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RESUMO 
 

 

OLIVEIRA, Carolina Andrade. O regente-arranjador e a circulação do repertório de 
arranjos nos coros brasileiros. 2017. 194 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

Este trabalho propõe-se a investigar, identificar e analisar as práticas do regente-arranjador 
desde a concepção do arranjo até sua performance, passando pela escolha do repertório, 
procedimentos e técnicas de escrita, ensaios. Objetiva ainda averiguar o quanto o regente-
arranjador participa ou influencia na circulação do repertório coral brasileiro. Para isso, 
adotamos uma metodologia mista e pesquisa empírica. Divide-se em dois capítulos, no 
primeiro, pesquisando sobre a circulação do repertório, traçou-se um panorama cultural dos 
séculos XX e XXI, fez-se uma revisão bibliográfica de dez trabalhos que abordam em suas 
temáticas a produção de arranjos, entre eles Fernandes (2003), Souza (2003), Pereira (2006) e 
Moura (2012), discutiu-se o termo “popular” e o conceito de “arranjo coral” neste contexto e 
ainda analisou-se programas de concerto de encontros corais (1984-1994). No segundo 
capítulo, buscou-se definir o perfil do regente-arranjador, utilizando o método prosopográfico 
(STONE, 2011; e PAZ, 2014). Foram ainda realizadas entrevistas semiestruturadas e abertas 
com os regentes-arranjadores Eduardo Fernandes, Marcelo Recski e Roberto Rodrigues a fim 
de obter informações mais detalhadas e completas, tais entrevistas foram a única forma de 
chegar a esclarecimentos sobre as questões práticas sobre composição e interpretação de 
arranjos, além de questões específicas de determinados arranjos, que as outras metodologias 
não eram capazes de abarcar. Ao tratar diretamente das práticas do regente-arranjador, 
analisou-se: o repertório como fator de identidade de grupo; os processos de hibridação nos 
arranjos (CANCLINI, 2003; e BURKE, 2003); adaptações de arranjos; e regras e estratégias 
de escrita, leitura e interpretação de arranjos corais com base no conceito de comunidade 
interpretativa (OLIVEIRA, 2002). Como resultado, constatou-se que há um predomínio de 
arranjos em relação às composições nos programas analisados e que o regente-arranjador é o 
principal produtor destes arranjos. Baseado na noção de comunidade interpretativa, conclui-se 
que as partituras de arranjos corais são geralmente partituras abertas, sujeitas a alguns 
acréscimos, supressões ou transformações. A partir das entrevistas, foi possível identificar 
práticas de leitura e de uso compartilhadas pelos regentes corais brasileiros responsáveis pela 
circulação de arranjos, referentes a dinâmicas, andamentos, respirações, cifras, ritmos, entre 
outras. 

Palavras-chave: Regente-arranjador; Arranjos corais; Repertório coral brasileiro; Práticas 
Interpretativas; Canto Coral. 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

OLIVEIRA, Carolina Andrade. The conductor-arranger and arrangement repertoire 
circulation in Brazilian choirs. 2017. 194 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

This research is intended to investigate, identify and analyze the various practices of 
conductor-arranger – from the arrangement's conception up to its performance, throughout 
repertoire's choice, writing procedures and techniques, and rehearsals. It also aims to verify 
how much the conductor-arranger participates or even influences Brazilian choral repertoire's 
circulation. For that, we have adopted a mixed methodology and empirical research. The 
research is divided into two chapters. The first looks at repertoire circulation, where we have 
traced an overview of the 20th and 21st centuries: there is a literature review of ten works that 
approach arrangement's production, among them Fernandes (2003), Souza (2003), Pereira 
(2006) and Moura (2012). The term 'popular' and the concept of 'choral arrangement' are 
discussed and the concert programs of Choral encounters are analyzed (1984-1994). In the 
second chapter, the purpose was to define the conductor-arranger's profile, by using the 
prosopographical method (STONE, 2011; and PAZ, 2014). Three conductor-arrangers 
contributed in semi-structured and open interviews, among them are Eduardo Fernandes, 
Marcelo Recski and Roberto Rodrigues, in order to obtain more detailed and complete 
information. Such interviews were the only way of coming to understand practical issues on 
composition and interpretation of arrangements, besides specific issues of some of the 
arrangements, that other methodologies were not able to approach. Regarding the practices of 
the conductor-arranger, the following subjects were analyzed: the repertoire as a group 
identity factor, the hybridization processes in arrangements (CANCLINI, 2003; e BURKE, 
2003); arrangement's adaptations, writing rules and strategies, reading and interpretation of 
choral arrangements based on the concept of interpretative community (OLIVEIRA, 2002). 
As a result, it was verified that the number of arrangements prevail compositions in the 
analyzed programs, and that the conductor-arranger is the main producer of those 
arrangements. Based on the concept of interpretative community, we can conclude that choral 
arrangement scores are generally open scores, prone to additions, cuts and other changes. The 
interviews made possible to identify reading practices and shared use by Brazilian choral 
conductors who are responsible for the arrangements circulation, referring to dynamics, 
tempo, breathings, chord symbols, rhythms, among others. 

Keywords: Conductor-arranger; Choral arrangements; Brazilian choral repertoire; 
Interpretative practices; Choir singing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O canto coral é uma atividade musical amplamente difundida em diversos países. 

Nick Strimple, no início do seu livro “Choral Music in the Twentieth Century”, afirma que as 

percepções sobre música coral variaram muito no século XX, listando algumas das atividades 

relacionadas à prática coral. 

Nesse intervalo de tempo, a música coral educou crianças, promoveu agendas 
políticas, intensificou a devoção, expandiu experiências, criou diversões agradáveis, 
e trouxe esperança para as pessoas em circunstâncias de extrema dificuldade, assim 
como tem sido feito até hoje1. (STRIMPLE, 2002, p. 9) 

Podemos notar que, para amadores, arranjos corais de música brasileira se encaixam 

perfeitamente nessa descrição. O regente-arranjador Marcos Leite comenta a forte tendência 

de incorporação do universo popular pelo ambiente coral. 

Todos eles (arranjos da coletânea2) fazem parte do projeto de transpor para a 
linguagem coral/vocal o universo da música popular, projeto iniciado por Villa-
Lobos e seus contemporâneos com o folclore. 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, 1998, p. 7) 

A prática de produção de arranjos está presente no ambiente coral brasileiro por todo 

o século XX e ainda vigora nessas duas primeiras décadas do XXI. Seja pela necessidade de 

ampliação do repertório em ambientes educativos, seja por necessidade de afirmação 

nacionalista, ou apenas por vontade ou gosto, essa produção consolidou-se com o passar dos 

anos. 

O regente coral, principalmente de grupos amadores, acaba muitas vezes exercendo 

também esta função de arranjador. Em pesquisa realizada por Eduardo Fernandes com 

regentes corais brasileiros afiliados à APARC3, 91% dos regentes alegaram ter o costume de 

escrever arranjos (FERNANDES, 2003, p. 19). Sobre esta prática Pereira (2006) afirma: 

                                                 
1 “In between, choral music educated children, promoted political agendas, enhanced worship, expanded 
experiences, created pleasing diversions, and provided hope for people in circumstances of extreme duress, as it 
has done in every other century.” 
2 A coletânea "O melhor de Garganta Profunda" contém 12 arranjos para coral de músicas brasileiras, todos 
feitos por Marcos Leite, que foi líder do grupo vocal Garganta Profunda. 
3 Associação Paulista de Regentes Corais. 
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[...] acreditamos na importância desta atividade na formação profissional do músico 
que deseja trabalhar com canto coral. Para o regente do coro, saber escrever um 
arranjo ou no mínimo saber analisá-lo para interpretá-lo de maneira correta, tornou-
se uma ferramenta básica de trabalho. (PEREIRA, 2006, p. 2) 

Diante deste cenário, a presente pesquisa nasceu de um desejo de estudar o perfil do 

regente-arranjador coral, esse profissional que atua associadamente na produção (arranjador) e 

na execução (regente) de arranjos corais. O quanto o regente-arranjador participa ou 

influencia na circulação do repertório coral brasileiro? Os arranjos realmente predominam nos 

repertórios dos coros em relação às composições originais? Quais são as práticas do regente-

arranjador? 

 

1.1 Percurso de pesquisa e procedimentos metodológicos 

Como não há uma bibliografia consolidada e ampla sobre a temática de arranjos 

corais, muito menos centrada na figura do regente-arranjador, optamos por uma metodologia 

mista. Em função disso, retomaremos alguns conceitos e procedimentos metodológicos mais 

detalhadamente em alguns subcapítulos, quando julgarmos necessário. Também pela falta de 

fontes bibliográficas específicas deste perfil profissional, nosso trabalho foi embasado em 

grande parte numa pesquisa empírica. 

A tradição das Humanidades é muito teórica, fincando-se à pesquisa bibliográfica, 

prendendo-se às referências acadêmicas. Há uma tendência para que assuntos já estudados 

sejam reafirmados e retrabalhados. Na leitura de textos sobre arranjos corais, encontramos 

muito material opinativo em relação às informações e saberes estudados no ambiente 

acadêmico, o que nos levou à escolha de uma pesquisa empírica sobre o assunto. Nosso 

objetivo é desnaturalizar algumas visões e concepções sobre esta temática, e trazer questões e 

ideias para difundir e fomentar a discussão sobre as práticas no cenário do canto coral 

brasileiro. Algumas técnicas diretamente ligadas aos métodos da história oral foram 

escolhidas por incorporarem à nossa pesquisa as experiências e opiniões de regentes-

arranjadores em atividade, visto que “o debate sobre a História Oral possibilita reflexões 

sobre o registro dos fatos na voz dos próprios protagonistas” (FREITAS, 2006, p. 15) e que 

esta é uma discussão da contemporaneidade sem ainda muitos trabalhos reflexivos sobre o 

assunto. 
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O percurso desta pesquisa principiou na elaboração de uma biografia coletiva 

(prosopografia) a partir do conceito de Stone (2011), fazendo um levantamento de dados 

biográficos e de formação de regentes-arranjadores. Nesta fase do trabalho, fizemos um 

recorte geográfico e temporal, para trabalhar com um número menor de dados, listando 

apenas regentes-arranjadores do Sudeste do Brasil atuantes a partir dos anos 1970. Para 

formação de um mapa analítico, selecionamos apenas fontes disponíveis na internet, e 

decidimos não listar estes sites nominalmente nas nossas referências, por se tratar de uma 

biografia coletiva, e não individual. Os sujeitos dessa prosopografia também não foram 

especificados, pois o objetivo era um mapeamento do perfil do regente-arranjador. 

Outro ponto que nos instigou, foi a predominância de arranjos no repertório dos 

coros, um fato que é sabido e confirmado pelas pessoas ligadas ao ambiente coral. Mas nosso 

objetivo foi desnaturalizar este fato, fazendo uma análise quantitativa desta predominância. 

Recorremos a programas de concerto de onze encontros corais, no período de 1984 a 1994. 

Escolhemos esses encontros por apresentarem uma grande quantidade e diversidade de grupos 

e repertórios. Separamos as músicas executadas nesses encontros em quatro categorias: (1) 

Composições internacionais; (2) Arranjos de músicas internacionais; (3) Composições 

brasileiras; e (4) Arranjos de músicas brasileiras. Como o principal foco desta pesquisa são os 

arranjos de músicas brasileiras, fizemos uma subcategorização, dividindo-os em: (1) Arranjos 

do próprio regente; (2) Arranjos de outro regente; e (3) Arranjos de não regentes. A fim de 

investigar se o regente é o principal produtor destes arranjos. 

É evidente que também se fazia necessária uma revisão bibliográfica dos trabalhos 

acadêmicos que já trataram da temática de arranjos, buscando o que já foi estudado sobre as 

práticas do regente-arranjador e da circulação do repertório de arranjos corais/vocais no 

Brasil. Foram listados e revisados dez trabalhos que abordam diferentes temas do ambiente 

coral e que têm em seu escopo, mesmo que não prioritariamente, arranjos corais ou vocais. 

Mesmo com a prosopografia, a análise dos programas e a revisão bibliográfica, ainda 

restaram alguns questionamentos sobre as práticas do regente-arranjador e a circulação do 

repertório, o que nos levou a realizar entrevistas semiestruturadas e abertas, que já eram uma 

possibilidade metodológica no momento da concepção do nosso projeto. De acordo com esse 

tipo de entrevista, as questões “deverão ser formuladas de forma a permitir que o sujeito 

discorra e verbalize seus pensamentos, tendências e reflexões sobre os temas apresentados.” 

(ROSA; ARNOLDI, 2008, p. 30-31). O pesquisador elabora um roteiro com itens 
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selecionados, mas durante a entrevista há abertura para inclusão de novos questionamentos, 

tendo sido estes desconsiderados anteriormente, ou aprofundando alguma questão. 

Inicialmente elaboramos um roteiro de entrevista (Apêndice 1) com base nas 

informações que conseguimos, mas principalmente nas que não havíamos conseguido. 

Listamos várias perguntas e agrupamos por temática, estruturando a entrevista em quatro 

partes: (A) Dados pessoais e formação; (B) Experiência profissional / Circulação do 

repertório; (C) Práticas nos ensaios; (D) Motivação. 

Depois, marcamos uma entrevista piloto com Fred Teixeira, colega doutorando que é 

regente-arranjador4, pedindo que ele também levasse no dia da entrevista alguns de seus 

arranjos de música brasileira. Decidimos fazer a entrevista piloto porque “além de testar o 

conteúdo, o pesquisador deve testar o fluxo, a utilidade do protocolo e o entendimento das 

perguntas por parte dos entrevistados”, como ressaltam Moreira e Caleffe (2008, p. 173), para 

posteriormente verificarmos a necessidade de adaptações tanto no roteiro como na maneira de 

abordar o entrevistado. 

No decorrer da entrevista piloto notamos que algumas das questões discutidas 

especificamente sobre as partituras e execuções dos arranjos levados pelo entrevistado só 

foram possíveis porque nós já conhecíamos e havíamos cantado ou visto apresentações deles. 

Por isso, definimos que ao contatar os futuros entrevistados escolhidos, solicitaríamos que nos 

disponibilizassem as partituras e gravações de seus arranjos um certo tempo antes da 

realização das entrevistas, para que pudéssemos analisar tais arranjos, e no momento da 

entrevista já ter em mãos questionamentos específicos sobre eles. Também para esta parte da 

entrevista, ampliamos o roteiro, acrescentando uma parte (E) Aspectos específicos nos 

arranjos. 

Foram escolhidos três regente-arranjadores para serem nossos entrevistados: Eduardo 

Fernandes, Marcelo Recski e Roberto Rodrigues. A escolha por esses indivíduos se deu por se 

enquadrarem no perfil de regente-arranjador apontado por nossa prosopografia, por estarem 

presentes, como regentes e/ou arranjadores, nos programas de concerto dos encontros corais 

que analisamos e, principalmente, por serem profissionais com uma carreira já consolidada, 

mas em plena atividade. 

                                                 
4 Cujo trabalho de mestrado (TEIXEIRA, 2013) também foi referência para nossa pesquisa. 
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As entrevistas foram transcritas parcialmente, de maneira direta ou indireta, a partir 

de seleção dos trechos relevantes para o trabalho, e essas transcrições constam do Apêndice 2. 

As videogravações das entrevistas completas foram disponibilizadas no Youtube e os links 

encontram-se no Apêndice 3. Decidimos utilizar este método de videogravação por ter a 

vantagem de que outros pesquisadores ou colaboradores também possam fazer uso do 

material coletado e a neutralidade dos dados é mantida para futuras análises. O vídeo dá maior 

justeza à coleta de dados, considerando os questionamentos acerca da subjetividade da 

pesquisa qualitativa (KENSKI, 2003). 

As informações obtidas através das entrevistas serviram de conteúdo principalmente 

para o subcapítulo As práticas do regente-arranjador, mas também foram utilizadas em 

outras partes do trabalho, como na Revisão bibliográfica sobre a produção de arranjos corais 

e na Análise de programas de encontros corais (1984-1994). 

Na fase de conclusão deste trabalho, ainda foram acrescentadas algumas referências 

bibliográficas publicadas recentemente (MENEZES JÚNIOR, 2016; PROTASIO, 2017; e 

RAMOS, 2017). Cabe-nos ainda ressaltar que os materiais utilizados neste trabalho, como 

partituras e gravações, foram obtidos tanto em acervos físicos como em sites pessoais de 

arranjadores, coros ou instituições, como: (1) Acervo pessoal de regentes e indivíduos ligados 

ao ambiente coral, incluindo os entrevistados; (2) Acervo institucional do Comunicantus: 

Laboratório Coral; (3) Acervo institucional do Coralusp (Coral Universidade de São Paulo); 

(4) Meu acervo pessoal; (5) Site de compartilhamento de vídeos Youtube; (6) Site do Festival 

de Corais – FIC. 

 

1.2 Estruturação do trabalho 

A presente dissertação de mestrado está estruturada em dois capítulos, e é finalizada 

por um texto intitulado Considerações finais. O primeiro capítulo tem como nome A 

circulação do repertório de arranjos nos coros brasileiros, e se inicia com o texto Panorama 

cultural (séculos XX e XXI) que traz fatos e informações pertinentes a presença do arranjo do 

cenário coral brasileiro. A Revisão bibliográfica sobre a produção de arranjos corais 

apresenta não só um levantamento das temáticas dos trabalhos, mas também dados de seus 

autores e uma síntese das principais ideias e pensamentos contidos em seus textos. Discutimos 
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o termo popular em Música (popular) brasileira, e discorremos Sobre o conceito de “arranjo 

coral”. O capítulo termina com uma Análise de programas de encontros corais (1984-1994). 

No segundo capítulo, intitulado O regente-arranjador, iniciamos com os Percursos 

de formação e dados biográficos: explorando o método prosopográfico. E investigamos As 

práticas do regente-arranjador, a saber: Repertório como fator de identidade de grupo; 

Processos de hibridação nos arranjos: principais técnicas e procedimentos utilizados; 

Adaptações de arranjos; e Comunidade interpretativa: regras e estratégias de escrita, leitura 

e interpretação de arranjos corais. 
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2 CAPÍTULO I: A CIRCULAÇÃO DO REPERTÓRIO DE ARRANJOS NOS COROS 
BRASILEIROS 

 

2.1 Panorama cultural (séculos XX e XXI) 

A prática coral está em constante modificação, bem como a escolha do repertório a 

ser trabalhado e apresentado. Desde o início do século XX, o arranjo aparece como 

ferramenta para produção e consequente aumento do repertório coral. Com o passar dos anos, 

vemos uma maior ou menor incidência do tipo de repertório, como arranjos de música 

folclórica, renascença, spirituals, música brasileira de vanguarda, arranjos de música popular 

brasileira, entre outros. Nosso foco investigativo são os arranjos feitos por brasileiros (em 

especial os de música brasileira) e como eles foram usados ao longo dos séculos XX e XXI. 

