais, possibilitando a um nitmero maior de pessoas participar de

uma atividade ate ento restrita aos cantores profissionais.

Os primeiros compositores que assimilaram as transformactbes propostas por Villa-Lobos

e que as aplicaram em suas composites e arranjos foram, entre outros, Oswaldo Lacerda, Vieira

Brandão, Gazzi de Sa, Waldemar Henrique, Wilson Fonseca, Arid) Junior.

Paralelamente ao crescimento da masica coral, beneficiado pela atuacão de Villa-Lobos,

da decada de 30 aos dias de hoje, diversos grupos vocais surgiram no cenario da mitsica popular

urbana, em destaque: Bando da Lua, Anjos do Inferno, 4 Ases e Um Coringa, o trio feminino As

Moreninhas, Namorados da Lua, que tinha como integrante o cantor Lticio Alves, Garotos da

Lua, tendo Joao Gilberto como solista do grupo, Os Cariocas, Tamba Trio, MPB-4, Quarteto em

Cy, Boca Livre, Garganta Profunda e outros.

Damiano Cozzela maestro, arranjador e produtor 6 destaque, nos anos 60, no universo

coral brasileiro. A mitsica popular urbana, em especial a Bossa-Nova, ganha espaco em seus
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arranjos. Preciso aprender a ser so (Marcos Valle e Paulo Sdrgio Valle) e Suite dos pescadores

(Dorival Caymmi), sao algumas das cancOes trabalhadas por Cozzela em arranjos vocals que

valorizam e respeitam as caracteristicas da dpoca, aproximando ainda mais a mirsica coral

brasileira dos costumes da terra.

Os anos 70 foram responsaveis por profundas transformacees na estrutura do canto coral.

Periodo fortemente marcado, de urn lado, pela grande necessidade de liberdade artistica, em

resposta a rigida censura prèvra instituida pelo govemo militar e, por outro, pelos v8os libertarios

de inspiracao pOs-tropicalista. 0 repert6rio apresentado pelos corais aproximou-se, cada vez

mais, a mOsica popular urbana. Chico Buarque, Milton Nascimento, Edu Lobo, Gilberto Gil,

Caetano Veloso, Paulinho da Viola, dentre outros, comecaram a ter suas composicees arranjadas

para os coros e grupos vocais da Opoca.

Sabemos que a mirsica destes mestres estavam diretamente relacionadas com o cotidiano

popular brasileiro e que nossos corais aproveitaram a oportunidade para efetuar mudancas na sua

prOpria estrutura. Alteraram nAo apenas aspectos musicals e de repertOrio mas todo 0

comportamento do coro, desde o figurino a sua postura no palco. Suas atitudes condiziam corn as

idóias inseridas nas Tetras, melodias e hannonias dos compositores que interpretavam

Dois grandes mnsicos/regentes alcancaram posicao de destaque na mtisica vocal

brasileira - Jaques Morelenbaum e Marcos Leite. 0 Primeiro, ao assumir a direcao do Coral dos

Seminaries de MOsica PrO-Arte, em 1975, introduziu urn repertOrio de roupagem bastante

diferente, desde o seu surgimento nos anos 50 e, ao perfil do grupo, propels uma providencial

informalidade corn uma saudavel pitada de irreveréncia. Marcos Leite sera tema do prOximo

capitulo desta monografia, pelos motivos citados na introducao do trabalho.



CAPITULO 2 — MESTRE MARCOS LEITE

Marcos Leite, por sua indiscutivel colaborace° para a histOria da mnsica popular brasileira,

e o assunto em destaque deste caving°. Sua apostila Arranjo Vocal de MPB, eitada na

Introducäo desta monografia (pg.1), constitui a espinha dorsal dos temas aqui abordados.

E impressionante como a mnsica vocal popular esta hoje ligada ao nome deste grande

maestro e arranjador. Sua contribuicOo a imensa, nap apenas pela qualidade de sua mnsica, mas

tambem pela grande quantidade dos arranjos que nos legou, cantados pelos corais de todo o

Brasil

Nascido no Rio de Janeiro em 1953, Marcos estudou piano, violao, tocou guitarra eletrica,

foi cantor, compositor, tomou-se posteriormente arranjador e regente, urn dos mais respeitados no

meio artistico nacional e intemacional, corn obras editadas no Brasil e no exterior'. Conciliava

sua vasta experithcia, adquirida nos bailes, corn seus estudos de müsica erudita — aprendeu viola

e regéncia.

Marcos Leite promoveu uma verdadeira revolucao no canto coral brasileiro, manifestada

por sonoridades e atitudes, pelo questionamento do prOprio conceito de se cantar em grupo.