Sem pretender fazer um relato histórico, apenas mencionamos que a produção de 

arranjos de canções populares urbanas ou folclóricas tem sido praticada em todo o século XX 

e também no XXI. Com o advento do canto orfeônico nas primeiras décadas do século XX, 

houve a necessidade de criação e adaptação do repertório para a escola. A produção do 

material didático deu-se através de manuais e de coletâneas de canções, como por exemplo, 

“Ciranda, cirandinha...”, uma coletânea de músicas didáticas para canto orfeônico publicada 

em 1924 por João Gomes Junior e João Baptista Julião (dois dos mentores do movimento 

orfeônico no Brasil). A partir da década de 30, com Villa-Lobos dando dimensão nacional ao 

canto orfeônico, a produção de material continuou, ele próprio publicou algumas coletâneas, 

sendo o “Guia Prático” a mais conhecida delas (GILIOLI, 2003; IGAYARA, 2009). 

Villa-Lobos também escreveu arranjos, como “Luar do Sertão” (João Pernambuco e 

Catulo da Paixão Cearense), para coro a cappella. Apesar de esta canção ter-se tornado muito 

popular após seu lançamento em 1914, figurando no cenário da música popular urbana, Villa-

Lobos a publicou como “canção sertaneja” na “Coleção Escola”, mostrando que essas 

categorizações são complexas. Assim como outros compositores e arranjadores, Villa-Lobos 

também utilizava fontes folclóricas em músicas eruditas (CAMARGO, 2010). 

Em 1937, Hans-Joachim Koellreutter chega ao Rio de Janeiro e reedita aqui o 

movimento que já estava acontecendo na Europa, o “Música Viva”, que era internacionalista e 

buscava “reviver as obras de valor da literatura musical das grandes épocas passadas, 

desconhecidas, pouco divulgadas ou de interesse especial para a evolução da música 
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contemporânea” (KATER, 2001, p. 60). Se de um lado havia compositores nacionalistas 

como Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, do outro vinha Koellreutter para influenciar uma 

geração de compositores, arranjadores e regentes da área vocal, como Damiano Cozzella, 

Samuel Kerr, Isaac Karabtchevsky, entre outros que foram seus alunos. “Músicos importantes 

no desenvolvimento da linguagem coral brasileira” (SOUZA, 2003, p. 21). 

Outra influência atribuída a Koellreutter e a Klaus Dieter-Wolff é a inclusão de obras 

renascentistas nos repertórios dos corais, que se fixaram massivamente nos programas dos 

coros por algumas décadas.  

Koelrreutter afirmava que voltar à música pré-tonal era a melhor maneira de 
conectar-se com uma tradição perdida que poderia inspirar novas linguagens 
musicais no século XX. […] Koelrreutter apregoava que as músicas pré-tonais da 
Idade Média e da Renascença […] forneceriam modelos muito mais frutíferos para a 
invenção de uma nova música do que o exaurido tonalismo. (SOUZA, 2011, p. 24) 

O repertório coral estabelecido na década de 1950 continha peças renascentistas, 

composições originais para coro e alguns poucos arranjos de música folclórica (OLIVEIRA, 

1999). 

Paralelo a tudo isso, a música popular brasileira, que vinha conquistando cada vez 

mais espaço no cenário musical nacional, é incorporada ao repertório coral de forma mais 

massiva a partir dos anos 1960 através de arranjos. 

Desde as primeiras décadas do século XX, com as primeiras gravações de músicas 

brasileiras, a chegada do rádio, o surgimento de um mercado fonográfico, a música popular 

brasileira ganha espaço e atinge cada vez mais público. A chegada da televisão nos anos 50 e 

o crescimento da classe média urbana são cenário para o nascimento da “Bossa Nova”, que 

traz novas utilizações de material harmônico e melódico. O surgimento desse movimento 

possivelmente colaborou para uma maior aproximação da música popular com o canto coral, 

considerando que os arranjadores de formação erudita passariam a ter “mais liberdade e 

prazer na manipulação do material sonoro” (OLIVEIRA, 1999, p. 63). 

Nos anos 60, também com o crescimento dos coros amadores, a criação de arranjos 

estabeleceu-se como prática frequente, entre os arranjadores desse movimento destacam-se 

Damiano Cozzella, Samuel Kerr e Marcos Leite (OLIVEIRA, 1999). 

Compositor, arranjador, educador, teórico, mestre Cozzella vem rompendo barreiras 
entre o erudito e o popular desde os anos 1960, especialmente na fecunda e 
duradoura colaboração mantida com o maestro Benito Juarez no Coralusp, na 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Orquestra Sinfônica Municipal 
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de Campinas (OSMC) e na Banda Sinfônica do Exército. [...] Entre 1967 e 2007, 
Cozzella produziu cerca de trezentos arranjos corais, em sua maioria da música 
popular feita no Brasil nos séculos XX e XXI, 280 deles já catalogados. 
(STARZYNSKI in CUNHA, 2016, p. 12-13) 
 
Kerr possibilitou, com uma proposta de trabalho que se utilizava basicamente de 
arranjos, a criação de uma outra modalidade do Coro-Cênico: a cancionista. [...] 
Samuel Kerr realizou experimentações ligadas à canção popular e a informalização 
da postura com o Coral da Santa Casa no final da década de 60 e início da de 70. 
(OLIVEIRA, 1999, p. 57 e 67) 
 
O primeiro arranjo de uma canção popular escrito por Samuel Kerr foi feito para o 
Coral da Santa Casa. A canção escolhida foi "Até Pensei" de Chico Buarque de 
Holanda. Podemos perceber em seu relato, os caminhos utilizados para a construção 
do arranjo. [...] Segundo Samuel Kerr, o arranjo transforma o que era uma canção 
popular em "outra coisa", destruindo as características originais, porém o regente 
não pode se preocupar com isso, pois precisa se preocupar em levar para a 
comunidade um repertório brasileiro que nunca foi cantado em conjunto. 
(TEIXEIRA, 2013, p. 14-15) 
 
Desde suas primeiras experiências como arranjador [Marcos Leite] procurou 
estabelecer uma ponte para interligar os elementos estéticos tradicionais aos 
aspectos intuitivos sugeridos pela temática popular. [...] Para criar uma aproximação 
estética entre a formação coral e o repertório popular, Marcos alterou a emissão 
vocal aproximando-a da maneira descontraída de se cantar a MPB. [...] passou a 
escrever os arranjos sobre as músicas populares, sobretudo as canções populares 
urbanas. (SOARES, p. 2013, 6-7) 

Benito Juarez, maestro fundador do Coralusp, relata em entrevista a Eduardo 

Fernandes o quanto a atividade coral “tinha um caráter altamente político e muita vezes 

panfletário” (FERNANDES, 2003, p. 8) naquele momento (1967). A música popular urbana é 

um poderoso meio de expressão para os estudantes neste período, e passa a ser executada 

pelos corais universitários através de arranjos. 

Isso da história do Coralusp, a hora que o Benito começa a fazer os arranjos de 
música popular (O Cozzella começa a escrever e o Benito começa a fazer) ele 
percebe, e principalmente num momento político importantíssimo, a virada de 
67/68, a época do AI5, tudo isso. Então você fazer música popular nessa época tinha 
inclusive uma conotação política importante. Época que estava acontecendo os 
Festivais da Canção, então essa geração que hoje é a geração dos clássicos da MPB: 
Chico, Gil, Milton, Caetano, Edu Lobo, esses caras tavam todos por aqui, eram 
todos universitários. A universidade tava muita ligada na máquina da cultura. 
(FERNANDES, 2016) 

Nas últimas décadas do século XX, a prática de produção de arranjos se manteve. 

Nos anos 1980, o INM/FUNARTE6, que realizou os Painéis de Regência Coral, buscou 

suprir a carência de repertório coral de música brasileira promovendo concursos que 

resultaram na publicação de obras para coro misto e infantil. (SOUZA, 2003, p. 26) 
                                                 

5 Ato Institucional. 
6 Instituto Nacional de Música da Fundação Nacional de Arte. 
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[...] seu principal mérito [Projeto Villa-Lobos] residia em não tentar impor um 
repertório unificado, hegemônico, ao contrário do que ocorreu no período do Canto 
Orfeônico de Heitor Villa-Lobos. As oficinas que ocorriam nos diferentes estados, 
as que ocorriam no interior dos Painéis, o repertório do Grande Coro nos Painéis, as 
Feirinhas de Arranjos e Composições no encerramento dos Painéis, tudo apontava 
para a diversidade, para que o Brasil descobrisse e conhecesse o Brasil coral. 
(RAMOS, 2017, p. 3-4) 

Neste período, vemos um significativo aumento da presença do repertório de arranjos 

nos coros, a ponto de superar quantitativamente a execução de composições escritas 

originalmente para coro, o que podemos constatar no subcapítulo Análise de programas de 

encontros corais (1984-1994). Destacamos ainda, neste período, esses regentes-arranjadores 

que têm suas criações bastante executadas: Alexandre T. Sanches, Esmeralda Ruzanowsky, 

Alberto Cunha, Alexandre Zilahi, Paulo Pauleira e Amaury Vieira Fernandes. 

A partir dos anos 2000, temos um interesse pela escrita e interpretação de arranjos 

expressos, por exemplo, no Fórum Rio a cappella, de 2001 a 2004, com “palestra e oficinas 

sobre criação, técnicas de escrita, história e interpretação de arranjo vocal foram realizadas...” 

(PEREIRA, 2006, p. 22). Podemos citar ainda, como iniciativas recentes, o Observatório 

Coral Carioca, que oferece e estimula cursos de formação, oficinas, concertos, mostras, 

festivais (com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro); e o CCBB-

RJ7, que promoveu anualmente de 2011 a 2015, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura 

do Ministério da Cultura, o Concurso de Arranjo Vocal.  

Principalmente para aqueles regentes que trabalham o repertório popular em seus 

coros, arranjar tornou-se atividade intrínseca, como fazer preparação vocal, ensaio de naipe e 

geral, escrever programas, produzir concertos e tantas outras atividades inerentes a este 

profissional. A habilidade de fazer arranjos pode ser desenvolvida e utilizada em maior ou 

menor grau, dependendo da necessidade do grupo com o qual se trabalha. 

 Ainda hoje esta prática, exercida durante todo o século XX, está presente, 

contribuindo para a pluralidade do regente coral que, ao atuar também como arranjador, 

transfere de uma atividade para outra conhecimentos, necessidades e identidade, gerando um 

fluxo de sentido duplo, evidenciando a figura do regente-arranjador. 

 

                                                 
7 Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro. 
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2.2 Revisão bibliográfica sobre a produção de arranjos corais 

A revisão bibliográfica fez-se necessária porque, apesar da temática de arranjos estar 

cada vez mais presente na discussão acadêmica, não há nenhum trabalho que trate diretamente 

do regente-arranjador. Por conseguinte, lemos e analisamos estes trabalhos fazendo as 

aproximações necessárias com nossa temática específica. Esta revisão não abarca todos os 

trabalhos da área coral, ela está restrita ao nosso objetivo de discutir a produção de arranjos 

atrelada à figura do regente-arranjador. 

A busca por trabalhos que de alguma forma dialogassem com a nossa temática foi 

feita inicialmente através da internet, consultando, por palavras-chave relacionadas, as 

Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações da USP8, UNESP9 e UNICAMP10 e o Portal de 

Periódicos da CAPES. Depois de encontrados os primeiros trabalhos, buscamos 

nominalmente por outros que estavam nas referências bibliográficas. Destes, apenas três não 

possuem arquivo digital disponível online (SOUZA, 2003; FERNANDES, 2003 e PEREIRA, 

2006), sendo necessário acessar as versões impressas dos dois primeiros nas bibliotecas do 

IA-UNESP11 e da FFLCH-USP12, respectivamente. O terceiro foi obtido através do 

pesquisador Carlos Menezes Júnior, cuja pesquisa também é referência para este trabalho, que 

por sua vez conseguiu uma cópia impressa diretamente com o autor. 

 Três autores (MOURA, 2012; TEIXEIRA, 2013 e MENEZES JÚNIOR, 2016) se 

preocuparam em fazer uma revisão bibliográfica de acordo com suas temáticas. O primeiro 

revisou trabalhos que tratam das práticas corais no Brasil – questões técnicas de expressão 

vocal e regência, formação de repertórios e processos educativos. O segundo pesquisou sobre 

Samuel Kerr, revisando trabalhos que abordam seus arranjos corais ou sua figura como 

regente. Já o terceiro, listou e revisou trabalhos acadêmicos e não acadêmicos, buscando 

temas relacionados às técnicas de escrita, panorama histórico e prática de criação e execução 

de arranjos vocais de música popular no Brasil. 

                                                 
8 Universidade de São Paulo. 
9 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. 
10 Universidade Estadual de Campinas. 
11 Instituto de Artes. 
12 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
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A temática de arranjos não é o cerne da maioria destes trabalhos revisados, porém 

todos a abordam por algum viés, a saber: Camargo (2010) e Moura (2012) discutem o arranjo 

na cultura brasileira; Souza (2003) trata o arranjo como ferramenta de educação musical; 

Fernandes (2003), Oliveira (1999), Soares (2013) e Teixeira (2013) centram-se nos 

arranjadores; e Soboll (2007), Pereira (2006) e Menezes Júnior (2016) abordam a técnica de 

escrita dos arranjos. 

Vale ressaltar que todos esses autores são regentes e a grande maioria produziu e 

executou arranjos para seus coros, sendo assim também, regentes-arranjadores. Este fato 

ratifica a grande incidência de profissionais com este perfil bivalente, justificando ainda mais 

a necessidade de uma investigação específica de suas práticas, o que nos pareceu demonstrar 

que o tema escolhido tem pertinência no âmbito dos estudos de repertório e de práticas corais 

no Brasil. 

 

2.2.1 Autores e trabalhos 

Paulo Celso Moura é doutor em música pela UNESP, sob orientação de Dorotéa 

Machado Kerr, onde atualmente é professor de regência coral e canto coral. É regente do Coro 

de Câmara do Instituto de Artes da UNESP e do Coro Juvenil da Fundação OSESP (Sala São 

Paulo). Já atuou na área de Políticas Culturais, participando como membro efetivo do 

Conselho Municipal de Política Cultural de São Caetano do Sul (2011) e membro do Núcleo 

Executivo Municipal para elaboração do Plano Municipal de Cultura desse município (2012). 

Moura (2012) aborda, através de um retrospecto histórico, as diversas práticas do 

canto coral em São Paulo, que considera como um “circuito cultural híbrido resultante de 

processos de construção e desconstrução de sentidos sócio-culturais ao longo do século XX”, 

também trata, sob o ângulo dos circuitos culturais, do contexto de algumas políticas para a 

cultura no Brasil.  

 Cristina Moura Emboaba da Costa Julião de Camargo possui doutorado em música 

pela USP, sendo orientada por Rodolfo Coelho de Souza. Foi regente coral da UNESP nos 

campi de Franca e Jaboticabal de 2003 a 2015. Tem experiência na área de música com 

regência, composição e arranjos para coro. Atuou como professora de música especializada 

em pedagogia Waldorf. Integra o grupo de câmara Brasil Matuto desde sua fundação em 2014 
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como pianista, violonista, regente e cantora. Atualmente é docente na Universidade Estadual 

de Santa Catarina - UDESC/CEART nas áreas de Regência, Prática de Coral e Prática de 

Conjunto. 

Camargo (2010) discute os modelos de repertório utilizados por coros amadores no 

século XX e investiga a inserção de arranjos da canção popular urbana a partir dos anos 60, 

apontando um afastamento das obras originais criadas para coro neste período e mudanças na 

interpretação e na vocalidade. Camargo afirma a existência de um predomínio da performance 

de arranjos sobre as obras originais para coro e destaca os arranjadores Levy Damiano 

Cozzella, Samuel Kerr e Marcos Leite como arranjadores atuantes nesse processo. 

Sandra Mendes Sampaio de Souza é mestre em música pela UNESP, sob orientação 

de Marisa Trench de O. Fonterrada e co-orientação de Dorotéa Machado Kerr. Atualmente 

dirige os corais dos campi de São José dos Campos e Guaratinguetá, no projeto “Coral da 

UNESP”, do qual já foi coordenadora artística. Também foi Diretora Cultural na Fundação 

Cultural Cassiano Ricardo, entidade gestora da Cultura na cidade de São José dos Campos. 

Dirige o Coral Libercanto de São José dos Campos desde 1998, com o qual possui um CD 

gravado (2007). É professora nos cursos de música da FAAM13. 

A autora, assim como Camargo (2010), também afirma a significativa presença de 

arranjos vocais de música popular brasileira no repertório de grande parte dos coros 

brasileiros, particularmente dos coros amadores. Souza (2003) estuda o arranjo como 

instrumento de educação musical. Além de fazer um levantamento da trajetória do canto 

coletivo no Brasil e de construir uma proposta de educação musical pelo canto coral 

embasada na teoria de Paulo Freire, também entrevista oito regentes que escrevem arranjos 

para seus coros e analisa alguns desses arranjos. Apenas neste trabalho encontramos o uso do 

termo “regentes-arranjadores”, adotado para nossa pesquisa. 

Sergio Alberto de Oliveira, mestre em artes pela UNESP – orientado por José 

Roberto Zan –, é pianista, regente, arranjador, compositor, produtor e atuante na área cultural 

e social. Radicado em Ribeirão Preto desde 1991, é membro do Conselho Curador do Theatro 

Pedro II dessa cidade como representante da USP, membro do Grupo Coordenador das 

                                                 
13 Faculdade de Artes Alcântara Machado. 
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Atividades de Cultura e Extensão da USP, Diretor Artístico e Regente Titular dos Corais da 

USP e do Coral Jovem Sathya Sai. 

O processo de criação e sistematização do Coro-Cênico no Brasil é documentado no 

trabalho de Oliveira (1999), que o separa em duas modalidades: “vanguardista” e 

“cancionista”. Sendo esta segunda advinda da música popular, o autor analisa o trabalho de 

arranjos de canções do regente-arranjador Samuel Kerr, descrevendo seu método de trabalho 

com coros amadores. Também há relatos de experiência com outros coros-cênicos, como o 

Coral IBM/Campinas e os Grupos “Via Oral” e “Vocal Bossa Nova”, ambos do Coral da 

USP-Ribeirão. 

Paulo Frederico de Andrade Teixeira é doutorando em música na USP e mestre na 

mesma instituição sob orientação de Marco Antonio da Silva Ramos. Regente, violonista e 

arranjador, atualmente é docente da Universidade Anhembi Morumbi no curso de Pós-

Graduação em Trilha Sonora: Composição para TV e Cinema. Dirige o Coral da Associação 

Atlética Banco do Brasil de São Paulo, e também é regente e professor na Congregação 

Israelita de São Paulo. 