Incitou a consciéncia critica do cantor em relacao ao seu rape em cena. Do Teatro do Oprimido,

de Augusto Boal, importou exercicios e tecnicas ate entao circunscritos ao universo do teatro,

ainda do teatro, trouxe para o canto coral o apoio das "linguagens acessOrias", como as

denominava- iluminacao, figurino, danca, expressão corporal, roteiro. Introduziu a dramatizacäo

I LEITE, Marcos. Tres Cantos Nativos dos indlos Kra6. EUA: Earthsongs Editora, 1996
LEITE, Marcos. 0 Melhor de Garganta Profunda. Sao Paulo: IrmAo Vitale, 1997
LEITE, Marcos. Metodo de Canto Popular Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumiar Editora 2001



6

do repertOrio; contribuiu para a quebra de certos tabus existentes no canto coral tradicional, tais

como a exigéncia de homogeneidade sonora de vozes e naipes e a necessidade de impostacão

vocal para bem cantar.

A mégica — como dizia a imprensa - que Marcos fazia em seus arranjos a que a mitsica

se transformava. Havia uma releitura da prOpria composicao em questao. Ele conseguia dar uma

vida diferente a cada composicäo que arranjava, e o fazia em funcao dos cantores que iriam

executh-la.

Segundo a cantora e maestrina Regina Lucatto, esposa de Marcos, a cada veoo Rio-

Curitiba, a trabalho corn o maestro Roberto Gnattali, entio diretor do ConservatOrio de MPB de

Curitiba, Marcos escrevia urn novo arranjo, presenteando os cantores do seu grupo vocal

Brasileirao, a cads semana, corn uma nova mnsica. "Fazia seus arranjos, colocando em cada

nota, em cada linha dos naipes, e no todo do grupo, a expressividade que a mirsica pedia de fato

Seus arranjos eram, portanto, carregados de plena emocão, fosse ela qual fosse" — escreveu

Regina, em e-mail enviado a este autor em abril de 2004.

0 Coral da Cultura Inglesa dirigido por Marcos Leite, posteriormente denominado Cobra

Coral, foi sem dirvida um dos grupos que mais contribuirarn para uma serie de mudancas

comportamentais em nossos corais. "Ao(s) Vivo(s)" foi o nome dado ao 1° e Unto) Lp do grupo,

gravado na sala Funarte em 10.08.1981. Um ano antes estes cantores já haviam sido

contemplados no MPB Shell (espécie de festival da cancäo promovido pela Shell Brasil LTDA e

a Rede Globo) corn o premio "Renovacao do Canto Coral", interpretando a mitsica Cobras e

Lagartos de Nestor de Holanda Cavalcanti e Hamilton Vaz Pereira, corn arranjo de Nestor de

Holanda. Uma diferenciada performance cônica corn todos os cantores descalcos, vestidos de

malha preta e corn as bocas pintadas de vermelho; um arranjo vocal/instrumental impregnado da

linguagem de mitsica popular misturada a recursos utilizados em mnsica erudita contemporfinea,
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uma regencia genial e uma grande dose de bom humor, marcaram sua apresentacAo. Ali estavam

sendo escritos os novos rumos da mUsica vocal brasileira.

Virios ingredientes revitalizantes e inovadores foram acrescentados por
Marcos a masica vocal: interpretacio e arranjo de cada mUsica
respeitando a identidade individual das cancdes, arranjos modemos e
populaces, cheios de brasilidade e mandinga e ainda o humor que vencia
a postura rigida e tradicional dos coros" (Eugnia Rodrigues, carta
publicada em 9 de Outubro de 2002 no site - www.samba-choro.com.br)

As expressOes coral e grupo vocal muitas vezes se fundem, mas Leite destacava: "A

palavra coral lembra aquelas pessoas corn toalhas de mesa penduradas nos ombros, imagem

ligada a musica sacra.Uma postura sisuda e pouco sensual que afasta o pAblico" (apud Eugenia

Rodrigues, 2000)

Alem do Cobra Coral, o grupo Garganta Profunda (originalmente, Orquestra de Vozes

Garganta Profunda) foi outro grande responsavel pela consolidacao da obra deste mestre pelo

Brasil e ate mesmo pelo mundo. Atraves da Editora IrtnAos Vitale, alguns de seus arranjos foram

publicados no livro 0 Melhor de Garganta Profunda, tuna prova de reconhecimento a qualidade

do seu trabalho.

Marcos Leite faleceu em 13 de fevereiro de 2002 com apenas 48 anos, deixando saudades

em regentes, arranjadores e coralistas por todo o Brasil, que hoje estudam, preservam e divulgam

os seus arranjos e ensinamentos.



CAPITULO 3 — PERM, MUSICAL DO CORISTA AMADOR

Antes de dar inicio ao trabaiho de elaboracão de um arranjo, o arranjador deve conhecer

ao maxim), o grupo que ira cants-lo. Alem das indagacees mais Obvias: para que naipes

escrever? quantos cantores ha em cada naipe? qual a melhor tessitura para aquele grupo? - e

tambem funcao do arranjador conhecer o grau de `mus cal dade' do coro, ou grupo vocal, para o

qual se destina a peca.

Claro que a impossivel traryar urn perfil imico para todos os corais que temos na

atualidade, vitrios parametros sao determinantes para estabelece-lo, dentre os guars destaco: o

tempo de existencia do grupo; a idade dos participantes; a carga horaria dedicada aos ensaios; a

experiencia e capacitacão dos profissionais envolvidos no trabalho (regente, preparador vocal,

mitsicos acompanhadores, etc); os objetivos tracados. E arriscado estabelecer urn diagnOstico que

se aplique a todos. E o que mostram as duas situacees que se seguem, colocadas por doffs grandes

profissionais.

0 professor doutor Carlos Alberto Figueiredo, conceituado e experiente regente , em uma

apresentacao de corais na UNIRIO, destacou a crescente quantidade de alunos aprovados no

vestibular para os cursos de mama desta faculdade, que tern como pratica musical a participacao

em Corais. Mostra-se portanto, que tal atividade nao apenas mus caliza mas, em alguns casos,

conduz o praticante ao profissionalismo.

Ja Sergio Sans-do SimOes, regente de corais, dentre eles o da Faculdade Halio Alonso

(FACHA), professor de canto, graduado em licenciatura pela UNIRIO, traca em sus monografia
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(0 Papel do Maestro de Coro Amador- UNIRIO, 1996), urn perfil musical do corista, baseado

em sua experiencia pessoal, descrevendo uma outra situacao:

A maioria absoluta das pessoas que entra num coro amador nao possui
qualquer nocio de teoria musical, nao conhece urn compasso quatentirrio,
a estrutura de uma escala ou de formacao de acordes. Mao sabem ler
mnsica, nao tern urn padtho formado de afinacao e da mesma forma nao
tiveram oportunidade de trabalhar suas vozes. (SimOes, 19%, p. 22)

0 que ate agora pude comprovar é algo muito prOximo desta realidade. De cerca de 40

alunos, com quem tenho a oportunidade de trabalhar, estes em diversas faixas etarias, nenhum

tern fluencia na leitura musical e a grande maioria desconhece elementos basicos dos mais

diversos conceitos de estruturacao musical.

Sansao explica que o cantor iniciante, ao ingressar em um coral pode demonstrar urn bom

senso de afinacao quando canta sozinho mas, ao cantar em seu naipe, nao raro, apresenta

dificuldades, principalmente, para timbrar, para manter a afinacao ou livrar-se dos portamentos,

comuns em cantores de chuveiro. "Na grande maioria dos casos os cantores nao sao

musicalizados mas sao musicais", conclui Sergio Sansao.

Um dos objetivos deste capitulo a alertar os arranjadores que se propOem a escrever pan

grupos pouco experientes. A vontade de inserirmos nos arranjos elementos musicais mais

"complexos" pode acarretar frustracees para o coro e para o pr6prio arranjador. E um grande

desaflo de criatividade elaborar um arranjo relativamente "simples", que ao mesmo tempo

desperte o interesse do(s) coralista(s) bem como do ouvinte. Isto nao significa que o arranjo nao

deva conter desafios, pois sera por meio deles que os cantores enfiquecefao seus conhecimentos

musicais, resultando no amadurecimento do grupo .



CAPITULO 4 — 0 ARRANJO VOCAL DE MUSICA POPULAR

4.1- Uso das normas classicas

Evitar paralelismos de oitavas e quintas, buscar a resolucao descendente ou linear das

setimas dos acordes, procurar conduzir a sensivel da escala, no movimento V-I, ascendentemente

a tonica, sao, entre outras, regras basicas que os alunos dos cursos de Harmonia Tradicional

aplicam em seus exercicios diarios.

As entrevistas concedidas pelos arranjadores Andre Proasio e Zeca Rodrigues, revelam

que algumas tecnicas empregadas na harmonia classica podem deixar o arranjo mais confortavel

ao cantor, mas que o use exclusivo destas ferramentas tendem a distanciar a sonoridade do

arranjo das caracteristicas da masica popular.