Samuel Kerr também tem seus arranjos analisados por Teixeira (2013). Tendo 

reunido um conjunto de cento e noventa e nove arranjos, o autor elenca quatorze 

procedimentos recorrentes na produção de Kerr, como exemplo, pergunta e resposta, melodia 

acompanhada e Quodlibet. Através do Referencial Silva Ramos, é realizada uma análise mais 

detalhada de cinco arranjos, buscando relacionar o pensamento criativo e pedagógico de 

Samuel Kerr. 

Lineu Formighieri Soares possui mestrado em música pela UNICAMP, tendo sido 

orientado por Antonio Rafael Carvalho dos Santos. Foi regente e arranjador do Coral Homens 

do Rei da gravadora GBM. Em 1985, iniciou sua atividade profissional com música, como 

maestro da Orquestra do IAE (atual UNASP). Em 1988, transferiu-se para o IASP (Faculdade 

Adventista), em Hortolândia, onde dirigiu o Coral Jovem por 12 anos. Atualmente, é regente 

do Coral Universitário do UNASP-EC14, onde também leciona. 

                                                 
14 Centro Universitário Adventista de São Paulo. 



28 

 

 

Assim como Teixeira (2013), Soares (2013) também estudou a escrita coral de um 

regente-arranjador, neste caso, Marcos Leite. O trabalho traz a análise de três arranjos de 

canções com diferentes níveis de dificuldade, abordando aspectos técnicos como forma, 

estrutura e textura, encadeamento harmônico. O autor conclui que Leite mantém os elementos 

coloquiais característicos da linguagem popular em seus arranjos, ao mesmo tempo trazendo 

equilíbrio nas disposições vocais e elementos criativos nos contracantos. Marcos Leite é 

apontado como um renovador da prática coral e influenciador dos regentes e arranjadores 

atuais. 

Eduardo Gonçalves Fernandes possui mestrado em Integração da América Latina 

pela USP sob orientação de Kazadi wa Mukuna. Atualmente é regente do Coral UNIFESP, 

CORALUSP, Coral Belas Artes e professor de Regência do Curso de Música do FIAM-

FAAM Centro Universitário. 

Fernandes (2003) faz um levantamento dos arranjadores corais das cidades de São 

Paulo e Buenos Aires. Cataloga a produção de arranjos corais de música popular desses 

arranjadores e também discute a atividade coral nessas cidades. Através da análise de alguns 

arranjos reflete sobre o hibridismo do arranjo coral, “vaso comunicante entre a cultura popular 

e erudita”. 

Renate Stephanes Soboll é mestre em Performance Musical (regência) pela UFG15, 

com Ângelo de Oliveira Dias como orientador. Ela é arranjadora e pesquisadora da música 

regional brasileira. Atualmente é Regente do Coral Municipal de Palmas, Professora 

Assistente na UFAL no Curso de Licenciatura em Música e Professora Voluntária em 

Regência e Arranjo do Curso de Educação Musical a Distância da UFSCar16. 

Soboll (2007) também trata de arranjos destinados a coros amadores, seu foco é o 

processo de elaboração de arranjos vocais de músicas regionais brasileiras, em especial a 

caipira. Demonstra através de um levantamento das canções originais, da preparação das 

edições e a da performance dos arranjos, que é possível musicalizar e preservar as tradições 

socioculturais de uma região ou comunidade. A autora também discute técnicas 

composicionais que podem ser utilizadas pelos arranjadores e oferece alternativas para aliar 

                                                 
15 Universidade Federal de Goiás. 
16 Universidade Federal de São Carlos. 
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simplicidade e ao mesmo tempo tornar o repertório atrativo – para coralistas e público – e de 

fácil preparação. 

André Protasio Pereira é mestre em Musicologia pela UNIRIO17 sob orientação de 

Marcos Vieira Lucas. Estudou regência com Carlos Alberto Figueiredo e fez cursos de arranjo 

com Vicente Ribeiro e Ian Guest. Dirigiu e produziu os CDs do Grupo Equale, com o qual 

também foi premiado em concursos de canto coral, e é um dos cantores e arranjadores do 

sexteto a cappella BR6. Atualmente é professor de Edição de Áudio nos cursos de graduação 

e pós-graduação em Design no SENAC/RJ18 e Instrutor de Design Sonoro no CECIP19. 

Na pesquisa de Pereira (2006) é feito um estudo sobre arranjos vocais brasileiros. O 

autor foca nas práticas de Damiano Cozzella e Marcos Leite, analisando alguns de seus 

arranjos a cappella e mostrando aspectos singulares na escrita desses arranjos. Por fim, ele 

apresenta uma proposta de curso de arranjo vocal de música popular brasileira. 

Carlos Roberto Ferreira de Menezes Júnior possui doutorado na área de processos de 

criação musical pela USP, tendo sido orientado por Marco Antonio da Silva Ramos. 

Professor, compositor, arranjador, violonista, cantor e regente de coral, é membro do Núcleo 

de Música e Tecnologia (NUMUT) da UFU e fundador e integrante do quarteto vocal 

VagaMundo. Na Universidade Federal de Uberlândia, é professor adjunto do curso de 

graduação em música atuando na área de música popular. 

Menezes Júnior (2016) trata do processo de criação de arranjos, inclusive escrevendo 

oito arranjos vocais de canções populares. O autor parte da análise de elementos 

composicionais presentes nas músicas produzidas pelo agrupamento de músicos conhecidos 

pelo termo Clube da Esquina e cria um conjunto de procedimentos de estruturação de arranjos 

vocais próprio, um conjunto de técnicas e procedimentos de criação musical que podem ser 

aplicados em arranjos vocais. 

 

                                                 
17 Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 
18 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Rio de Janeiro. 
19 Centro de Criação de Imagem Popular. 
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2.2.2 Ideias e pensamentos comuns entre esses autores 

Entre os dez autores revisados, encontramos ideias e pensamentos comuns, a saber: 

(1) Categorizar o arranjo coral como uma produção híbrida; (2) Considerar o arranjo uma 

parte integrante do processo de criação da obra musical no universo da música popular; (3) 

Justificar o crescimento de sua utilização com o advento da indústria cultural; (4) Considerar 

aspectos do gosto, da familiaridade e da busca de uma construção da cultura e da identidade; e 

(5) Assumir que o regente é o principal produtor desses arranjos – regente-arranjador. 

Detalhamos a seguir cada um dos itens supracitados, integrando citações de 

diferentes autores a fim de reforçar essas ideias e pensamentos comuns. 

1. Categorizar o arranjo coral como uma produção híbrida: Canclini entende por 

hibridação “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam 

de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 

2003, p. xix). Com base nisso, vemos o arranjador – regente ou não – como intermediador de 

dois conjuntos culturais, a canção popular e as práticas corais.  

[...] existe uma convergência possível entre as linguagens de música popular e 
erudita. Certos procedimentos musicais de determinados arranjadores, tais como o 
tipo de textura musical utilizada, abordagem do texto, escolha de fonemas para 
acompanhamento da melodia, harmonia empregada, entre tantos outros, apontam 
para um caminho muito interessante que surge uma fusão entre a música popular e a 
erudita, [...] (FERNANDES, 2003, p. 3). 
 
A realização de música popular urbana - originalmente pertencente ao campo da 
indústria cultural - pelos grupos corais não representa o aparecimento de um produto 
híbrido pelo simples fato da inserção desse tipo de produção em repertórios antes 
concentrados nas tradições eruditas ou mesmo nas recriações “eruditizadas” de 
temas folclórico-tradicionais. Ou seja, a hibridização não se caracteriza pela 
construção de repertórios “miscelânea”. O que torna essa produção híbrida, entre 
outros fatores, é o fato de que no processo de sua ressignificação para a estrutura e 
dinâmica do discurso coral, ela se transforma: fornece apenas uma referência 
incompleta dos conteúdos de referência; apresenta-se deslocada de seu contexto de 
origem (modos de difusão e consumo), assim como sua identidade inicial; cria uma 
atmosfera sonora totalmente diversa por conta das mudanças tímbricas resultantes da 
escrita vocal (muitas vezes a capela) e de sua realização ao vivo (MOURA, 2012, p. 
128).  

2. Considerar o arranjo uma parte integrante do processo de criação da obra 

musical no universo da música popular: as concepções de arranjo e composição original 

mudam e sofrem ressignificações do âmbito erudito para o popular. Há também o processo de 

reelaboração pelo qual a canção passa, por meio do arranjador, para tornar-se arranjo coral. Se 

entendermos que “a obra só está completamente produzida no momento que é tocada” 
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(NATTIEZ, 1987 p. 100 apud DELALANDE, 1991), o arranjo coral quando executado 

insere-se no processo de criação de uma “obra”. 

Atualmente a música popular arranjada (adaptada) para coro é responsável por 
grande parte do repertório apresentado em concertos e encontros de corais, sejam de 
corais universitários, de empresa, de clubes ou comunitários. No entanto, este tipo 
[de] trabalho nunca mereceu um estudo acadêmico mais aprofundado. Não existe 
sequer um catálogo de partituras editado, ou ainda uma listagem com os 
compositores que se dedicam a este tipo de produção cultural em São Paulo 
(FERNANDES, 2003, p. 2). 

Fernandes (2003) refere-se ao criador do arranjo como “compositor” e não 

“arranjador”, o que denota uma forte intenção de dar ao arranjo um status de “obra”. Isto se 

torna mais evidente após lermos os currículos artísticos desses indivíduos listados, onde em 

alguns casos não há registro de criações de “composições originais”. Por outro lado, todos 

esses indivíduos exercem atividade como regente, o que também atesta o item 5 deste 

trabalho. 

3. Justificar o crescimento de sua utilização com o advento da indústria cultural. 

Camargo (2010) também credita a simplificação da escrita vocal à indústria cultural. 

O Coral tornou-se um grupo vocal, com arranjos estruturados em blocos 
harmônicos, com acompanhamento instrumental e reforçados por performances 
cênicas bem humoradas. Podemos pensar em uma simplificação gradual de sua 
escrita vocal, adaptando a sonoridade coral às exigências do mercado fonográfico 
(CAMARGO, 2010, p. 51). 
 
Com o surgimento e afirmação dos coros universitários na década de sessenta, o 
repertório de música popular brasileira passa a ser item obrigatório dos programas 
de concerto, num momento em que a música popular brasileira estava em enorme 
evidência em função de uma indústria cultural que começava a se articular e com o 
surgimento de programas de TV como o Fino da Bossa, Nesta noite se improvisa, 
Jovem guarda, dos festivais da canção e de um momento político, social e cultural 
de grandes transformações no país e no mundo. (FERNANDES, 2003, p. 8) 

Surge ainda um ponto contrário entre os autores, que é o modo como a produção de 

arranjos, com uma maior articulação da indústria fonográfica, influencia o ambiente coral. 

Trataremos desta questão mais adiante. 

4. Considerar aspectos do gosto, da familiaridade e da busca de uma construção 

da cultura e da identidade – seja dos coralistas e/ou do público – fazendo do regente-

arranjador um mediador das questões identitárias do grupo. 

A motivação dos regentes em relação ao uso de música popular nos repertórios de 
seus corais está centrada principalmente no gosto dos cantores por este tipo de 
música (FERNANDES, 2003, p. 18). 
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[...] o coro tradicional se associa a uma proposta de seleção de repertório ligado a 
uma apuração do gosto dos praticantes e do público (OLIVEIRA, 1999, p. 138). 
 
[...] foi no Clube Pinheiros. Uma senhora disse: "Ai, eu gosto tanto dessa música, 
maestro." Eu levei pra casa e fiz o arranjo e depois eu fiz o Coral Paulistano cantar 
esse arranjo [...] fazer a música para o momento, para a necessidade, para a 
conveniência do coro, pela memória do coro, um monte de coisa (KERR in 
TEIXEIRA, 2013, p. 112). 

5. Assumir que o regente é o principal produtor desses arranjos – regente-

arranjador, exercendo essa dupla função (e outras tantas). 

O arranjo vocal requer daquele que o escreve – evidentemente estamos falando de 
um arranjo bem escrito – o domínio de uma série de aspectos musicais, sem os quais 
não poderia chegar a resultados satisfatórios. Desde os conhecimentos de elementos 
estruturais necessários ao processo de composição, até um sólido conhecimento das 
particularidades da escrita para vozes, tudo isto tem que ser levado em conta na 
elaboração de um arranjo. [...] Além disso, mais uma vez, o respeito à realidade dos 
grupos vocais aos quais os arranjos são destinados também se torna um parâmetro 
importante (SOUZA, 2003, p. 63). 
 
A motivação inicial para a realização desta pesquisa surgiu a partir da minha 
trajetória musical, atuando na maior parte do tempo na direção de corais e grupos 
vocais amadores. Ao longo desses anos, pela necessidade da atividade profissional, 
tive a oportunidade de trabalhar não somente como diretor e regente desses grupos, 
mas também como arranjador, tendo em vista a necessidade constante de um 
repertório adequado não somente às questões temáticas, mas também à faixa etária e 
ao nível técnico dos participantes dos grupos (SOARES, 2013, p. 1). 
 
[...] é fato comprovado que a escrita de arranjos se tornou uma prática frequente e 
quase necessária para os regentes de coros amadores. (SOBOLL, 2007, p. 9) 

Este quinto item é muitas vezes colocado pelos autores destes trabalhos revisados 

como um “saber comum” e até torna-se relato de experiência pessoal, como é o caso de 

Soares (2013). Mas no subcapítulo Análise de programas de encontros corais (1984-1994) 

pudemos atestar o protagonismo do regente-arranjador na produção de arranjos, bem como o 

predomínio de arranjos em relação a obras escritas originalmente para coro nos repertórios 

dos coros. 

Na região de Uberlândia/MG, onde resido há 27 anos, a música popular é presença 
constante no repertório dos corais. Venho trabalhando profissionalmente com 
arranjo vocal há 19 anos e a grande maioria deles é de canções populares urbanas. 
Meu interesse por esta prática veio na adolescência, quando assisti pela primeira vez 
a apresentação de um grupo coral cantando algumas canções da MPB. (MENEZES 
JÚNIOR, 2016, p. 24) 
 
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. [...] O que constatamos 
é que não só a interpretação de arranjos é numericamente maior ao compararmos 
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com as composições, como houve um aumento no número de cursos em que a 
abordagem desse assunto tornou-se obrigatória. (PEREIRA, 2006, p. 1) 

 

2.2.3 Ideias e pensamentos contrários entre esses autores 

Conforme antecipamos no subcapítulo anterior, há um ponto discordante entre estes 

autores, que é o modo como a produção de arranjos, com o advento da indústria fonográfica, 

influencia o ambiente coral. Essa discordância apoia-se principalmente em três pontos 

associados: (1) a facilidade do arranjo, seja para o coro e/ou para o público; (2) o crescimento 

do grupo, técnico e artístico; e (3) a qualidade dos arranjos de maneira geral. 

Camargo (2010), por exemplo, apresenta as considerações de Oliver Toni (em um 

artigo publicado por Luis Augusto Milanesi em 1979) acerca da prática de arranjos da canção 

popular urbana para coro, que vê na escolha de repertório uma tentativa de “aplauso fácil”, 

uma forma de agradar o público: 

Ele coloca-se contra esta prática, pois considera apelativa a utilização de melodias 
reconhecíveis do grande público, valendo-se de fórmulas e micro-fórmulas tiradas 
de outro tipo de concepção, onde o material original mantém-se íntegro, mas todo 
"enfeitado", deliciando os ouvidos da classe média e preenchendo o vazio da 
consciência burguesa. (CAMARGO, 2010, p. 55) 

No mesmo artigo, também é explicitada a opinião de Willy Correa de Oliveira: 

Além de concordar com esta opinião, Willy acrescenta, especificamente em relação 
aos arranjos para coro que sobrepõem um padrão existente a outro, os quais por 
natureza não se coadunam, originando uma fusão de materiais e procedimentos de 
"péssimo gosto provocando até uma certa morte do material original", que 
"geralmente os padrões existentes são de uma outra cultura, e ainda estão no século 
XIX ou mesmo na Renascença, quando se trata de música modal. Isso para mim é 
desarranjo". (MILANESI, 1979 apud CAMARGO, 2010, p. 55) 

A própria autora e Ricciardi (CAMARGO; RICCIARDI, 2011), em artigo de nome 

de Será que aquilo deu nisso? – A deteriorização do canto e da composição coral no Brasil 

desde a inserção de arranjos de canções da indústria cultural, já mostram no título sua visão 

sobre arranjos corais, e creditam a preferência pelos arranjos em razão de terem execução 

mais fácil: 

Lembramos que simultaneamente à proliferação de arranjos desse repertório 
popular, a Funarte, por volta de 1980, publicou coleções (como A música nova do 
Brasil para coral a cappella), contendo composições inéditas [...]. No entanto, esse 
repertório contemporâneo original para coral foi, em sua grande parte, preterido por 
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arranjos, cuja execução aparentemente seria mais fácil ou acessível. (CAMARGO; 
RICCIARDI, 2011, p. 163) 

Em relação à qualidade, consideram uma “preocupação artística decrescente” e 

“ancorada na canção de consumo brasileira e já também estrangeira” (p. 163), e afirmam que:  

Num descaso flagrante, cada vez mais a anotação musical perdeu em riqueza de 
detalhes até, por fim, nas partituras, só restarem precariamente notas da melodia 
cantada em uníssono ou em oitavas (indicação de alturas) e a letra da canção [...] 
(CARMARGO; RICCIARDI, 2011, p. 164). 

Por fim, também atribuem ao arranjo o fato das pessoas (coralistas e público) não 

terem contato com outros tipos de repertório: 

[...] afastando os coralistas e o público dos desafios e da fruição estética provocados 
pela composição original para coral não só da música contemporânea, mas também 
dos demais compositores consagrados da música de concerto. (CARMARGO; 
RICCIARDI, 2011, p. 164) 

Ainda de acordo com esses autores, o canto coral tornava-se “mais um reduto da 

reprodutibilidade dos bens culturais produzidos pela indústria da cultura” (CARMARGO; 

RICCIARDI, 2011, p. 164). 

Em direção indubitavelmente oposta a essas ideias e pensamentos, Fernandes (2003) 

vê um enriquecimento na união do universo popular (através da canção) e do erudito (através 

da linguagem coral). 

O arranjo de música popular para coro representa uma experiência estética 
riquíssima para o cantor de coro, pois por um lado oferece uma informação que já 
faz parte do código do cantor (canção original) e por outro abre um novo horizonte 
de possibilidades estéticas através da reelaboração coral daquela canção. O mesmo 
se verifica com a plateia que encontra na interpretação do arranjo a possibilidade de 
uma nova escuta de uma canção conhecida. (FERNANDES, 2003, p. 101) 

O arranjo coral, por estar num território fronteiriço – abordaremos esta questão mais 

profundamente no subcapítulo  Processos de hibridação nos arranjos: principais técnicas e 

procedimentos utilizados –, corre o risco de não ser bem visto por nenhum dos lados, apesar 

de ser um produto híbrido resultante de ambos. 