As resolucbes de sëtimas, ou sensiveis, por exemplo, facilitam a execucAo
do arranjo, principalmente para um coro de leigos, mas se voce seguir
estritamente as regras da escrita coral clissica, nIto vai soar como um
arranjo de miisica vocal popular brttsileira(...)o arranjo vocal popular
brasileiro aproxima-se do arranjo instrumental, que muito utiliza os
paralelismos de quintas, oitavas, por exemplo(...)em urn arranjo de rock, o
paralelismo de quintas soars muito bem(...)acho muito dificil imaginar urn
arranjo atual sem esta liberdade [referindo-see quebra das regras
classicas]° (Protasio, 2004, em entrevista concedida ao autor)

Zeca Rodrigues, por sua vez, comenta: "utilizo tais regras apenas quando desejo criar

uma sonoridade semelhante aquele periodo [barroco, classic°, romantico etc] ".(Rodrigues, 2004,

em entrevista concedida ao autor).

Portanto, cabe ao ananjador o bom senso de decidir ate que ponto as normas classicas de

escrita coral podem colaborar para urn born resultado do seu arranjo.
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4.2 — Tessitura

Urn dos equivocos que o arranjador pode cometer na elaboracdo do seu arranjo vocal, esta

relacionado a escolha de tessituras. Eu achava, por exemplo, que as sopranos de urn grupo vocal

que dirijo, deveriam alcancar corn maior facilidade notas bem agudas, pois urn dos livros de

arranjo que me servia de consulta mostrava, em uma tabela de extensees, sopranos atingindo urn

agudissimo dO 5. Por que as cantoras, amadoras, do meu grupo firth= dificuldade em cantar urn

fd 4? Nao foi dificil encontrar resposta para tal questdo na apostila do Marcos Leite (1995), onde

ele recomenda que a escr ta para sopranos, quando a melodia envolve texto, nao deve ultrapassar

o d6 4. NA° havendo texto, pode-se escrever ate o sol 4.

Mesmo nab especificando se esta extenao destina-se a urn coro formado por leigos ou

por cantores profissionais, me parece que esta tessitura encontra-se bem prOxima da sonoridade

da nossa MPB. Iddia reforcada por Protasio:"Nao gosto de escrever uma melodia para sopranos

numa regiao muito aguda, pois pode nao parecer mnsica popular brasileira"

A figura 1 apresenta uma tabela comparativa corn as extenseles recomendadas por Marcos

Leite, Andre Protisio e Zeca Rodrigues. E evidente que estas tessituras podem variar de grupo

para grupo. Andre e Zeca fomeceram estes dados especificamente para aplicacäo em corais

amadores, ja Marcos Leite refere-se ao Coral Brasileiro, de um modo geral. As seminimas

representam as notas possiveis de serem atingidas quando a melodia nao envolver texto.
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fig 1 . Quadro comparativo de extensees

Marcos afirma, ainda, que nao temos baixos e sim baritonos, opiniao compartilhada por

Andre e Zeca. Importante, tambem, salientar que os baritonos podem aumentar sua extenselo para

os graves corn o auxilio de microfone.

Evito escrever abaixo do la 2 , entretanto quando escrevo para urn grupo
vocal onde os "baixos" usam microfones, esta exten gio pode ser ampliada
devido a facilidade de se obter maior volume destas vozes (...) os baixos
poderzlo cantar notas mais graves, relaxadamente (Protasio, 2004).

Protisio relata que ao associarmos fonemas fechados corn notas muito graves teremos

uma sonoridade corn pouca intensidade e que, neste caso, ele opts por notas mais agudas ou a

substituicao destes fonemas por outros mais abertos. Isto acontece comumente quando desejamos

que os baritonos imitem o som do contrabaixo usando as silabas dum ou turn, por exemplo.
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4.3 Formacao — distribuicao das vozes

Os coros brasileiros, de modo geral, apresentam maior quantidade de mulheres do que

homens. Tratando-se de mnsica popular, este desequilibrio pode ser corrigido, ao se criar o

arranjo, optando-se por outras tarmac/3es aldm da classica S,C,T,B. A opcao a tres vozes (duas

vozes femininas e uma masculina) é bastante encontrada, assim como a quatro, formada por tres

vozes femininas e uma masculina.

Composicees e arranjos a duas vozes tern grande valor para grupos com pouca

experiencia pois, embora aparentem relativa simplicidade, podem cumprir importante papel

musicalizador. A figura 2 mostra um trecho de urn arranjo a duas vozes que fiz para urn grupo

de alunos que, na sua malaria, cantava em coro pela primeira vez. A melodia principal era

cantada pelo imico homem da turma e o contracanto pelo grupo de mulheres. Este arranjo era

sempre executado corn acompanhamento de instrumento harmanico.

fig 2. Trecho da mUsica Eu nao existo sem voce (Torn Jobim e Vinicius de Moraes)
arranjo a 2 vozes de Dalton Coelho

A figura 3 demonstra urn pequeno trecho de Berimbau de Baden Powell e Vinicius de

Moraes cujo arranjo elaborei para um grupo que, devido a quantidade reduzida de homens, não

podia utilizar a formacao padrao a quatro vozes.
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fig 3 . Trecho de Berimbau de Baden Powell e Vinicius de Moraes
arranjo para sopranos, contraltos e uma linha para vozes masculinas - Dalton Coelho

4.4 Forma

Uma analise minuciosa da forma propicia um melhor embasamento para a elaboracAo do

arranjo. Iniciar o processo de reconhecimento da masica atraves de uma visa.° mais ampla,

observando suas panes, seceies , frases, etc, dard ao arranjador a "intimidade" necessaria para

decidir que recursos ele ira aplicar e em que segmentos da mnsica isso sera feito. A escolha de

texturas2 nao deve estar desassociada da forma. Insistir na mesma textura indefinidamente, sem

estabelecer contrastes ou, ao contririo, mudar constantemente a factura, näo havendo um born

motivo, são procedimentos que podern comprometer o resultado do arranjo

No capitulo Forma e Planejamento, o livro de Almada traz o seguinte comentirio:

O que muitas vezes nos agrada, sem aparente razito, pode ser o equilibrio
na disposiclo das seOes, a economia no use do material, a coerOncia
melOdico-harmOnica, a variedade e o contraste de densidade e texturas; ou
seja, elementos que sdo racionalmente imperceptiveis, a nfto ser a ouvidos
muito bem treinados(...)sem nenhuma davida, podemos afirmar que o
arranjador que melhor se sairia em tal tarefa [referindo-sea hipOtese de
ser encomendado um arranjo a dez profissionais] seria o que tomasse as
mais acertadas decithes dentro do labirinto de escolhas que e o ato de
compor-arranjar uma milsica. A habilidade que faz corn que nos guiemos
dessa maneira 6 chamada de senso de forma (Almada, 2000, p.101)

2 Textura — termo usado para se referir ao aspecto vertical de uma estrutura musical, geralmente em relacio a
maneira como partes ou vozes isoladas sao combinadas; diz-se entAo que a estrutura 8 polifônica, homofenica ou
mista ( Zahar, 1994, p 942)
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NA° a objetivo deste capitulo destrincar as ininneras possibilidades de elaboracao das

formas musicais que se manifestam na musica popular brasileira. 0 fato e que o assunto

bastante complexo e pode ser aprof-undado mediante leitura de boas edicaes, como os livros de

arranjo do prOprio Carlos Almada, Ian Guest e outros.

4.5 Elaboracdo do contracanto

Nesta pane trataremos de urn importante componente do arranjo — o contracanto.

0 termo background (em inglés - segundo piano) é muito empregado no
jargAo musical para designar, a grosso modo, tudo aquilo que, numa
determinada peca, ocorre entre o solista (o foco principal, ou o primeiro
piano) e a base ritmica (que seria entlo o terceiro piano). (Almada, 2000,
p.28I).

Carlos Almada utiliza a expressào background para designar, entre outras coisas, o

contracanto assim definido por Ian Guest (1996, p.95):

0 contracanto ou contraponto 6 uma melodia que soa bem (combina) corn
um canto dado. A musica barmonizada inclui, quando a harmonia for bem
conduzida no instrument°, verios contracantos. Entre eles, o mais evidente
6 a linha do baixo da harmonia. (1996, p.95)

0 contracanto 0, portanto, uma melodia secundAria que abrigarA o texto secundario (a

ser discutido posteriormente), construido tomando como ponto de partida a melodia principal.

Marcos Leite indica: "Urn born caminho para iniciar a elaboracdo melOdica do arranjo 6, a partir

de uma melodia harmonizada, montar urn esqueleto de contra-canto (notas de apoio extraidas dos

acordes cifrados da melodia" (Leite, 1995, p.13).

Marcos diz que para se compor este "esqueleto" devemos, preferencialmente, usar tercas

ou notas 'clissonantes' dos acordes (que ele define como notas nA'o pertencentes a triade e que
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possuem maior interesse harmonica), nos inicios dos tempos fortes (nas mudancas de acordes) e

destaca que devemos evitar o encontro simulttheo de 2 a ou 9' entre melodia e contracanto nestes

mesmos tempos fortes. A mesma opiniâo é compartilhada por Almada:

Considera-se que a menor distfincia entre melodia e background, em
pontos de ataque simutrineo, deva ser de terra (a sonoridade vertical de
segunda, principalmente a menor, tira urn pouco da atencão de que
necessita o terra, que esta em foco)" (2000, p 283)

Almada ainda escreve que os intervalos de segunda poderdo aparecer em outros

momentos desde que não executados simultaneamente, permitindo inclusive o cruzamento das

melodias.