É interessante notar como este hibridismo do arranjo de música popular encontra 
semelhança na própria constituição da sociedade brasileira, através da figura do 
mulato por exemplo, personagem real de um sociedade de base escravocrata, que 
tolera sua presença mas não o assume integralmente, condenando-o normalmente a 
um papel de segunda classe. De forma similar o arranjo coral de música popular 
incomoda o meio musical tradicional, como uma espécie de filho bastardo da cultura 
erudita. (FERNANDES, 2003, p. 92) 
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Eu acho que o arranjo ele é mais permissível [a adaptações] pelo próprio nome, né? 
Ele é um bastardinho, talvez? Ele não é bem tratado, ele sofre um pouco de bullying, 
não sei. [...] E os regentes eles têm medo de falar que são arranjadores e eu descobri 
isso comigo mesmo, uma autoanálise. Porque quando eu chego pra você e falo assim 
‘Olha esse é meu arranjo, tá? Mas eu não sou arranjador’ Então se aquele arranjo for 
bom você vai falar ‘puxa, e ele nem arranjador é’, e se ele for um arranjo que não é 
bom, você vai falar assim ‘mas ele não é arranjador’, então eu tô me protegendo 
disso. (RODRIGUES, 2016) 

Outros autores dissertam sobre haver uma falta de qualidade em parte dos arranjos 

que circulam nos repertórios, e que isso provavelmente se dá devido ao despreparo e a lacunas 

na formação de certos profissionais que se propõem a produzir arranjos: 

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. (PEREIRA, 2006, p. 2) 
 
Há uma grande demanda de arranjos corais – e grande produção nos mesmos –, mas 
falta, também, um método que proporcione resultados mais eficazes. Muitas vezes, 
encontra-se até certo descaso em relação à escrita do arranjo vocal, em especial 
naquelas destinadas aos coros realmente iniciantes. O que existe, ainda, é uma 
carência na variação da produção de arranjos de música brasileira e uma falta de 
eficiência no processo composicional na confecção destes arranjos. (SOBOLL, 
2007, p. 9) 

Este relato de Marcelo Recski demonstra bem este cenário diverso da produção de 

arranjos, com níveis muito variados no que se refere à qualidade: 

Eu acho que a maioria dos coros faz arranjos, arranjos de música popular. [Desde os 
anos 80, pela minha vivência] foi diminuindo outros repertórios, o que piorou a 
qualidade dos coros. [...] Porque um coro que consegue fazer uma renascença 
contrapontística é um coro com uma capacidade bem maior do que um coro que só 
faz música popular. [...] Mas tem também coisas cabeludíssimas pra fazer em 
[arranjo de] música popular, não é que é fácil. (RECSKI, 2016) 

É preciso ressaltar que não é o tipo de produção, nem sua origem ou seu estilo, que 

determina a sua qualidade. 

Já em relação à falta de inventividade, convém lembrar que ela não deve ser 
qualificada em função da sua gênese (fato de ser um arranjo) mas sim da existência 
ou não de procedimentos criativos na sua confecção. É preciso deixar claro que o 
simples fato de uma obra ser um arranjo não a qualifica como ruim, do mesmo modo 
que uma composição musical original não é necessariamente de boa qualidade por si 
só. (FERNANDES, 2003, p. 103-104) 

Mais do que ater-se à qualidade, complexidade ou criatividade, o regente (estando ou 

não na figura de arranjador), deveria embasar sua escolha (ou produção) de repertório na 

adequação, analisando se o grupo está apto a realizar determinado repertório, que ao mesmo 
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tempo deve conter desafios que propiciem o crescimento do grupo. Esta questão da adequação 

é bem desenvolvida por Fernandes (2003): 

A adequação do repertório é com certeza um dos fatores determinantes do "sucesso" 
de um grupo coral. Podemos pensar esta adequação em função de uma série de itens, 
como o nível técnico do grupo naquele momento, as vivências estéticas / culturais 
dos cantores, os locais onde o grupo regularmente se apresenta, ou ainda o objetivo 
estético artístico que o grupo pretende atingir. (FERNANDES, 2003, p. 99) 

Ainda considerando o problema da adequação de repertório, Fernandes (2003) 

considera questões ligadas às vivências dos coralistas: 

Em relação à adequação do repertório à vivência cultural / estética dos seus 
membros, acreditamos que este ponto também seja de extrema importância, uma vez 
que o cantor precisa de alguma forma reconhecer-se no repertório que realiza. Não 
se trata aqui de assumir uma postura passiva de simplesmente realizar as músicas 
que um determinado grupo quer cantar, afinal o regente detém um domínio técnico e 
estético / cultural que deve sinalizar caminhos novos para o crescimento do grupo. 
Ao mesmo tempo, a escolha do repertório não pode estar completamente dissociada 
da experiência e expectativa do coro, pois estaria, no mínimo, deixando de 
aproveitar um enorme potencial que está a sua disposição. (FERNANDES, 2003, p. 
100) 

 

2.3 Música (popular) brasileira 

No princípio de nossa pesquisa, definimos que nosso objeto de estudo seriam 

arranjos de música popular brasileira. Essa delimitação nos fez refletir sobre o que poderia ser 

considerada “música popular brasileira”, e a questão se tornou mais complexa ao 

ponderarmos que esse conceito sofreu ressignificações ao longo do período estudado. 

As discussões em torno das definições e classificações do popular e do erudito no 

Brasil e no Ocidente estiveram presentes desde o início do século XX. Havia uma distinção 

entre uma “cultura musical institucionalizada” e “outra de tradição oral e alheia às instituições 

musicais da época” (PÉREZ GONZÁLEZ, 2012, p. 99). Nesse contexto, o termo popular já 

foi sinônimo de nacional, e também utilizado como antítese do termo erudito, usado para a 

música ligada às tradições europeias. 

Mário de Andrade, em seu livro Ensaio sobre a música brasileira (1928), busca 

fornecer material para os compositores elaborarem obras eruditas nacionais, através da 

identificação de características da música popular brasileira. Ao tratar desta temática, o autor 

utiliza os termos popular e folclórico como equivalentes. 
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No início do livro [Ensaio sobre a música brasileira], ele diz que “...uma arte 
nacional já está feita na inconsciência do povo. O artista tem só que dar pros 
elementos já existentes uma transposição erudita que faça da música popular, música 
artística...” e, mais adiante, quando repetiu a ideia, trocou música popular por 
folclore. “O compositor brasileiro tem de se basear quer como documentação quer 
como inspiração no folclore” (PÉREZ GONZÁLEZ, 2012, p. 125, grifos da autora). 

Nos anos 1950, o movimento folclórico no Brasil buscou romper a sinonímia entre 

os termos. Renato de Almeida, no texto Música folclórica e música popular (1958), escreveu: 

“o folclore é popular, mas o popular não é folclore”. A visão de Almeida converge com a de 

Oneyda Alvarenga, aluna de Andrade, que considerando as particularidades da música 

brasileira havia proposto deixar o termo música folclórica para música de tradição oral e 

música popular para música urbana (ALMEIDA, 1958, p. 9). 

Devemos considerar ainda a gravação e reprodução do som, desde o início do século 

XX, que gerou mudanças que afetaram enormemente a atividade musical ao longo dos anos e 

também o conceito de música popular. Com a indústria discográfica, adotou-se o termo 

“música mecânica” para as músicas que circulavam nos discos. Houve mudanças não só nos 

mecanismos de difusão da música, mas também na prática musical, com a fixação de certos 

parâmetros interpretativos. A música de rádio e discos serviu também para desprender os 

gêneros de lugares fixos, a música erudita saía das salas de concerto para as ruas, e a música 

popular entrava no ambiente escolar e de pesquisa, exemplificando textos acadêmicos, 

viajando pelo mundo, tornando-se documentada (já que antes, não possuindo partitura, não 

havia registro da música popular, ela só era transmitida oralmente). 

Existia nos centros culturais brasileiros um intercâmbio entre as tradições rurais e 

urbanas, o que permitiu grande troca de influências que foi intensificada com a difusão 

massiva da rádio e do fonógrafo: 

O mais interessante desses limites difusos entre as tradições urbanas e rurais é 
observar que os meios eletrônicos modernos de comunicação foram ferramentas que 
influíram na divulgação da música das cidades a âmbitos longínquos, ao mesmo 
tempo em que alimentavam tradições rurais. É sabido que as companhias 
discográficas, desde cedo, promoveram seus aparelhos e discos por todo o 
continente sem deixar de visitar as cidades menores e que até mesmo fabricaram 
gramofones de menor tamanho, visando as “festas no campo”, entre outros usos. 
(PÉREZ GONZÁLEZ, 2012, p. 205). 

Os cruzamentos e diálogos ocorridos entre as tradições musicais chamadas urbanas, 

rurais e eruditas eram demasiado complexos e frequentes, e isso se reflete na produção de 

arranjos corais. 
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Outro termo amplamente utilizado é o música popular urbana. Há um consenso entre 

especialistas em classificar assim a música popular que circula principalmente nas cidades e é 

transmitida pelos meios modernos de comunicação. Já o termo música popularesca, 

amplamente utilizado por Mário de Andrade, foi analisado por Pérez González (2012) e, 

apesar de talvez possuir uma certa carga pejorativa em relação à qualidade artística, é uma 

possível tentativa de denominar esta nova música que surgia com a radiodifusão e a indústria 

discográfica. 

Certamente, a música que circulava nos discos começava a ter uma fisionomia 
própria e, portanto, acredita-se que o uso de popularesca é um indício de que o 
conceito de música popular começava a oscilar e procurava libertar-se da visão de 
mundo romântica para criar um novo matiz, por meio de um novo termo, que incluía 
o fenômeno midiático dentro da taxonomia habitual (PÉREZ GONZÁLEZ, 2012, p. 
236). 

Diante deste cenário, optamos por denominar nosso objeto de estudo como “arranjos 

de músicas brasileiras”, que abarcam a música dita folclórica, regional, rural, popular, popular 

urbana, MPB, entre outras. Em suma, músicas brasileiras que não foram compostas 

originalmente para coro, e que foram arranjadas. 

 

2.4 Sobre o conceito de “arranjo coral” 

Diante da massiva presença de arranjos no repertório coral, é preciso discutir o 

conceito de arranjo coral brasileiro, a relação do arranjo com a composição original e como as 

concepções mudam e sofrem ressignificações do âmbito erudito para o popular. Para tanto, 

recorremos a diversos trabalhos que já trataram do assunto e destacamos alguns deles, 

principalmente por suas pesquisas na área de música popular. 

Inicialmente é preciso localizar o arranjo como uma prática de reelaboração musical, 

onde também se enquadram: transcrição, orquestração, redução, adaptação e paráfrase. Muitas 

vezes esses termos são utilizados como sinônimos e, embora haja semelhanças entre esses 

procedimentos, é importante apontar algumas diferenças. De todos estes termos, a designação 

“arranjo” parece dar ao seu criador a permissão de modificar, acrescentar ou diminuir, em 

suma, manipular de maneira flexível o material original pré-existente. 

Talvez por essa aparente “livre manipulação”, o arranjo é visto de maneiras 

diferentes nos âmbitos popular e erudito: 
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Na música popular podemos comentar que o arranjo é tão importante que parece que 
esse gênero se apropriou deste termo, fazendo do arranjo a "própria composição". E 
na música erudita, por uma série de fatores já comentados anteriormente, essa 
prática tornou-se tão popular no séc. XIX que acabou transformando-a numa prática 
desvalorizada e discriminada. Ou seja, o arranjo ao mesmo tempo em que exerce um 
papel fundamental na música popular, sofre preconceitos na música erudita se 
revestindo de outros termos (orquestração, redução, etc.) (PEREIRA, 2011, p. 176). 

Aragão (2001) expõe que, na música clássica, a partitura é o ponto de partida para 

um arranjo e que este é uma etapa opcional na dinâmica de produção. Porém, na música 

popular, os elementos que constituem o “original” não são bem definidos. (Para registro, 

seguindo a lei de direito autoral, a música popular só precisa de um documento com letra e 

melodia. Em outros casos, também se convencionou adicionar a harmonia cifrada da música.) 

O autor considera um “original virtual” (que é a música concebida pelo compositor) e explica 

que o arranjo é o elo entre este original e sua execução, ou seja, sua prática é “a forma de 

estruturação de uma obra popular” (ARAGÃO, 2001, p. 24). 

Transportando essas questões para o âmbito de arranjo vocal de música popular e 

considerando a ausência da partitura original, Pereira (2005) descreve em seu artigo o 

processo de trabalho do arranjador vocal e explica o quão importante é o primeiro arranjo 

(descrito por Aragão) para esta prática: “porque na grande maioria dos casos é a partir deste 

primeiro arranjo, desta veiculação da composição no mercado de consumo, que o arranjador 

para coros e grupos vocais vai conhecer a canção e vai iniciar um novo processo de 

recomposição” (PEREIRA, 2005, p. 70). O autor insere o arranjador vocal no processo de 

criação. 

Menezes Júnior (2014) investiga a gênese do termo arranjo, relacionando com o 

conceito de obra musical presente no livro de Goehr (1992) e traçando suas mudanças de 

significado, principalmente as provocadas pela área da música popular. O autor também 

questiona se “a prática do arranjo está vinculada somente a ideia de reelaboração ou pode 

também ser vista como um processo inerente à constituição da ‘obra’ musical” (MENEZES 

JÚNIOR, 2014, p. 6). Depois conclui que a expansão do termo arranjo, inserindo-o no 

processo de criação, possui algumas das características do ‘conceito de obra’ (descritos por 

Goehr) “que é o de ser um conceito aberto. Ele também é, assim como o CDO [conceito de 

obra], um conceito correlacionado com os ideais de uma prática, emergente e projetivo” 

(MENEZES JÚNIOR, 2014, p. 8). 
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Em artigo recentemente publicado, André Protasio Pereira (2017) retoma algumas 

ideias sobre o conceito de arranjo presentes no seu mestrado (PEREIRA, 2006). Ele comenta 

os diferentes processos de trabalho e de resultado em arranjos que têm a intenção de 

transcrever integralmente ou em parte uma determinada gravação “original” e em arranjos que 

tencionam criar uma nova concepção rítmica, mudar o estilo etc. Pereira afirma que “não 

importa o processo de trabalho, o que temos são arranjos vocais” (PROTASIO, 2017, p. 2). 

Ao comparar dois arranjos de uma mesma música, um a duas vozes iguais e outro misto a 

cinco vozes, com diferentes níveis de complexidade, Protasio (2017) ressalta: 

Essas múltiplas versões de uma mesma música podem ser necessárias no dia a dia 
do trabalho do regente/arranjador. A questão principal do debate é que, independente 
da intenção ou da elaboração, tudo se chama “arranjo”. Numa definição geral, o 
arranjo é o retrabalhar de uma composição musical, normalmente para um meio 
diferente do original. (PROTASIO, 2017, p. 3) 

Entre estes pesquisadores há um consenso de que o arranjo na música popular é parte 

integrante do processo de criação da obra musical, ainda mais se considerarmos, conforme já 

citamos anteriormente, que “a obra só está completamente produzida no momento que é 

tocada” (NATTIEZ, 1987 p. 100 apud DELALANDE, 1991), considerando que o arranjador 

está inserido no conjunto de processos poiéticos e estésicos que vão do compositor até o 

ouvinte (PEREIRA, 2005)20. 

 

2.5 Análise de programas de encontros corais (1984-1994) 

A presença e até a predominância dos arranjos sobre as composições nos repertórios 

dos coros é quase um “saber comum”. Soboll (2007) afirma que: 

[...] a performance de arranjos tem sido quantitativamente superior em comparação 
ao uso de composições originais para coro. Estes dados puderam ser apurados ao 
longo dos anos de prática no universo da música coral brasileira, por meio da 
participação sistemática em encontros de coros – com grupos oriundos de todo o 
país – debates e colóquios com colegas regentes e troca de material entre grupos, 
esta última uma constante em meio coral. (SOBOLL, 2007, p. 9) 

Buscando desnaturalizar este fato, objetivamos mensurar a presença de arranjos no 

repertório coral, fazendo uma análise quantitativa, identificando a porcentagem de arranjos 

                                                 
20 Os processos poiéticos abrangem os processos de criação, de produção musical. Já os estésicos, os processos 
de recepção da música. 
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em relação à de composições, também separando músicas brasileiras e músicas internacionais. 

Esta análise foi feita utilizando programas de concerto de encontros corais21. 

A escolha por programas de encontros corais deveu-se a estes eventos concentrarem 

não só uma quantidade expressiva de grupos (isso dependendo do tamanho do encontro), mas 

principalmente por, na maioria das vezes, ter uma diversidade considerável de tipos de coros. 

Esta diversidade, que pode ser expressa pelo tamanho (grupo vocal até coro sinfônico), pela 

formação (masculinos, femininos, mistos), pela instituição a qual são ligadas (universidades, 

escolas, empresas, igrejas, associações, etc.), também os independentes (que não são ligados a 

nenhuma instituição). Tudo isso influencia diretamente no tipo de repertório que esses coros 

executam, ampliando a variedade da mostra de repertório, abrangendo assim, os mais 

diferentes perfis de coros do cenário brasileiro. 

Os regentes-arranjadores entrevistados veem grande importância nos encontros 

corais, apesar de às vezes se depararem com grupos de pouca qualidade. 

Então, eu gosto porque na verdade sempre que eu assisto qualquer concerto desse 
tipo, me faz refletir sobre o meu trabalho. Quando eu assisto um grupo que é muito 
ruim, eu sempre fico pensando: será que eu faço a mesma coisa? Até que ponto eu 
não faço uma coisa parecida. Quando eu assisto uma coisa que é muito boa eu falo: 
Puxa! Esse é um caminho a seguir, gostei disso. Acho que isso é um pouco parecido, 
acho que isso não é. Então eu particularmente gosto muito de encontros de corais. 
Gosto mais quando o encontro de corais dura alguns dias, você pode ir, por 
exemplo, assistir dois, três dias. (FERNANDES, 2016) 
 
[...] primeiro que um encontro de corais eu acho que é uma aula aberta pra todos os 
corais. Que que é isso? Você junta 5, 6 corais numa sessão, todos eles vão, todos 
eles assistem um ao outro e cada um tem uma referência ‘aquele coral faz assim, 
aquele coral faz assado, aquele muito bom, aquele não é bom’, enfim, uma aula 
aberta onde você consegue ter referências de outros grupos cantando. Super 
importante e super bacana isso, e é democrático, todo mundo pode participar. 
Existem encontros de corais onde você escolhe os coros, então você quer manter um 
nível bacana você convida, e tem aqueles que você abre, e aparece quem for. 
(RECSKI, 2016) 
 
Quando eu comecei a participar [dos encontros corais] como regente de coros eu já 
não via mais como competição [visão que tinha quando participava dos encontros 
como coralista], eu via como curtição. Eu gostava de ver as outras pessoas. É claro, 
assim, que eu fui a encontros de coros, às vezes com coro amador que você fala 
assim ‘puxa vida, que que estou fazendo aqui? Vou forçar o sorriso, peraí, fica 
relaxado’, porque são coisas muito ruins. [...] Alguns [encontros] eram difíceis. 
Ultimamente você não tem mais o regente preparado pra estar à frente. Você tem um 
animador cultural que nem animar culturalmente consegue, aliás nem animar 
consegue. Então ele coloca lá um playback ou um teclado e finge que rege, porque 
não tá regendo. Eu vejo muita coisa assim, mesmo com terceira idade que você pode 
falar assim ‘puxa, mas o objetivo não é esse’ e eu vejo com prazer isso, mas você vê 

                                                 
21 Os programas foram digitalizados e estão nos anexos deste trabalho.  
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até o encanto da plateia, puxa tirou um aparato cênico o pessoal ‘oooooh’ urra no 
final. [...] Então eu vejo assim, ao mesmo tempo que tem gente preparada e tem 
muito grupo se formando, tem também muita coisa ruim. (RODRIGUES, 2016) 

Atualmente muito da circulação desse repertório de arranjos ocorre através da 

internet, o que antigamente acontecia com mais constância nos encontros corais. 

Essa questão dos arranjos e a transmissão do repertório, eu acho que isso foi mais 
importante do que é agora. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado você não tinha o 
Youtube ainda, hoje você tem o Youtube. Então hoje, por exemplo, se eu quero de 
repente: Ah, quero fazer, ah, to a fim de cantar a música ‘Oração ao tempo’ do 
Caetano Veloso. Se você for no Youtube e colocar ‘coral oração ao tempo’ pode ser 
que eu veja que tem vários corais cantando essa música e de repente eu descubro que 
tem um cara em Belém do Pará com um arranjo que eu achei super bonito e eu vejo 
o nome ‘Ananias Pereira dos Santos’ e vou atrás desse cara e mando um e-mail pra 
ele e ele me manda um PDF do arranjo dele. Então isso nos anos 80, 90 e começo 
dos anos 2000 eu acho que um encontro de corais era absolutamente fundamental 
pra troca de repertório. Hoje eu acho que ele é menos importante neste sentido, por 
causa do Youtube e da internet. (FERNANDES, 2016) 
 
Outra forma [de transmissão do repertório] é que agora existem sites de autores. 
Outro dia mesmo, ontem, alguém me mandou do interior lá, Seu Carlos, 
perguntando se eu tinha um site com as minhas partituras, ou meus arranjos. Eu não 
tenho. Eu falei ‘pô, que ideia boa’. (RECSKI, 2016) 

Os entrevistados enfatizam a importância desses encontros para troca de 

experiências, conhecimentos, e até como ferramenta para uma autoanálise de seus próprios 

trabalhos. 

“Então eu acho que é importante porque pra mim particularmente porque eu sempre 
me coloco assim: o que que eu tô... é um momento de reflexão importante. Em 
relação à afinação, à sonoridade, à postura do coro no palco, ao repertório que tá 
cantando, tudo isso.” (FERNANDES, 2016) 

Mas a tecnologia também ajuda na circulação do repertório dentro dos encontros 

corais da atualidade: 

Hoje em dia os encontros de corais são mais bacanas nesse sentido de trocar, por 
quê? Hoje por causa da tecnologia. Porque você vai fazer um encontro de corais, por 
exemplo em Piracicaba tem um, em Vinhedo tem outro, bem grande, 80 coros, 
internacional. Pra fazer a inscrição você tem que mandar as partituras em PDF. Aí 
cada coro que vai cantar recebe um pacotinho com livro da cidade e o CD com todas 
as partituras de todos os coros. Olha que bacana. Então você tem acesso a zilhões de 
partituras só daquele encontro. Você imagina, 80 coros cantando um monte de 
coisas, você pode escolher, é uma biblioteca. (RECSKI, 2016) 

Apesar das mudanças em relativamente pouco tempo, com o advento da internet e 

outras tecnologias, vemos que os encontros corais ainda exercem papel importante na 

circulação do repertório de arranjos. 
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A seguir será exposta a técnica procedimental utilizada na coleta e mensuração dos 

dados, como parte da metodologia quantitativa aplicada ao nosso objeto de estudo.  

Inicialmente fizemos uma coleta de programas, recorrendo a acervos pessoais de 

indivíduos ligados à área coral. Esta coleta resultou em muitos programas de vários encontros 

corais ocorridos na cidade de São Paulo dos anos 1980 até os anos 2000: “Encontro de Corais 

da Cultura Inglesa”, “Semana do Canto Coral”, “Cantando a Paz – Festival de Coros da 

Metodista”, “Encontro de corais do Centro Cultural São Paulo”, “Encontro de Corais 

Fundação Getúlio Vargas”, “Igreja Imaculada Conceição”, “Coral Cultura Inglesa Convida”, 

“Encontro de Corais do Museu Lasar Segall”, “Painel Funarte de Regência Coral”, “Mostra 

Vocal” e “Festival Comunicantus”. 

Porém havia encontros em que só localizamos o programa de uma das edições, e 

também tínhamos programas que abrangiam aproximadamente três décadas. Definimos 

alguns parâmetros para uma melhor delimitação da pesquisa. O primeiro foi selecionar 

encontros numa sequência anual e que apresentassem uma quantidade e variedade de coros 

significativa. A “Mostra Vocal” adequava-se a esses parâmetros, tendo suas primeiras edições 

entre 1991 e 1994. 

A partir desta série de quatro anos da “Mostra Vocal”, listamos e categorizamos as 

músicas executadas pelos coros adultos participantes22. Definimos quatro categorias: (1) 

Composições internacionais23; (2) Arranjos de músicas internacionais; (3) Composições 

brasileiras; e (4) Arranjos de músicas brasileiras. Sendo esta última o principal foco de nossa 

investigação, fizemos uma subcategorização dos arranjos de músicas brasileiras, dividindo-os 

em: (1) Arranjos do próprio regente; (2) Arranjos de outro regente; e (3) Arranjos de não 

regentes24. 

Para organizar os dados, primeiro listamos os grupos, regentes e a quantidade de 

música por cada um apresentada. Depois nos voltamos individualmente para os grupos, 

analisando cada repertório, separando as músicas nas categorias e subcategorias pré-definidas. 

                                                 
22 Os coros infantis e infantojuvenis não foram considerados na pesquisa por se dedicarem a um repertório 
específico para essas formações vocais, fugindo do âmbito desta pesquisa que se dedica a coros adultos. 
23 O termo “internacionais” foi adotado para músicas, composições ou arranjos, que não são brasileiras. 
24 “Arranjos de não regentes” além de considerar arranjos de músicos que não exercem a atividade de regente, 
também engloba arranjos em que o arranjador não foi informado. 
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Dessa forma pudemos quantificar a presença dos arranjos no repertório desta série, e 

a análise desses dados recolhidos da “Mostra Vocal” resultou em artigo apresentado e 

publicado na “III Jornada Acadêmica Discente – PPGMUS – ECA/USP” (OLIVEIRA; 

IGAYARA-SOUZA, 2015b). 

Para ampliar o período abrangido por nossa pesquisa, optamos por retroagir alguns 

anos, pois já havíamos coletado alguns programas cronologicamente próximos do “Encontro 

de corais do Centro Cultural São Paulo” e da “Semana do Canto Coral”. Partindo de 1984, 

faltava apenas localizar programas de dois anos (1986 e 1988) para que a sequência 

cronológica ficasse completa, com um encontro por ano a ser analisado, seguindo os 

parâmetros previamente definidos. Localizamos estes programas recorrendo ao acervo do 

Coral Universidade de São Paulo (Coralusp). 

Nosso recorte temporal ficou então definido entre 1984 e 1994, com um encontro por 

ano, pertencentes a três encontros corais diferentes: a “Semana do Canto Coral”; “Encontro de 

corais do Centro Cultural São Paulo”; e a “Mostra Vocal”. Os três ocorreram na cidade de São 

Paulo, apresentaram uma quantidade e variedade de coros significativa e foram analisados em 

três ou quatro programas de concerto de anos consecutivos. 

Ano Data Nome Duração 
1984 20 a 28/10 V Semana do Canto Coral 9 dias 
1985 26/10 a 03/11 VI Semana do Canto Coral 9 dias 
1986 29/10 a 01/11 VII Semana do Canto Coral 4 dias 
1987 12 a 20/09 VIII Semana do Canto Coral 9 dias 
1988 13 a 26/06 4º Encontro de corais do Centro Cultural São Paulo 14 dias 
1989 5 a 11/06 5º Encontro de corais do Centro Cultural São Paulo 7 dias 
1990 18/06 a 01/07 6º Encontro de corais do Centro Cultural São Paulo 14 dias 
1991 28 e 29/09 1ª Mostra Vocal 2 dias 
1992 04/10 2ª Mostra Vocal 1 dia 
1993 06 e 07/11 3ª Mostra Vocal 2 dias 
1994 15,16,22 e 23/10 4ª Mostra Vocal 4 dias 

Tabela 1: Lista dos encontros corais analisados. 

Vale frisar que uma análise quantitativa, independente do número de programas, 

grupos ou anos que analisássemos, não abrange todas as possíveis causas de um fenômeno. 

Além disso, não seria possível acessar as informações das ocorrências de encontros corais em 

sua totalidade. Ainda assim, a análise quantitativa nos permite comparar características de 

grupos sociais, realidades ou contextos e também estabelecer relações causais, verificando 

efeitos de algumas variáveis sobre outras. Marília Patta Ramos (2013) explica que: 
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A Ciência Social que se utiliza de métodos quantitativos (estatística) está 
preocupada com resultados gerais e coletivos. [...] quando queremos verificar 
principais causas de fenômenos sociais estamos assumindo que a realidade social 
seja multicausal e que não temos como dar conta de todas as possíveis causas de um 
fenômeno. (RAMOS, 2013, p. 60) 

A análise quantitativa, portanto, figura neste trabalho como uma base para as 

reflexões ligadas à análise qualitativa, vista a necessidade de dados que não fossem 

especulativos, mas pudessem revelar um recorte concreto na performance de arranjos por 

grupos corais. 

A seguir trazemos algumas informações sobre as três séries de encontros, obtidas nos 

textos de apresentação dos programas de concerto. Cabe ressaltar que os coordenadores 

desses encontros são todos regentes-arranjadores. 

A “Semana do Canto Coral” é o maior dos três encontros corais, chegando a mais de 

sessenta grupos participantes em uma só edição. Esta “Semana” era organizada pelo Coral 

“Universidade de São Paulo”, o Coralusp, fundado e na época também dirigido pelo regente-

arranjador Benito Juarez. Foram analisadas quatro edições da “Semana do Canto Coral”, de 

1984 a 1987, as edições V, VI, VII e VIII. Atualmente o Coralusp ainda realiza encontros 

corais, sob o nome de “Festival Coralusp”. 

[...] [o Coralusp] iniciou programação constante de encontros corais. Nesse sentido, 
a “Semana do Canto Coral da USP” foi durante muito tempo um dos mais 
importantes eventos corais da cidade congregando durante sete dias uma quantidade 
muito significativa de grupos de toda ordem (confessionais, universitários, 
independentes etc.) e com as mais diversas orientações artísticas. (MOURA, 2012, 
p. 87) 

O “Encontro de corais do Centro Cultural São Paulo”, que teve sua primeira edição 

em 1985, é o encontro com maior duração por edição. Dois dos três encontros analisados 

duraram duas semanas cada um, de 1988 a 1990 (4º, 5º e 6º encontro), ao todo foram 35 dias 

de eventos. Fundador do Coral do Centro Cultural São Paulo, o regente-arranjador Joaquim 

Paulo do Espírito Santo foi o coordenador desses encontros. 

A “Mostra Vocal” foi analisada em suas primeiras quatro edições, ocorridas entre 

1991 e 1994. Esta série foi coordenada pelo regente-arranjador Marcelo Recski e promovida 

pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. 

A seguir, a tabela detalhada com os dados da análise dos programas de concerto, 

contendo as quantidades de arranjos e composições dos encontros corais de 1984 a 1994:  
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Além das categorias para separar arranjos de composições, houve a necessidade de 

outras definições para podermos quantificar os dados. 

Consideramos “música” o produto final apresentado, o que significa que tanto um 

medley ou pot-pourri – arranjos – quanto uma suíte ou missa – composições – serão 

considerados como uma música, independente do número de canções ou partes contidas na 

obra. 

Ainda sobre as músicas, ressaltamos que elas foram consideradas na somatória geral 

por execução, isto é, se uma determinada edição teve 100 músicas executadas, não significa 

100 diferentes músicas, visto que é muito comum o fato de alguns grupos apresentarem a 

mesma música num mesmo encontro. Citando apenas dois exemplos: (1) na “4ª Mostra 

Vocal” em 1994, três grupos – “Corais Amil e Unibanco 24 horas”, “Quarteto Coração na 

Boca”, “Madrigal Meia Boca” – apresentaram “3 Cantos dos Índios Kraós”, arranjo de 

Marcos Leite; (2) na “VIII Semana do Canto Coral” em 1987, dois grupos – “Coral Municipal 

de São Carlos” e “Coral do IMS – Instituto Metodista de Ensino Superior” – apresentaram 

“Trem do Pantanal”, arranjo de Iso Fischer. 

Também não é possível mensurar uma média de músicas executadas por grupo, 

porque muitos deles não têm seus repertórios divulgados no programa, sendo comum aparecer 

“Programa a ser anunciado” ou expressão semelhante. Quem participa do ambiente coral 

também sabe que algumas vezes os grupos não executam exatamente o que foi informado nos 

programas, podendo ter ocorrido mudanças nos repertórios divulgados. 

 O número de regentes participantes por edição é sempre menor ou igual ao número 

de grupos participantes. Isso ocorre por dois motivos, o primeiro é que, embora haja coros que 

declaram mais de um regente, muitos grupos não têm ou não declaram seu regente e há 

também os que trazem um “diretor musical”. O segundo e mais significativo motivo é que, 

num mesmo encontro coral, alguns regentes participam com dois ou mais grupos. Como 

exemplo, temos Marco Antonio da Silva Ramos, regendo quatro grupos em 1984; Renato 

Teixeira Lopes também com quatro em 1988; e Alexandre Zilahi com três em 1990. As 

edições em que a diferença numérica entre grupos e regentes foi mais acentuada foram: 
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Ano Nome Coros/Grupos Regentes % 
1990 6º Encontro de corais do CCSP 45 30 66,7% 
1989 5º Encontro de corais do CCSP 23 16 69,6% 
1984 V Semana do Canto Coral 44 33 75% 
1985 VI Semana do Canto Coral 63 54 85,7% 

Tabela 3: Diferença numérica entre grupos e regentes. 

Tanto os grupos quanto os regentes são considerados para a somatória geral a cada 

participação em uma edição, ou seja, um regente será considerado uma vez por encontro, 

mesmo regendo vários grupos na mesma edição. Isso ratifica uma característica do regente 

coral: a versatilidade de transitar por diversos gêneros e estilos, tendo muitas vezes que se 

adequar aos diferentes perfis dos coros com os quais trabalha. Helena Starzinsky, por 

exemplo, mesmo tendo regido dois grupos em alguns encontros, foi considerada cinco vezes, 

que é o número de encontros que participou: 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. Porém o 

“Coralusp – grupo Oecanthus”, regido por Helena Starzinsky, foi considerado duas vezes 

(participou em 1987 e 1988), visto que nos outros anos Helena Starzinsky regeu outros 

grupos. 

Após os onze anos de encontros corais analisados, listamos um total de 77 regentes-

arranjadores e 49 arranjadores, e apontamos em que encontros um ou mais arranjos destes 

profissionais foram executados. 

Regentes-arranjadores 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
Abel Rocha X X   X  X     
Adilson Rodrigues      X      
Agostinho Pereira Oliveira  X          
Alberto Cunha X  X   X X X  X  
Alexandre T. Sanches X X X X X X X X  X X 
Alexandre Zilahi X X   X  X X   X 
Alfred Hülsberg    X        
Alvaro Nadolny        X    
Amaury Vieira Fernandes X X X X   X X  X  
Ana Yara Campos X X          
André Kranjac    X        
Anita Kerr        X    
Aricó Jr.  X          
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Arlindo Teixeira X X          
Benedito Fonseca X X          
Cadmo Fausto     X  X     
Caio Senna  X          
Camargo Guarnieri     X       
Carlos Alberto Pinto Fonseca X X X X  X      
César Cerasomma Junior     X       
Clovis Pereira X X  X        

Eduardo Cruz Navega X X          
Eduardo Fernandes  X X         
Eduardo Lopes  X     X X   X 
Eli de Souza Gonçalves        X    
Eli-Eri Moura  X X         
Ernest Widmer          X  
Esmeralda Ruzanowsky X X X X   X X  X  
Estevão Maya-Maya     X X X     
Esther Scliar X           
Fábio Cintra X X          
Fábio Ramazzina          X  
Fernando Ariani  X X X   X     
Geraldo Teodoro de Almeida  X          
Heitor Villa-Lobos X    X X     X 
Jean Kleeb X           
Jether Benevides Garotti Jr.  X X         
João Wilson Faustini     X       
Joaquim Paulo do Espírito Santo  X          
José Beltrão Jr.      X      
José Ferraz de Toledo X           
José Luiz da Silva  X          
José Pedro Boéssio  X  X   X    X 
Julio Cezar Giudice Maluf       X X  X X 
Luciana Barletta           X 
Luiz Celso Rizzo  X X         
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Luiz/Luís Marchetti       X X X   
Magda Dourado Pucci    X        
Mara Campos          X  
Marcelo Onofre/Onofri X  X         
Marco Antonio Bernardo X X X     X    
Marco Antonio da Silva Ramos    X X   X    
Marcos Leite X X X X X  X   X X 
Mario V. Záccaro  X          

Moacyr Portes  X          
Monica Thiele       X     
Naomi Munakata X           
Nelson Campacci           X 
Nelson Mathias X    X       
Omar Fontes Jr.    X        
Othonio Benvenuto X X          
Otto Pintiaski           X 
Paulo Pauleira X X X X    X  X  
Rafael C. dos Santos           X 
Regina Lucatto  X X X   X     
Roberto Anzai        X  X X 
Roberto Lima Rodrigues      X  X  X X 
Roberto Ricardo Duarte   X      X   
Rogério Duprat  X  X      X  
Rosa Amélia de Figueiredo e Silva           X 
Rosendo Almeida   X         
Samuel Kerr X X   X X X   X  
Simone Rasslan    X        
Souza Lima X           
Vicente Ribeiro X X X X        
Wagner Amorosini  X      X    
Walmir Mellone X           

Tabela 4: Lista de regentes-arranjadores dos encontros corais de 1984 a 1994. 
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Arranjadores 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 
A. Junior     X       
A. M. Mota X           
A. Mebel     X       
A. S. A. Filho       X     
Alberto Peninha        X    
Antônio Vaz   X X X  X     
B. Rodrigues     X       

C. Anta     X       
C. Castilho   X         
Caio Monteiro        X    
Cecília do Val         X   
D. de Freitas X           
D. Leandro      X      
D. Machado  X          
D. Torres      X      
Damiano Cozzella X X X X X X X X X X X 
Duda  X   X X      
Eduardo Esteves  X          
Eduardo Xavier         X   
Eli Bory*  X          
Eliel Pereira      X      
Eugênio Wilman/Vilmar   X         
H. Bardotti       X     
Iso Fischer  X X X X      X 
J. Manzolli* X           
Jonatas  X          
Kilza Setti X           
L. F. Melara  X          
Lucio Gama    X        
Luís Cesar Raele   X         
M. Campos*      X      
M. Kato  X          
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M. Meira*  X          
M. Z. Ruiz  X          
Marcelinho       X     
Marco D’Antonio  X  X        
Maria Lúcia Trevisan  X X         X 
Martucha        X    
N. Silva X           
Nelson Lago        X   X 

O. Leite  X   X       
Paulo Cascardo    X        
Pedro Veneziani/Venezziano X X     X    X 
R. Santos  X          
Ricardo Moraes    X        
Roberto Garnido          X  
Ronaldo Miranda   X    X   X  
Silvério  X          
Vado       X     

Tabela 5: Lista de arranjadores dos encontros corais de 1984 a 1994.25 

 

2.5.1 V, VI, VII e VIII Semana do Canto Coral (1984 a 1987) 

Esta é a série de encontros corais com maior número de grupos participantes, 

trazendo, consequentemente, maior número de regentes e músicas. Nas quatro edições 

analisadas da “Semana do Canto Coral”, foram 163 grupos participantes – sendo 63 diferentes 

grupos só na VI edição (1985).  