Retomando ao esqueleto meladico citado por Marcos Leite o prOximo passo seria sua

elaboracao, ou seja o desenvolvimento do contracanto a partir do referido esqueleto, que é

enriquecido com notas melodicas, livremente. Marcos relaciona algumas dicas:

Fique atento	 zona de ado' do arranjador, cuidando pare que haja
dialog° entre as melodias. Tente ser sempre econtImico. E importante que
a melodia que esta sendo construida seja parente prOxima da primeira.
Cante sempre a melodia em construcão, ela deve ter personalidade
suficiente pare funcionar sozinha. (Leite, 1995, p.15)

Devemos ter tambem atencao ao equilibria entre as regibes onde esdo escritas as
melodias (o canto e o contracanto).

E importante conhecer bem a região de ma jor brilho de cada naipe. \foci
nao deve escrever urn contracanto numa região super brilhante pars os
tenores, enquanto a melodia principal se desenvolve em uma regilo pouco
brilhante pars sopranos, por exemplo. (Rodrigues, 2004)

Uma outra questao importante na elaboracdo do contracanto é saber qual é sua funcäo

dentro do arranjo. Foi o que destacou Andr6 Protasio em sua entrevista:
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.Contracanto contrastante: tern uma atividade ritmica proporcionalmente tdo intensa

como a melodia principal, e que e escrita numa regiäo de maior 'punch' e que tem uma

comunicacão corn a melodia muito mais forte, querendo ter a mesma atencäo da melodia;

.Contracanto livre: este nao "briga" corn a melodia. Apes análise da melodia,

construimos este contracanto com notas guias nao utilizadas por esta. Nesta classificacao o

contracanto possui ritmo menos intenso que a melodia;

.Contracanto na linha dos baixos: ao mesmo tempo ern que nos da o baixo dos acordes

deve possuir uma forca meledica independente;

.Contracanto de resposta: assemelha-se ao que aparece freqiientemente no •neeTo

spiritual';

.Contracanto em ostinatos. Aquele onde uma determinada calula ritmica é repetida

obstinadamente.

Basicamente tudo que se aplica ao contracanto destinado a nnsica vocal 6 aplicado a

instrumental. Entretanto ao cantor nao cabe somente a escolha de uma tecla, uma chave, uma

corda ou uma casa do violao pan executar uma melodia. Alem de todas as "teclas" que sack

acionadas em seu corpo, para uma boa fonacao, o cantor precisa ter a percepcao do que quer

cantar. Algtunas melodias que seriam facilmente tocadas em urn instrumento, podem beirar o

"incantável", principalmente para o cantor leigo. Embora possa parecer urn pouco abstrato, a

expressao "cantavel" é bastante usual para se designar urn contracanto de boa qualidade.

"Desde as poucas aulas de arranjo que tive corn Vicente Ribeiro ate hoje, a recomendacão

que mais escuto e de tornar a melodia cantavel [principal ou o contracantoj, independente do

processo que o arranjador utilize para elabord-la" (Protásio). "Procuro sempre usar saltos

agradäveis ao ouvido do cantor" (Rodrigues).
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Em uma conversa informal corn o conceituado regente Julio Moretzsohn , ele relatou a

importancia de deixar a melodia "cantavel" mesmo que para isso urn determinado acorde fique

incompleto (referindo-se neste caso a harmonizacdo).

Portanto, parece ser senso comum entre os profissionais da area que o arranjador cante

cada linha melOdica que ele desejar escrever tentando imaginar qual o grau de dificuldade que

ela representaria para urn determinado grupo.

4.6 Texto e Texto Secundario

E claro que quanto maior coesan existir entre texto, melodia, harmonia e outros elementos

musicais, maior sera a forca artistica da obra. 0 mesmo acontece na relacao do arranjo com o

texto, e é o que Marcos Leite nos alerta: "0 arranjador que não pesquisa o texto, que nio se

preocupa em perceber o seu sentido, sua forca e sonoridade, esta perdendo, de cara, 50% do

potential de expressâo da masica" (Leite, 1995, p.8)

Marcos Leite nos di tambëm algumas dices em relacão ao texto secundirio que

normalmente é aplicado nos contracantos, e mostra-se preocupado com o use excessivo por

parte dos arranjadores deste recurso: "E comum sentinnos nos arranjadores a necessidade de

colocar texto ern todas as inflexoes musicais, provocando uma briga de informaceles para o

ouvido" (Leite, 1995, p.8) . Ele sugere que, ern alguns casos, o texto secundirio seja substituido

por vogais ou consoantes, tomando este recurso uma boa opcão timbristica. Acrescenta que o

arranjo pode conter notas sem indicacao alguma de texto ficando a criterio do regente a escolha

do melhor fonema para emiti-las. Isto acaba gerando efeitos diferentes do mesmo arranjo, quando

executado por grupos distintos: "a nAo-indicacão de sonoridades/fonemas para cada nota existe

exatamente para pennitir a liberdade de cada urn em descobrir o seu som, Calico e
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(Leite, 1998, pg.8). Ele ainda nos chama a atencão para o potencial sonoro das palavras

mostrando algumas possibilidades: "dar atencâo so as consoantes ou so as vogais; deformar

palavras; observar determinadas palavras que prestam para criacdo de ostinatos e efeitos

diversos" (Leite, 1995, pg. 9)