                                                 
25 Os nomes com asterisco talvez sejam Eli Jory, Jônatas Manzolli Mara Campos, e Mônica Meira, se essa 
informação for confirmada, teríamos ao menos mais duas regentes-arranjadoras.  
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Figura 1: Gráfico da presença de arranjos x composições na edição V da “Semana do Canto Coral”.26 

 

Figura 2: Gráfico da presença de arranjos x composições na edição VI da “Semana do Canto Coral”. 

 

Figura 3: Gráfico da presença de arranjos x composições na edição VII da “Semana do Canto Coral”. 

                                                 
26 Todos os gráficos apresentados foram elaborados especificamente para esta pesquisa. 
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Figura 4: Gráfico da presença de arranjos x composições na edição VIII da “Semana do Canto Coral”. 

Vemos que a porcentagem de músicas internacionais (composições e arranjos) não 

variou muito ao longo das quatro edições (V: 35% e 13%; VI: 34% e 13%; VII: 34% e 16%; 

VIII: 36% e 12%). Porém entre composições e arranjos de música brasileira, temos uma 

diferença entre as edições V e VIII comparadas às VI e VII. A execução de composições 

brasileiras originais para coro abrange um quarto do repertório nas V e VIII edições, 

chegando a se equiparar, na VII edição, com a quantidade de arranjos de música brasileira 

(26% cada). 

Acumulados os quatro anos, vemos quase uma igualdade entre “arranjos de músicas 

brasileiras” (33%) e “composições internacionais” (35%), que juntos dominam grande parte 

do repertório (68%). Também temos uma considerável presença de “composições brasileiras", 

superando a de “arranjos de músicas internacionais”, figurando um quinto do repertório. 

Entre os arranjos de música brasileira, temos um quarto do repertório de autoria do 

próprio regente, o que ratifica essa dupla função de regente e arranjador produzindo conteúdo 

específico para o seu grupo. Mas, temos quase metade desses arranjos sendo de autoria de 

outros regentes, o que demonstra a ampla circulação desta categoria de repertório. Ao todo, 

temos 69% de arranjos comprovadamente feitos por regentes-arranjadores. 
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Figura 5: Gráfico do acumulado de todas as edições da “Semana do Canto Coral”. 

 

Figura 6: Gráfico da presença de arranjos de música brasileira feitos por regentes-arranjadores na “Semana do 
Canto Coral”. 

 

2.5.2 4º, 5º e 6º Encontro de corais do Centro Cultural São Paulo (1988 a 1990) 

Comparando os três gráficos, um de cada encontro da série do CCSP, vemos uma 

certa discrepância nas porcentagens do 5º em relação ao 4º e 6º encontros. Isso talvez seja 

explicado pela grande diferença na quantidade de músicas executadas (só 90 músicas 

executadas no 5º encontro; enquanto 180 no 4º e 202 no 6º). De qualquer modo, vale destacar 

o aumento na execução de “arranjos de músicas internacionais”, chegando a ultrapassar – 

ainda que pouco – a quantidade de “arranjos de músicas brasileiras” no 4º encontro. 
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Figura 7: Gráfico da presença de arranjos x composições na 4ª edição do “Encontro de corais do CCSP”. 

 

Figura 8: Gráfico da presença de arranjos x composições na 5ª edição do “Encontro de corais do CCSP”. 

 

Figura 9: Gráfico da presença de arranjos x composições na 6ª edição do “Encontro de corais do CCSP”. 

Na junção das três edições, temos a afirmação dessa presença de arranjos 

internacionais, diminuindo a proporção de músicas brasileiras executadas. Esta é a única das 
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três séries em que foram apresentadas mais obras (considerando composições mais arranjos) 

internacionais (58%) do que nacionais (42%). 

Mesmo assim, observando especificamente os “arranjos de músicas brasileiras”, 

percebemos uma maioria, ainda que não tão expressiva comparada às outras séries de 

encontros, de 55% de autoria de regentes-arranjadores. Cabe relembrar que entre os nomes 

listados na categoria “outro não regente” é possível que ainda sejam encontrados regentes-

arranjadores, pois também colocamos aqui os indivíduos não identificados ou com currículo 

não encontrado, e ainda os arranjos sem identificação de autor27. 

 

Figura 10: Gráfico do acumulado de todas as edições do “Encontro de corais do CCSP”. 

 

Figura 11: Gráfico da presença de arranjos de música brasileira feitos por regentes-arranjadores no “Encontro de 
corais do CCSP”. 

 
                                                 

27 É comum as informações estarem abreviadas nos programas de concerto, por exemplo, “arr. D. Torres”, o que 
dificulta a identificação dos arranjadores, bem como a localização de seus currículos artísticos. Isto pode ser 
mais bem observado com a leitura da lista de arranjadores. 
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2.5.3 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Mostra Vocal (1991 a 1994) 
No decorrer das edições, a quantidade de coros participantes variou – de 8 grupos na 

primeira edição, para 23 na quarta – o que, consequentemente, fez variar bastante a 

quantidade de músicas executadas – de 50 para 125 –, porém podemos perceber algumas 

tendências e predominâncias de repertório ao longo de todas as edições. 

Observando os gráficos separados das edições, vemos que há um predomínio de 

arranjos em relação a composições (1ª 76%, 2ª 82%, 3ª 55% e 4ª 66%). Se considerarmos 

somente os arranjos de música brasileira, ainda teremos maioria, com exceção da 2ª edição, 

em que a quantidade de arranjos internacionais é maior. Essa alteração pode ser explicada por 

uma forte tendência da época de spirituals afro-americanos no repertório, tendo, por exemplo, 

um dos coros, feito um programa inteiro com esse gênero. 

 

Figura 12: Programa do Coro Masculino Mensageiros da Paz (2ª Mostra). 

Fato que ocorreu também na 3ª Mostra Vocal, com o “Grupo Corenvoz”: 

 

Figura 13: Programa do Grupo Corenvoz (3ª Mostra). 
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Vale ressaltar que vários grupos têm seus programas inteiros só com arranjos, como 

o “Madrigal Meia Boca” (inclusive com a maioria dos arranjos feitos por seu regente-

arranjador Alexandre Zilahi). 

 

Figura 14: Programa do Madrigal Meia Boca (4ª Mostra). 

E alguns grupos executam somente arranjos de músicas brasileiras, como exemplo o 

“Coral da Odonto” (regido por Marcelo Recski) na 2ª edição e o “Coral Una Voz” (regido por 

Rosa Amélia de Figueiredo e Silva, que também fez a maioria dos arranjos apresentados) na 

4ª. 

 

Figura 15: Gráfico da presença de arranjos x composições na 1ª edição da “Mostra Vocal”. 
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Figura 16: Gráfico da presença de arranjos x composições na 2ª edição da “Mostra Vocal”. 

 

Figura 17: Gráfico da presença de arranjos x composições na 3ª edição da “Mostra Vocal”. 

 

Figura 18: Gráfico da presença de arranjos x composições na 4ª edição da “Mostra Vocal”. 

Dentre os 36 coros participantes, listamos 282 músicas executadas, das quais 187 são 

arranjos, sendo 119 de música brasileira. Nas subcategorias temos 26 arranjos do próprio 

regente, 56 de outros regentes e 37 de não regentes ou sem informação. 
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Muitos grupos executam arranjos de seu próprio regente (22%), como exemplo o 

“Madrigal Meia Boca”, com Alexandre Zilahi na 4ª edição e o “Grupo Canto Porque Gosto”, 

com Julio Giudice Maluf na 3ª edição. Porém boa parte dos arranjos executados foi feito por 

regentes de outros grupos (47%), o que diz muito sobre a circulação massiva desse tipo de 

repertório entre os coros. Unindo estas duas parcelas, temos, assim como na série “Semana do 

Canto Coral”, 69% dos arranjos sendo criações de regentes-arranjadores. 

 

Figura 19: Gráfico do acumulado de todas as edições da “Mostra Vocal”.    

 

Figura 20: Gráfico da presença de arranjos de música brasileira feitos por regentes-arranjadores na “Mostra 
Vocal”. 

 

2.5.4 Análise do conjunto dos encontros corais de 1984 a 1994 

É raro ver coros que só apresentem uma determinada categoria de repertório, a 

grande maioria faz um programa misto, perpassando as quatro categorias. Porém destacamos 

os grupos que se fixam em apenas uma, é o caso do “Coral MPB-MED – Faculdade de 

Medicina da USP” que, como o nome sugere, faz só arranjos de música popular brasileira; o 
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“Madrigal Cantovivo” traz só arranjos internacionais, mais especificamente só spirituals; e o 

“Madrigal do Campo Und Consort do Campo” que apresenta apenas composições 

internacionais. 

É comum encontrarmos um arranjo de um regente-arranjador sendo executado por 

um grupo de outro regente num encontro de corais em que este regente-arranjador também 

está participando. O que nos possibilita dizer que o convívio desses profissionais em 

encontros corais também é uma provável forma de circulação do repertório de arranjos. 

Citando apenas dois exemplos, temos em 1984 o “Coral Municipal de Mogiguaçu” 

apresentando arranjo de Eduardo Cruz Navega (regente do “Coralusp – grupo noite”); e em 

1990 o “Coral Metal Leve” cantando arranjos de Alexandre Zilahi (regente de três grupos 

participantes). 

Em alguns grupos em que são executados arranjos do próprio regente, o programa 

traz “regente e arranjador”, mas encontramos dois casos em que o termo “regente-arranjador” 

é aplicado. Destaco que a utilização do termo indica uma autodefinição, a busca de um lugar 

diferenciado entre as práticas corais. 

   

Figura 21: Utilização do termo “regente-arranjador”. 

Vale ressaltar que muitos arranjadores e, principalmente, regentes-arranjadores 

brasileiros, como Alexandre Zilahi, Marco Antonio Bernardo, Gil Jardim e Alberto Cunha, 

escreveram arranjos de músicas internacionais. Essas produções foram computadas na 

categoria “arranjos de músicas internacionais”, e não receberam a classificação “arranjo do 

próprio regente” ou “arranjo de outro regente”, pois esta foi feita apenas para as músicas 

brasileiras, cujos arranjos são o foco deste trabalho. 

Alguns dos regentes-arranjadores (ou arranjadores) presentes nos programas 

analisados também são compositores, é o caso de Carlos Alberto Pinto Fonseca, Estevão 



63 

 

 

Maya-Maya, Adilson Rodrigues, Alexandre Zilahi, Moacyr Portes, Ronaldo Miranda, Heitor 

Villa-Lobos. O perfil artístico desses indivíduos faz com que, muitas vezes, sua produção seja 

erroneamente classificada. Não são poucas as vezes que Villa-Lobos e Miranda, que são mais 

conhecidos por seu trabalho como compositores, têm seus arranjos rotulados como 

composições nos programas. O inverso também ocorre, Zilahi, conhecido mais por seus 

arranjos, tem uma de suas composições, “Jingle Coral”, rotulada como arranjo em vários dos 

programas analisados. 

Notamos que isto também ocorre com compositores-arranjadores internacionais. A 

música “Arroz con leche”, executada no encontro de 1987 pelos coros “Coral Ars Nova” e 

“Coral Feliz”, é creditada a Carlos Guastavino de maneiras diferentes – numa compositor e na 

outra, arranjador – no programa. 

Após análisar as três séries de encontros corais individualmente, podemos traçar um 

panorama geral, comparando os três períodos: 

Período Série Composições 
internacionais 

Arr. músicas 
internacionais 

Composições 
brasileiras 

Arr. músicas 
brasileiras 

1984 a 
1987 

Semana do 
Canto Coral 35% 13% 19% 33% 

1988 a 
1990 

Enc.de corais 
do CCSP 37% 21% 11% 31% 

1991 a 
1994 Mostra Vocal 22% 24% 12% 42% 

Tabela 6: Resumo das porcentagens das categorias por período. 

Do primeiro para o segundo período, vemos que “composições internacionais” e 

“arranjos de músicas brasileiras” mantiveram a porcentagem próxima e a maioria, totalizando 

ambos 68% (1º período: 35% + 33%; 2º período: 37% + 31%). Já nas categorias minoritárias, 

“composições brasileiras” e “arranjos de músicas internacionais”, temos a primeira perdendo 

espaço para a segunda, caindo de 19% para 11% (composições brasileiras), enquanto a 

categoria “arranjos de músicas internacionais” sobe de 13% para 21%. Esse crescimento faz 

com que o total de arranjos (brasileiros e internacionais) torne-se maior (52%) que o de 

composições no segundo período, enquanto no primeiro período totalizava 46%. 

No terceiro período, a quantidade de “composições brasileiras” se manteve, 

oscilando apenas 1%. A grande mudança ocorreu na perda de espaço das “composições 
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internacionais” – caindo de 37% para 22% – para os arranjos. Os “arranjos de músicas 

internacionais” levaram 3%, ficando com 24%, enquanto que os “arranjos de músicas 

brasileiras” ganharam 11%, totalizando 42%. Isso fez os arranjos figurarem em 66% dos 

repertórios neste último período. 

Quanto aos arranjos de músicas brasileiras, nos três períodos houve predominância 

de arranjos feitos por outros regentes, além disso, somando-se a parcela dos arranjos feitos 

pelo próprio regente, temos 65% de arranjos criados por regentes-arranjadores. 

 

Figura 22: Gráfico do acumulado de todas as séries ao longo dos 11 anos analisados. 

 

Figura 23: Gráfico da presença de arranjos de música brasileira feitos por regentes-arranjadores ao longo dos 11 
anos analisados. 

Toda esta análise comprova a massiva presença de arranjos de música brasileira no 

repertório coral brasileiro do período estudado (1984 a 1994). Além disso, a maior parte 

desses arranjos executados são criações de regentes-arranjadores de outros coros, o que atesta 

a enorme circulação deste repertório – um regente-arranjador faz um arranjo para o seu grupo, 

e logo já tem outros grupos cantando este mesmo arranjo. 
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3 CAPÍTULO II: O REGENTE-ARRANJADOR 

 

3.1 Percursos de formação e dados biográficos: explorando o método prosopográfico 

Inicialmente buscamos definir o perfil do regente-arranjador a partir da investigação 

das trajetórias acadêmicas e profissionais de um grupo de pessoas que atuam (ou atuaram), no 

ambiente coral brasileiro a partir dos anos 70 até hoje, como regentes e arranjadores de coros 

ou grupos vocais. Nesta fase da pesquisa, recorremos ao uso da prosopografia ou biografia 

coletiva, recolhendo dados biográficos de diversos regentes-arranjadores e formando um 

mapa analítico das categorias consideradas fundamentais para entender como se forma um 

profissional com esse perfil. “A prosopografia é a investigação das características comuns de 

um grupo de atores na história por meio de um estudo coletivo de suas vidas.” (STONE, 

2011, p. 115). 

Evitando correr o risco de generalizar alguns resultados, optamos por fazer um 

recorte geográfico e temporal, para podermos trabalhar com um número menor de dados. Para 

a aplicação do método prosopográfico, definimos listar regentes-arranjadores do Sudeste do 

Brasil (sejam nascidos e/ou que atuaram nele) e atuantes a partir dos anos 1970. 

Para a coleta de dados biográficos, escolhemos utilizar apenas fontes disponíveis na 

internet. Apesar de essa escolha eliminar certo tipo de perfil (pessoas que não usam este 

recurso), acreditamos que abrange a maior parte da comunidade coral, visto que se usa cada 

vez mais esta tecnologia para facilitar a reunião de pessoas, o que é uma característica 

inerente a grupos corais. Através da internet, fizemos uso de diversas fontes: (1) currículos 

artísticos – recorrentes em programas de concerto; (2) currículos lattes – amplamente 

utilizados no ambiente acadêmico; (3) Artigos, dissertações ou teses – trabalhos acadêmicos 

que abordem a temática coral; (4) redes sociais e sites de compartilhamento de áudios ou 

vídeos; (5) sites diversos da área coral. 

Além do recorte geográfico e temporal, foi definido que, para poder figurar no grupo 

de regentes-arranjadores listados, o profissional deveria ter suas atividades, como regente e 

arranjador, registradas em alguma das fontes pesquisadas. E ainda, que em sua produção de 

arranjos constasse alguma música brasileira. 
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Para formar um mapa analítico que fornecesse informações pertinentes, foram 

escolhidas e categorizadas as seguintes variáveis: (1) Gênero; (2) Local de nascimento; (3) 

Ano de nascimento; (4) Local de atuação como regente-arranjador; (5) Formação musical; (6) 

Outras formações; (7) Instrumentos que domina/Canto; (8) Profissão principal; (9) Gênero 

musical; (10) Atividade coral desde quando; (11) Coros em que trabalha (trabalhou) [tipo]; 

(12) Repertório. 

 

3.1.1 Análise dos dados 
Nossa pesquisa coletou dados de 32 regentes-arranjadores da região Sudeste do 

Brasil, atuantes a partir de 1970. Já discutimos a presença de regentes-arranjadores no 

repertório, o foco agora é o entendimento dos percursos de formação e perfil profissional 

desse grupo de pessoas. 

Algumas das informações inicialmente escolhidas para serem coletadas nesta 

pesquisa simplesmente não são encontradas na grande maioria dos currículos artísticos e 

demais fontes analisadas. Silêncios e inconsistências são importantes, pois também são 

passíveis de análise e podem nos encaminhar para outros tipos de investigação. Algumas 

informações que ajudariam a definir o perfil do regente-arranjador estão ausentes, o que nos 

levou a buscar métodos complementares, como a utilização de entrevistas. 

A categoria “outras formações”, que talvez viesse a confirmar uma suspeita nossa de 

que regentes-arranjadores vêm de outras áreas que não a música, não foi informada em 81% 

dos currículos. Mas não há como saber se esta falta de informação é por inexistência ou 

omissão. O fato é que nossa suspeita não se confirmou, visto que apenas 12% não têm ou não 

informam sua formação (musical ou não). Os outros 88% têm formação musical, inclusive os 

que declaram outras formações (tendo duas ou mais). Os níveis de formação musical vão de 

técnico a doutorado. 

Ainda relacionado à formação do regente-arranjador, o item “atividade coral desde 

quando” é um dado quase sempre desprezado nos currículos, talvez por não considerá-lo 

importante em sua descrição profissional, os regentes-arranjadores não o fornecem, assim 

como “ano e local de nascimento” – os poucos dados encontrados foram obtidos em redes 

sociais. Localizar em que momento da vida este indivíduo adentrou no ambiente coral – o que 

costuma ocorrer inicialmente atuando como coralista – torna-se quase impossível, visto que 
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currículos artísticos tendem a não relatar inícios de carreira e ambientes de aprendizagem. Paz 

(2014) relata o “silêncio dos dados” de sua pesquisa, analisando a ausência de informações 

sobre as primeiras e últimas aprendizagens de músicos que formaram a elite musical 

portuguesa: 

Muitos artistas foram formados em contexto profissional e, nos vários momentos em 
que as suas biografias foram escritas e rescritas, nem sempre fez sentido nomear 
determinado ambiente como local de aprendizagem. [...] O certo é que, incapazes de 
designar muitas aprendizagens como tal, as narrativas de vida fazem frequentemente 
surgir do passado figuras que, com algum tipo de educação ou contacto com a 
prática musical, rapidamente passaram a um estádio de excelência musical que as 
tornou dignas de memória. Ou será, no limite, impossível designar este primeiro e 
este último ambiente de formação? (PAZ, 2014, p. 13-14). 

Os “gêneros musicais” e o tipo de “repertório” são informações também 

desconsideradas nos currículos, isso nos sugere uma possível característica desses indivíduos, 

que é a diversidade de gêneros e repertórios trabalhados, considerando que estes trabalhem 

com mais de um grupo com perfis diferentes, ou às vezes diversifiquem o repertório num 

mesmo coro. Isto foi verificado através da análise dos programas de concerto e das 

entrevistas. 

Como as fontes indicam apenas o nome dos coros, sem preocupações com 

descrições, “coros que trabalha (trabalhou) [tipo]” também necessitará de uma investigação 

secundária. 

Seguindo a metodologia da prosopografia, ou seja, buscando uma biografia coletiva 

do regente-arranjador coral a partir de 1970 no sudeste brasileiro com dados divulgados na 

internet, vemos: 75% de indivíduos do gênero masculino, nascidos e/ou atuantes 

principalmente em São Paulo (28% e 40%), 53% dos que declaram sua formação musical 

possuem pós-graduação, 25% são pianistas, 62% têm como profissão principal ser regente 

coral e 75% exercem atividade de docência. 

        

Figura 24: Gráficos de gênero e década de nascimento. 
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Apenas dois regentes-arranjadores nascidos no Sudeste trabalham fora dele. A 

discussão sobre migração foge do âmbito deste trabalho, mas é interessante notar esse 

aspecto, que reforça a opinião geral de um mercado de trabalho bastante ativo no Sudeste. 

 

Figura 25: Gráfico do local de nascimento. 

 

Figura 26: Gráfico do local de atuação. 

Apenas 12% dos pesquisados são formados em Regência, apontando uma forte 

característica do regente-arranjador que é a multidisciplinaridade, com pessoas bachareladas 

em instrumento ou licenciadas. As formações também apontam para carreiras acadêmicas, 

visto que mais da metade possui pós-graduação.  
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Figura 27: Gráficos da formação musical.      

 

Figura 28: Gráficos de outras formações (não musicais). 

Entre os regentes-arranjadores há um predomínio de pianistas (25%), violonistas 

(18%) e cantores (18%), porém vale ressaltar que 46% não declararam que instrumentos 

dominam ou se são cantores em seu currículo artístico, nem em outras fontes pesquisadas. 

 

Figura 29: Gráfico de instrumento que domina / canto. 

Grande parte dos regentes-arranjadores (62%) tem como profissão principal ser 

regente coral, seguido por ser professor universitário (18%). Porém a maioria (75%) é ou 

atuou também como professor, seja em conservatórios, escolas regulares, universidades, 

festivais etc. O que reafirma a estreita relação do ambiente coral com a educação musical. 
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Figura 30: Gráficos da profissão principal e se é professor. 

A prosopografia é um método que não se esgota em si mesmo, ele serve para 

explorar e apontar as características comuns de um determinado grupo de pessoas. Este estudo 

coletivo nos deu base para projetar o perfil do regente-arranjador brasileiro. 

Para aprofundar a análise e elucidar alguns pontos que ficaram vagos, tomamos 

como próximos passos da análise a particularização de alguns indivíduos, usando entrevistas 

semiestruturadas e abertas. 

 

3.2 As práticas do regente-arranjador 

Já constatamos no subcapítulo Análise de programas de encontros corais (1984-

1994) que os arranjos predominam no repertório dos coros. Apesar disso, a figura do 

arranjador não se estabeleceu como prática. 

[...] atualmente a figura específica do arranjador coral ainda não se encontra 
totalmente instituída, por exemplo. Quantidade significativa de regentes atua 
também como arranjadores. Mesmo que apenas, e especificamente, para os grupos 
com os quais trabalham. No entanto, essa produção dedicada circula com variada 
amplitude entre muitos grupos de maneira informal – como de resto acontece 
frequentemente neste circuito. (MOURA, 2012, p. 141-142) 

Moura (2012) sintetizou bem como se dá a produção e circulação dos arranjos. Nossa 

análise resultou exatamente nisso: a maioria dos arranjos executados são criações de outros 

regentes, mas também há muitos grupos fazendo arranjos de seus próprios regentes. Em 

ambos os casos temos a figura do regente-arranjador. 

Assim como existem regentes não arranjadores, também há situações em que 

músicos não regentes fazem arranjos corais. Sem dúvida o maior exemplo é Damiano 
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Cozzella, que inclusive é o único arranjador que tem arranjos seus executados em todas as 

edições dos encontros corais analisadas no subcapítulo anterior. Cozzella atuou como 

arranjador do Coralusp por quatro décadas. Eduardo Fernandes relata esta experiência 

dizendo ser uma situação privilegiada e bem diferente da realidade da maioria dos regentes no 

Brasil. 

Aqui na USP a gente tem uma situação muito diferente de um cara que rege num 
outro local, que a gente teve durante 30, 20 anos, não sei quantos anos, o Damiano 
Cozzella, que é o pai do arranjo coral da música popular. Então era uma coisa 
sensacional, porque eu chegava pra ele, imaginava uma música, eu lembro que um 
dos primeiros arranjos que eu pedi pro Cozzella a gente tinha uma fita cassete em 
87, 88 de uns temas de seriados americanos de TV: Flintstones, Batman, Jeannie é 
um gênio, Manda-chuva, que na época era o que a gente assistiu na televisão, o que 
a gente assistiu na nossa infância. Eu achei bárbaro, era uma fita de 90 minutos que 
tinha milhares de temas, isso pra você talvez não seja tão... isso era uma coisa muito 
legal. Hoje em dia você vai lá na internet aperta um botão e o mundo vem pra você, 
nessa época não. Você conseguir uma gravação da Missa do Mignone você tinha 
que percorrer 20 sebos aqui, ir até a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. [...] com 
essa fita, fiz uma seleção das músicas que eu queria, da ordem que eu queria, 
cheguei pro Cozzella e falei ‘Mestre, queria que você fizesse um arranjo disso 
aqui.’. A gente tinha uma situação muito privilegiada aqui porque tinha o arranjador 
da casa. (FERNANDES, 2016). 
 
Vou fazer várias coisas que o Cozzella escreveu pra mim, especificamente pro XI de 
Agosto. É interessante quando você volta e você vê o que você fez, porque acho que 
tem uma linha. Engraçado que os arranjos que eu pedi sempre tem uma coisa assim: 
o humor está sempre muito presente, o questionamento social, enfim, algumas coisas 
que fazem parte da minha trajetória. Então a gente tinha aqui, digamos, essa 
vantagem, essa regalia de ter um arranjador do porte do Damiano Cozzella e que às 
vezes fazia um arranjo de uma semana pra outra. [...] Ele era um arranjador 
contratado, isso é um caso raríssimo. (FERNANDES, 2016). 

Sendo então o regente o principal produtor dos arranjos, vemos também, embora haja 

outros, o principal motivo dessa produção, que é a necessidade de ter um repertório exequível 

para seu coro. Samuel Kerr, Eduardo Fernandes e Marcelo Recski comentam esta realidade. 

Recski, por exemplo, conta que na época em que começou a reger até era possível encontrar 

arranjos SATB, mas para coro feminino e outras formações não tinha material. 

A minha introdução nesse campo do arranjo foi por uma necessidade do trabalho. Eu 
não disse: “Agora vou ser um arranjador”. Não, eu nem me percebi sendo chamado 
de arranjador porque eu fazia uma música que era necessária para o grupo. Tanto 
que os arranjos que eu fazia pra um coro nem sempre eu conseguia fazer em outro 
porque eles tinham a característica do grupo. (KERR, 2013 in: TEIXEIRA, 2013, p. 
14). 
 
O Zen Canto, esse grupo sim me fez fazer muito arranjo. [...] Há 17 anos atrás [...], 
como não tinha tanta internet, né? 2000, 1999, internet não rolava ainda, então a 
gente tinha que se virar. Tem que escrever as coisas. Às vezes pra você achar um 
arranjo de vozes femininas aqui no Brasil não era fácil. SATB facinho, mas pra 
vozes femininas não rolava, você tinha que escrever. Tinha que aprender a escrever 
e fazer coisas pr’aquele grupo. (RECSKI, 2016) 
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A primeira [motivação] delas é a necessidade. Me veio um coro feminino na mão. E 
aí, onde eu arranjo coisa pra coro feminino? Naquela época não tinha nada. Então eu 
comecei a escrever pra elas. Depois veio as crianças, também escrevia pra criança 
diferente do que pra feminino. As crianças têm vozes mais leves, você não tem que 
cobrar muito volume. O volume vem pela quantidade de crianças, mas todas elas 
cantando na boa. [...] As crianças têm muito mais facilidade pro agudo, fazem agudo 
muito mais facilmente que o soprano. [...] Mais uma vez a pergunta: quem está 
fazendo? Se tiver adolescente, meninos que tão mudando de voz, aí você já tem que 
pensar de outra maneira. [...] Eu sou on demand, porque eu comecei a escrever pra 
mim, pros meus coros e grupos, e muitas coisas da ARCI28, as pessoas começaram q 
me conhecer por causa da ARCI, [conhecer] os arranjos. (RECSKI, 2016) 
 
Quando eu comecei, tava na faculdade, por conta de outros corais que eu regia, eu 
tinha muitas vezes a necessidade de fazer arranjos pra outros corais. Pra mim o ser 
humano é movido à necessidade. [...] Foram poucos os arranjos em que ‘ah, que 
música legal, acho que essa música seria legal pra fazer um arranjo’. 
(FERNANDES, 2016). 

Quando o arranjador é também regente, e ainda mais quando sabe que será ele 

próprio a ensaiar e executar determinado arranjo, há uma série de práticas – singulares ou 

mais comuns – que ele adota, desde a concepção do arranjo até a sua performance, o que nos 

instigou a investigá-las. 

A seguir, abordaremos algumas práticas do regente-arranjador, a saber: (1) 

Repertório como fator de identidade; (2) Processos de hibridação nos arranjos: principais 

técnicas e procedimentos utilizados; (3) Adaptações; e (4) Comunidade interpretativa: regras e 

estratégias de escrita, leitura e interpretação de arranjos corais. Relacionaremos as 

informações e vivências dos entrevistados, também trazendo exemplos selecionados de seus 

arranjos, com as referências bibliográficas específicas de cada assunto. 

 

3.2.1 Repertório como fator de identidade de grupo 

Conforme mencionamos anteriormente, temos a necessidade como o principal 

motivo para a produção de arranjos, porém outro motivo citado foi o gosto, a vontade de fazer 

determinada música. E, às vezes mais do que gosto, segundo Fernandes, há também uma 

busca por fazer determinada música de maneira única e inédita (arranjo originalmente escrito 

para um grupo), e isso é um exemplo de repertório como fator de identidade de grupo. 

Eu fiz arranjo sem saber harmonia. O primeiro arranjo que eu fiz foi do Tom Jobim, 
foi Tema de amor de Gabriela e o CUCA cantou. [...] Daí eu fiz um super aberto que 
era o Beatriz, que é impossível de ser cantado, principalmente porque ele é muito 

                                                 
28 Associação dos Regentes de Coros Infantis. 
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difícil e nem é adequado. Depois eu fiz Sonora Garoa. Então eu fui fazendo assim 
por fazer, por gosto, música que eu gostava. [...] Quando eu comecei a reger, e a 
gente começou a fazer espetáculos temáticos, antes de fazer espetáculos cênicos. A 
gente pegava, tinha lá uma fonoteca com centenas talvez milhares de partituras [...] e 
a gente começava a fuçar. Não tinha internet, não existia computador e aí a gente 
montava, só que aí faltava uns arranjos. Então a gente tinha, por exemplo, a 
possibilidade de pedir pro Cozzella fazer, então o Cozzella era o banco de partituras 
novas. [...] E algumas vezes quando eram coisas demais e ele não podia fazer, ou eu 
não queria que ele fizesse tantos arranjos pra não ficar tudo com a cara do Cozzella, 
eu comecei a fazer arranjos pro grupo. E aí outros grupos também começaram a 
pedir arranjos. (RODRIGUES, 2016) 
 
Na UNIFESP a gente tem um trabalho que é voltado pro coro-cênico, e a gente tem 
uma outra característica do repertório de lá, é que a gente trabalha com arranjos 
originais. Por quê? Não só, mas grande parte. Porque uma coisa que me incomodava 
muito nos anos 80, quando comecei a reger e ia em muitos encontros de corais, era 
assim: você fazia o encontro de corais, aí tinha cinco coros cantando, três coros 
cantavam Vira Virou do Kleiton e Kledir, que era uma peça que soava muito bem, 
era um arranjo muito bem feito do José Pedro Boéssio. Depois num outro encontro 
você ouvia quatro coros cantando os Três Cantos dos Índios Kraó do Marcos Leite. 
Enfim, algumas coisas que eram ícones ali daquele momento. O Trem do Pantanal, 
Gato na tuba, Marambaia, Ai que saudade d’ocê. Então alguns arranjos ficaram 
muito marcados os coros cantarem29, isso às vezes incomoda muito o coralista. Ride 
the chariot, spiritual, que era uma coisa muito feita nos anos 80, atualmente não é 
mais tanto feito. [...] Tem um prazer de cantar uma música que o arranjo é só do seu 
grupo. Então na UNIFESP a gente começou a fazer um trabalho, como eu já tinha 
essa coisa de ‘ah, vou fazer um trabalho de coro-cênico’, então a gente decide um 
repertório: ‘vamos fazer as canções praieiras do Dorival Caymmi’, então ver que 
músicas a gente vai escolher. Bem, se vamos escolher, então temos que pensar os 
arranjos, pois não existem arranjos pra isso. Então, você começa a ‘Amigo, dá pra 
você fazer esse?’, vai na faculdade ‘Tem uma verba pra isso?’ [...]. (FERNANDES, 
2016) 

A escolha do repertório adequado feita pelo regente perpassa diversos fatores, Ramos 

(1989) afirma que: 

[...] a escolha do repertório é sempre uma adequação entre o potencial de desafio 
técnico e o prazer estético que cada obra revela. Portanto, devemos levar em 
consideração o grau de dificuldade, o interesse natural do grupo e do regente, o 
prazer estético que a obra poderá causar, o desafio que ela representa, etc. (RAMOS, 
1989, p. 40) 

Os  entrevistados comentaram alguns desses fatores, relatando algumas situações que 

o resultado não é bom justamente porque o regente não se atentou para a adequação do 

repertório. Recski inclusive salienta que isso pode provocar frustração e desinteresse no grupo 

e também pode colocar em risco o emprego do regente: “Se você dá um repertório errado, um 

arranjo que não é adequado, você tá arriscado a perder aquilo ali, perder o seu emprego 

mesmo.” (RECSKI, 2016). 

                                                 
29 Este fato, relatado por Eduardo Fernandes, de vários coros cantando os mesmo arranjos em encontros corais 
foi constatado em nossa análise de programas. 
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[...] às vezes você vê coros com tantos problemas. E às vezes com problemas que 
poderiam ser sanados se a escolha do repertório fosse um pouco mais inteligente. 
Coro cantando coisas que não tem capacidade de cantar, coro que é desafinado não 
porque as pessoas não têm condição de cantar afinado, mas porque está cantando um 
repertório muito acima do que elas podem. Ou então o cara faz questão de abrir 
quatro vozes e ele tem um baixo que é meio desafinado, dois tenores, vinte 
contraltos e vinte sopranos. Então, será que não é melhor fazer um coro feminino ou 
fazer uma voz só pra barítonos, enfim, algumas soluções que seriam interessantes. 
(FERNANDES, 2016) 

Por outro lado, a possibilidade de criação do regente-arranjador permite que, 

conhecendo as qualidades e deficiências de seu coro, ele crie um arranjo “sob medida”, 

adequado e funcional. 

Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar ao olhar pra um 
arranjo é quem vai fazer. Ao fazer o arranjo eu pergunto isso. E ao ler eu pergunto se 
isso que já está pronto o meu grupo pode fazer. [...] É uma coisa educacional assim, 
é didático. Eu acho que todos os grupos têm que estar num limiar entre o que é 
difícil e o que é fácil. Se você fizer tudo muito fácil, vai gerar desinteresse, se você 
fizer tudo muito difícil, eles não vão fazer. Então não pode ser muito fácil, tem que 
ter um certo desafio pro grupo fazer, e você tem que fazer ele galgar ele ir subindo 
de nível. (RECSKI, 2016) 
 
[musical] Forrobodó a gente escreveu tudo [arranjos] e foi o melhor, você ia falar 
‘nossa, mas o coro tá cantando super bem, o coro melhorou muito em Forrobodó 
[comparando com os musicais feitos anteriormente]. Não, o coro é o mesmo, é 
porque foi escrito pra eles [nos outros musicais interpretaram arranjos que já 
existiam]. (FERNANDES, 2016) 

Quanto ao “interesse natural do grupo e do regente”, descrito por Ramos (1989, p. 