Por sua vez, Zeca Rodrigues ressalta a importância do texto para a fixacao de melodias:

0 texto a uma ferramenta importante para o aprendizado das melodias.
Portanto procuro emprega-lo sempre que necessario, corn devido cuidado
para que uma linha de acompanhamento nao atrapalhe a melodia principal
da milsica (2004)

Em sua entrevista, Zeca relatou a dificuldade apresentada pelos cantores do seu coro para

memorizar urn contracanto harmonizado, que se estendia por 8 compassos construido somente

corn fonema	 em seu arranjo da mUsica Chalana (Mario Zan / Arlindo Pinto),

4.7 Conducão de vozes

Embora tenhamos arranjos a duas, tres, quatro ou mais vozes, em diferentes combinacdes,

nests parte sera abordada apenas a formacao mais usual — o quarteto vocal, organizado em

sopranos, contraltos, tenores e baixos. Lembrando que esta nomenclatura 6 bastante discutivel,

pois como ja foi dito anteriormente, dentro da MPB as "sopranos", na sua maioria,

principalmente, em nossos corais amadores, sao, na verdade, mezzo-sopranos. A mesma

discussao se da em relacão aos "baixos", cuja tessitura real, geralmente, é a de baritono.

No segmento de sua apostila destinado a explicar como se obter uma boa conducao de

vozes, Marcos Leite nos traz a tecnica da escrita em bloco, tambem denominada soli, assunto

obrigatOrio nos livros e aulas de arranjo, tanto para instrumentos como para vozes humanas.
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"0 arranjo para vozes humanas tambem utiliza frequentemente o soli como excelente

meio expressivo, como podemos constatar nos trabalhos de grupos como os americans The

Swingle Singers, L.A. Voices e The Manhattan Transfers" (Almada, 2000, p.133).

A definicdo de bloco ou soli 6 dada a seguir:

"Quando dois ou mais instrumentos tocam simultaneamente melodias diferentes em ritmo

igual, estao tocando em bloco. Soli 6 o termo correspondente universal nos partituras, plural de

Solo, em italiano" (Guest, 1996, p.112).

Os prOximos exemplos foram criados por Marcos Leite e e parte integrante de sua

aposti la.

Primeiramente ele faz a seguinte recomendeo: "a partir de cada nota da melodia, monte

o acorde cifrado (de cima pars baixo) na posicão mais fechada possivel" (fig 4) Este modo de se

"arrumar" o acorde 6 denominada por Almada de espacamento fechado:

fig 4 — espacamento fechado

Marcos alerta que esta estrutura de espacamento fechado somente soars em grupos de

vozes iguais, a menos que os acordes estejam na regik media.

Ha tits maneiras seguras para se obter o espacamento de um acorde, segundo os metodos

de arranjo consultados, conhecidas como drop 2, drop 3 e drop 2-4 (drop, do ingles cair,

escorregar). E isto que veremos a seguir, retomando os exemplos de Marcos.



21

A primeira opcäo de espacamento consiste em dispor a 2' voz do acorde fechado uma

oitava abaixo (drop 2). Observe a figura 5 e compare-a corn a 4.

C6
	

Cdim7

fig 5 — drop 2

A segunda (TO° de espacamento (fig 6) consiste em dispor a 3' voz do acorde fechado

uma oitava abaixo (drop 3)

fig 6 — Drop 3

A terceira opc,Ao de espacamento (fig.7) consiste em dispor ar ea 4' vozes do acorde

fechado uma oitava abaixo (drop 2-4)
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fig 7 — drop 2-4

Como visto anteriormente, as tecnicas de conducdo em bloco sdo aplicadas tanto para

instrumentos quanto para vozes humanas, todavia e born relembrar a importancia de deixar cada

linha melOdica cantevel. Certos intervalos melOdicos que talvez ndo tragam nenhum problema de

execucdo para urn saxofonista podem ser de dificil entoac'ao pan o cantor. A maior ou menor

"ousadia" ao usar saltos meledicos em diferentes graus de dificuldade esta atrelada a experi8ncia

musical da cada grupo e de cada arranjador.

"Cuidado corn os saltos de cada voz. NAo a born saltar bruscamente com as outras vozes

se o passo da melodia 6 de grau conjunto. Tern que buscar uma `sintonia fina' entre o passo da

melodia, passos das vozes e movimento das vozes entre si" (Leite, 1995, p 20)

Marcos Leite recomenda que em algumas situacOes a melhor que uma voz cante em

unissono com outra a saltar para uma região desconfortável ou utilizar uma nota que desestrutura

a harmonia.

lima outra categoria do espacamento aberto é o spread. Que é assim definido por Almada

(2000, p.161):

A principal caracteristica [do spread] é o fato da quarta voz ser,
obrigatoriamente, o baixo do acorde pedido na cifragem ... as demais
vozes devem ser arrumadas da maneira mais aberta possivel, tendo sempre
em conta o cuidado de conduzi-las em melodias lOgicas e coerentes.



CONCLUSAO

Marcos Leite foi por diversas vezes mencionado nesta monografia, sendo tema de urn dos

capitulos, por duas ramies principais: pelo seu posicionamento diante da musica vocal popular,

promovendo mudancas nos conceitos desta arte, buscando sempre novas sonoridades e atitudes; e

pelas diversas "dicas", que raramente sâo citadas nos livros de arranjo disponiveis em nossa

lingua, que foram extraidas de sua apostila Arranjo Vocal de MPB.

Inicialmente este trabalho procurou demonstrar a importkcia do arranjador conhecer, ao

maxim°, o grupo que interpretara o seu arranjo, mostrando que o canto coral atrai muitos

participantes leigos que, em diversos casos, desconhecem quaisquer conceitos bitsicos de

estruturacao musical e portam, além de tudo, problemas de afinacão. Corn isto o arranjador deve

estar consciente do grau dos desafios que ele deve ou Mo agregar ao seu arranjo.

Foi tambem discutido os beneficios que as tecnicas da harmonia classica podem trazer

para o arranjo popular, concluindo, ao longo das entrevistas, que algumas normas classless

podem trazer certo "conforto" ao cantor, mas que o use exclusivo destas regras, evidentemente,

afastara a sonoridade do arranjo das caracteristicas do canto popular.

Quanto a tessitura, a monografia Ode mostrar, atraves de seus colaboradores e da apostila

de Marcos Leite que, de um mod° geral, a musica vocal popular acontece efetivamente na região

media das vozes, por motivos tecnicos, vista a dificuldade de dispormos de verdadeiros sopranos,

contraltos e baixos mas, tambem, devido a motivos esteticos bastante significativos, que se

justificam pelas caracteristicas inerentes a pr6pria musica popular brasileira.
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0 assunto Formactio — distribuicilo das vozes descreveu a importancia de se buscar

outras combinaceies de vozes, alem da disposicao usual S,C,T,B. Muitas vezes pelo fato de

termos corns corn desequilibrio numerico entre os naipes, nao raro os naipes femininos possuem

superioridade quantitativa ou mesmo por questOes de diferentes niveis de adiantamento tecnico e

de musicalizacao entre os integrantes.

A monografia expos a importancia de se conhecer a forma musical da peca a ser

arranjada. Atraves do senso de forma e possivel buscar melhor equilibrio entre partes e secOes,

tal como a variedade de contrastes, densidades e texturas da peca.

Definiu-se e discutiu-se o contracanto - melodia associada a urn texto secundario e que

deve combinar, "soar bem", corn canto principal. Marcos Leite descreveu, alem de outras dicas,

etapas pan a elaboracao do contracanto, destacando a importancia, do use das tercas, setimas e

notes dissonantes nas trocas de acordes. A expressao "cantivel" foi muito usada pelas fontes

pesquisadas, sendo adjetivo qualificador para urn boa melodia criada pelo arranjador.

Descreveu-se o use e conhecimento do texto da canto, apresentada ern sua melodia ou

proposto pelos arranjadores em seus contracantos. Destacou-se que o use demasiado do texto

secundario prejudica o entendimento da mensagem da melodia principal, mas que, em

contrapartida, o texto 6 tuna Otima referencia para a memorizacao melOdica.

Por fim a pesquisa introduziu a tecnica de escrita em bloco, tipo de conducao de vozes

amplamente utilizada na pratica de orquestracao de masica popular.

0 autor deste trabalho procurou organizar e trazer a pnblico algumas dicas que pretendem

facilitar o trabalho do arranjador vocal, ciente de que muito mais ha para ser pesquisado, debatido

e explorado, neste fertil e promissor campo da mnsica popular brasileira, e esperancoso de que

logo tenharnos publicacibes em nossa lingua que contribuam efetivamente para o aprofundamento

do assunto.
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