40), podemos dizer que este é um ponto importante (ainda mais em coros amadores), pois a 

escolha está profundamente atrelada à construção da identidade do grupo. Se considerarmos 

coros comunitários, religiosos, mantidos por empresas ou por entidades governamentais etc., 

onde a educação voltada à ação na sociedade sobrepõe-se à voltada ao indivíduo, far-se-á 

necessária uma imersão do grupo, através do repertório, no “universo coral”. Sobre isso, 

Igayara (2007) discorre: 

[...] penetrar no universo coral não é, apenas, participar de uma atividade musical, 
mas adaptar-se, transformar e criar novas comunidades de leitura de um suposto 
repertório coral, com seu cânone e com suas aberturas, descobrir e construir sua 
identidade como grupo. Nesta discussão, assumem um papel importante os arranjos 
ou adaptações corais, que sempre fizeram parte da história do repertório coral e, por 
diversas vezes, operaram mediações entre os universos cultos e populares, ou entre 
universos culturais distintos. Como prática inerente ao canto coral, desde sempre, o 
exemplo histórico poderá servir como elemento para as discussões e para as ações 
concretas de apropriação e criação de um repertório significativo para determinada 
comunidade ou grupo coral. (IGAYARA, 2007, p. 5) 
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Podemos considerar também a importância social de alguns repertórios, por estarem 

relacionados à identidade dos coralistas. A escolha do repertório passa por questões de 

identidade do grupo, Beard e Glog discutem: 

A Identidade, portanto, é expressada através de um conjunto de atitudes que se 
relacionam a um grupo ou são compartilhadas por ele, a identidade insere-se na 
relação entre a experiência pessoal e o significado público. "Textos" culturais, tais 
como a música, possibilitam que as identidades sejam expressadas, formadas e 
mantidas, por exemplo, através do que os psicólogos chamam de priming, onde uma 
"rede de associações que são ligadas por conexões compartilhadas de estado de 
espírito é ativada pela música" (CROZIER, 1998, 79 apud BEARD; GLOAG, 2005, 
88). 

Uma hipótese sobre a preferência em arranjar canções populares é a identificação, 

não só dos coralistas, mas também do público, em que a comunicação intérprete-ouvinte se dá 

através do texto de maneira natural e familiar. 

Mas talvez pra você ganhar as pessoas, que tem essa história de você ganhar o coro, 
você faz o que eles gostam de cantar. E o que eles gostam de cantar, o que a maioria 
das pessoas tem contato é a música popular por causa dos meios de comunicação. 
(RECSKI, 2016) 

Há um método de trabalho interessante, adotado por Fernandes, além de executar 

arranjos escritos especialmente para seu grupo, ele também escolhe a temática do repertório 

junto aos coralistas. Sobre o processo de escolha da temática do repertório, Fernandes afirma 

que: 

[...] acho que não é uma coisa tão comum no processo de todos os regentes. Eu 
defino o repertório do coro democraticamente com eles, desde 1986, sempre, em 
todos os coros. [...] Às vezes alguma pessoa sugere um tema ‘ah, vamos cantar 
amor’, alguém sugere um compositor, alguém sugere uma época, alguém sugere um 
estilo, alguém sugere uma cantata de Bach. [...] A única prerrogativa que eu me dou 
como regente é a prerrogativa de veto, que eu nunca usei em 30 anos regendo. 
Porque eu tenho um conhecimento técnico que eles não detêm, então de repente o 
coro pode meter os pés pelas mãos e fazer um repertório que seja muito repetitivo, 
que seja muito igual, que eles não tenham condição de fazer, muito difícil, ou então 
o contrário, um repertório que não tenha nenhum desafio. Eu acho essa questão do 
repertório absolutamente importante, então decidimos juntos. (FERNANDES, 2016) 

Mas essa não é a realidade da maior parte dos coros, o mais comum é vermos a 

formação de repertórios mais ecléticos. Um possível motivo é que a maioria dos grupos corais 

amadores reúne pessoas de diferentes idades, níveis sociais, econômico, de formação e 

culturais. Esta variedade de tipos de pessoas faz com que o grupo tenha um profuso panorama 

de referências, o que reflete na sua atuação, através da forma de cantar, da escolha do 

repertório, da postura no palco etc. Neste contexto, é possível que o grupo clame por um 

repertório que abranja toda essa diversidade. 
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Desta forma, é muito comum um tipo de repertório variado (eclético) onde 
convivam peças que vão da renascença europeia até adaptação de trilhas de seriados 
de TV, passando por negro spirituals, adaptações de música folclórica e arranjos de 
canções da música popular, todas num mesmo programa. (FERNANDES, 2003, p. 
97) 
 
Dessa atividade despretensiosa nasceu o tema de nosso repertório, a costura de 
nosso programa, um espírito de corpo que juntou aqueles participantes em amizades 
enormes no decorrer dos anos vindouros. Fizemos um discurso sobre a diversidade 
no Brasil, cantamos obras originais, arranjos, música indígena, afrobrasileira, MPB, 
e até mesmo repertório internacional que representasse etnias e povos imigrantes. 
(RAMOS, 2017, p. 11) 
 
É uma coisa até que nos dá muita liberdade e muita flexibilidade, porque quando 
você tem um grupo, mesmo com gente saindo e entrando, ele caminha. E nesse 
caminhar você tem que ter peças que proporcionem a esse grupo crescer. Então, por 
exemplo, o grupo tá bom, mas eu vou pegar uma peça que tem nota longa, então a 
gente vai trabalhar, ‘olha o grupo tá legal e eles nunca fizeram agora uma peça de 
repente numa língua alemã, vamos pegar uma peça numa língua alemã’. Então eu 
acho que fica mais fácil pra gente misturando o repertório, entendeu, conseguir ter 
músicas pra fazer um programa. (RODRIGUES, 2016) 

A escolha de um repertório adequado está, então, não somente ligada a fatores 

técnicos, equilibrando o que é possível de ser realizado pelo coro, ao mesmo tempo 

promovendo seu crescimento. A escolha também deve considerar questões de gosto e 

familiaridade dos coralistas com o repertório, principalmente fazendo um repertório que 

reflita a identidade do grupo. 

 

3.2.2 Processos de hibridação nos arranjos: principais técnicas e procedimentos 
utilizados 

Na história do repertório coral, vemos temas populares serem “emprestados” e 

reutilizados a partir de uma técnica composicional erudita. Esta prática, ao longo dos distintos 

períodos históricos, sofreu transformações diversas, e colocou o canto coral numa condição de 

“território fronteiriço” propício às múltiplas possibilidades de contágio, circularidade cultural 

e hibridismo, conceito trabalhado por Burke (2003). 

Em nosso artigo Luiz Gonzaga em arranjos corais, apresentado e publicado no 

“XXV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música” 

(OLIVEIRA; IGAYARA-SOUZA, 2015a), partimos da ideia do repertório coral ligado a 

práticas culturais em que pode ser identificado este caráter híbrido entre a música popular e a 

música erudita, em nosso caso o cancioneiro de Luiz Gonzaga, observando como os gestos 

interpretativos de suas performances influenciam os arranjadores que, por sua vez, combinam 

esses elementos com sua formação musical erudita. 
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Conforme já citamos anteriormente, Canclini entende por hibridação “processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2003, p. xix). Neste 

contexto, temos o arranjo coral como um produto híbrido, como um novo objeto, e sua 

execução como uma nova prática. 

Este produto é híbrido não só por estar inserido num repertório coral que antes era 

majoritariamente ligado a tradições eruditas. A partir do arranjo coral, a canção original passa 

por ressignificações de estrutura e discurso musical, e já não está mais no seu contexto de 

origem, sofre enormes mudanças sonoras devido à escrita coral e à realização ao vivo. 

Este posicionamento singular do arranjo entre duas tradições tão distintas como a 
música popular e erudita, pode permitir a criação de um produto artístico de 
características novas que incorpora ao mesmo tempo elementos das duas linguagens, 
mas já não é mais nenhuma delas (FERNANDES, 2003, p. 94). 

O arranjador torna-se um intermediador dos dois conjuntos culturais, a canção 

popular e as práticas corais. 

O desafio de unir as técnicas tradicionais de escrita vocal aos temas populares é 
notório na produção de alguns arranjadores e maestros, tais como Damiano 
Cozzella, Amaury Vieira, Esmeralda Rusanowsky, Roberto Gnattali, Samuel Kerr, 
Marcos Leite, entre outros (SOARES, 2013, p. 5). 

No “Guia Prático”, Villa-Lobos comenta como é árdua a função do compositor que 

precisa escrever música escolar, porque ele tem que fazer uma ponte entre dois universos 

culturais (VILLA-LOBOS, 1941, p. 195). Essa situação de intermediário revela-se nos 

próprios arranjos. 

Os regentes-arranjadores Marcos Leite e Alexandre T. Sanches nos dão um claro 

exemplo deste hibridismo escrevendo arranjos de canções populares em estilos 

composicionais tidos como eruditos. No arranjo de “She’s leaving home” (J.Lennon e 

P.McCartney), Marcos Leite escreve num estilo madrigalista, vemos efeitos de eco e uso do 

contraponto. 



78 

 

 

 

Exemplo 1: Trecho do arranjo de “She’s leaving home”. 

Já Alexandre Sanches arranja “Fantasia” (Chico Buarque) na forma de uma fuga, 

aproveitando o caráter estrófico da canção para alternar as letras a cada ponto de imitação, e 

criando contra-sujeitos para realizar o contraponto, tudo isso sem comprometer o 

entendimento do texto. 

 

Exemplo 2: No arranjo de “Fantasia”, o sujeito da fuga inicia na voz do tenor. 
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Exemplo 3: Ponto do arranjo de “Fantasia” onde já entraram as quatro vozes, na sequência: tenor, contralto, 
soprano e, por fim, baixo. 

Ao ser questionado sobre seu processo de criação dos arranjos, Rodrigues exprimiu 

esse caráter híbrido do arranjo, que parte de um material (elementos da canção) do universo 

popular, mas é trabalhado, modificado e até recriado com ferramentas e conhecimentos de 

alguém do universo erudito: 

Eu não me considero um arranjador pop, eu me considero um arranjador arcaico. 
Por isso que às vezes as coisas são bem diferentes pra mim, porque eu faço música 
popular, mas numa outra plataforma. Tem gente que às vezes não reconheceu que a 
música que eu cantei é uma música conhecida. Porque eu mudei tanto a harmonia, 
mudei tanta coisa, que a pessoa não viu a música. Então por fazer muita coisa com 
contraponto e tudo, eu me acho um arranjador velho, então eu me espelho em fazer 
arranjo, assim, a minha prática não é que eu penso em fazer arranjo, eu tenho coisa 
assim do Cozzella, que você aprende e tem a sua linguagem também, mas assim, o 
meu modo de lidar com as vozes é Josquin des Prez, por isso que eu tenho uma 
identidade. Por exemplo, a Ana Yara Campos, eu tenho uma identidade com ela, 
porque ela tem também uma coisa parecida. Ela faz arranjos muito bons, e eles não 
são pops, então você não fica ‘bubababombombom’, quer dizer, tem às vezes, 
porque é inerente, é idiomático com o que você tá fazendo, mas a voz é privilegiada. 
E eu não me considero um cara pop, eu me considero um músico erudito. Acabei até 
gostando de música antiga, me especializando em música antiga e música sacra 
principalmente. Mas eu ainda faço arranjos de música popular, mas eu não me 
considero um músico popular. (RODRIGUES, 2016) 

Mesmo em arranjos que se aproximam um pouco mais das versões originais das 

canções, é possível encontrarmos técnicas e procedimentos em que notamos a intervenção do 

arranjador. Um exemplo em que há esta intervenção e, ao mesmo tempo, a junção de dois 

conjuntos culturais é a adaptação (arranjo de José Acácio Santana) da canção “Acalanto” 

(D.Caymmi), feita pelo regente-arranjador Nibaldo Araneda, que insere um excerto da “Ária 

da Suite n.3” (J.S.Bach), unindo os universos popular e erudito. 



80 

 

 

 

Exemplo 4: Excerto da “Ária da Suite n.3” na adaptação da canção “Acalanto”. 

Outro exemplo de música incidental está presente no arranjo de “Isso é lá com Santo 

Antônio” (L.Babo) do regente-arranjador Roberto Rodrigues. Aqui utilizado de maneira sutil, 

um trecho da “Marcha Nupcial” (F.Mendelssohn) apenas na linha do baixo, sendo usado 

como ponte para volta à seção A da música com segunda letra. A inventividade de Rodrigues 

está em unir essas músicas por sua temática. 
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Exemplo 5: Excerto da “Marcha Nupcial” no arranjo de “Isso é lá com Santo Antônio”. 

Neste outro exemplo do arranjo de “O mar” (D.Caymmi), também de Roberto 

Rodrigues, a intervenção se dá através do acréscimo de novos trechos, com figurações em 

tercinas – uma utilizando o modo lídio, e outra em cânone –, ambas remetendo ao 

balanço/movimento do mar. Tais trechos são criações de Rodrigues, não estão presente na 

composição de Caymmi. 

 

Exemplo 6: Tercinas e modo lídio em arranjo de “O mar”. 
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Exemplo 7: Tercinas e cânone em arranjo de “O mar”. 

O que eu fiz nessa música, primeiro, com essas tercinas aqui, e vindo com essa coisa 
lídia de dar o balanço do mar. É uma questão de figurativismo. Isso daqui é um 
pouco da coisa que se desfaz das ondas. Eu penso nessas coisas porque isso existe na 
música, tem no Barroco, né? Assim: ‘olha que coisa mais linda...’, então a menina tá 
a caminho do mar, o que que tá a caminho do mar? É o rebolar dela. [...] 
(RODRIGUES, 2016) 

A técnica do cânone é muito utilizada pelos arranjadores, principalmente em coros 

amadores. Normalmente é feito um processo de imitação com um tema e/ou fragmento da 

melodia principal. A mesma linha é cantada em defasagem por dois ou mais naipes. A 

aprendizagem e a memorização são facilitadas em busca de um bom resultado musical, sobre 

isto Souza (2003) afirma: 

Na prática coral, os cânones costumam ser um dos primeiros procedimentos 
polifônicos utilizados, por possibilitarem o contato com este tipo de textura, porém 
ainda com certo grau de simplicidade. A busca por formas simples para o trabalho 
inicial com grupos corais é uma necessidade (...). Escrever arranjos simples, que 
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possam ser eficientes pedagogicamente não exclui a possibilidade de se conseguirem 
resultados musicais criativos e de qualidade. (SOUZA, 2003, p. 73) 

Eduardo Fernandes utiliza esta técnica na introdução de seu arranjo de “Meio-dia na 

Praça da Sé” (A.Moraes), com um nível maior de complexidade, ele faz um cânone duplo por 

diferentes intervalos. Enquanto sopranos e contraltos fazem uma figuração imitando sinos, 

tenores e baixos repetem um tema anunciando o porquê dos sinos estarem tocando. 

 

Exemplo 8: Cânone duplo por diferentes intervalos na introdução de “Meio dia na Praça da Sé”. 

O arranjo coral não é a canção modificada, nem a linguagem coral “pura”, mas sim 

um produto híbrido criado pelo arranjador. 

 

3.2.3 Adaptações de arranjos 

Uma prática muito utilizada por regentes (que se denominam arranjadores ou não) é 

a de adaptações. Na busca por um repertório adequado, às vezes encontra-se uma peça 
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(arranjada ou escrita originalmente para coro) que é quase “ideal”. Este “quase” faz com que 

o regente altere algumas coisas, por exemplo: tonalidade; alturas de notas; trocas de naipes 

que cantam determinadas linhas; ou mesmo que excluam ou adicionem trechos, etc. 

Eu mudo alguma coisa. Assim como a gente faz em renascença, a gente fazia no 
Coral da USP, o tenor pegava lá uma coisa agudíssima e trocava com contralto, a 
gente fazia essas adaptações mesmo sendo obra original. Porque qual é a outra 
opção: não fazer. Ah, essa opção não é boa. Então muito do que o regente faz são 
escolhas. Ele se coloca a cara pra crítica, mas assim, eu sei a escolha que eu fiz. 
Então às vezes eu pego arranjos e eu mudo, eu não vou transferir eu nem pego os 
arranjos e coloco meu nome, não. Eu mudo uma coisinha, mudo uma nota, mudo 
uma entrada, faço uma coisa que todo mundo erra e vai ficar mais fácil, então eu 
faço igual a primeira vez e a segunda vez. (RODRIGUES, 2016) 

Roberto Rodrigues adapta o arranjo de Alexandre Zilahi da música “Baião” 

(L.Gonzaga e H.Teixeira), fazendo algumas alterações, principalmente melódicas, mais 

também rítmicas e de texto. Conforme ele comenta na entrevista, não colocou na partitura 

indicação da adaptação de sua autoria. 

 

Exemplo 9: Trecho do arranjo de “Baião”, de Zilahi. 
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Exemplo 10: Trecho do arranjo de “Baião”, de Zilahi com adaptações de Rodrigues. 

Apesar de assumirem fazer modificações em composições escritas originalmente 

para coro, principalmente no repertório renascentista, há uma certa diferença de postura dos 

regentes frente a obras originais e a arranjos. 

Acho sim [tudo bem fazer pequenas adaptações], trocar de tom, mudar de voz, isso 
pra arranjos. Pra original não, eu acho que não, [...] se você acha que seu grupo pode 
fazer aquilo [obra original] então faça como está escrito. [...] música popular é uma 
coisa mais livre eu acho, menos encanada. (RECSKI, 2016) 

Muito dessa diferenciação vem de um pensamento conceitual de arranjo, de 

considerá-lo uma obra aberta, como discutimos no subcapítulo Sobre o conceito de “arranjo 

coral”. Em contraposição, consideram as composições algo quase que “intocável”: “Mas eu 

faço mais [adaptações] nos arranjos. A peça [composição original] assim que foi escrita ela 

tem uma certa santidade, ela tá um pouco assim no altar” (RODRIGUES, 2016). 

Um exemplo dessa “liberdade” – atrelada ao conceito de obra aberta – é a introdução 

do arranjo de Rodrigues da canção “Me chama” (Lobão). Ele, que escreveu este arranjo 

enquanto coralista, deixou esta parte de sua criação sem texto. Rodrigues contou que a própria 

regente do grupo propôs um texto com ‘as’ e ‘os’. “Ela ficou muito impressionada porque ela 
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achou assim que a música [o arranjo] não tinha nada a ver com o original” (RODRIGUES, 

2016). Também falou que a introdução é derivada de alguns complementos e/ou 

acompanhamentos presentes no arranjo, e que adota este procedimento também em outros 

arranjos, para dar unidade. 

Primeiro que eu via como exemplo que o Bach fazia isso, que os compositores 
faziam isso. Eles economizavam, você pegava aquilo que já tinha feito e usava. E 
isso também rende a uma unidade, então esse senso de unidade, de fechamento, era 
importante pra mim. Então quando eu consigo colocar uma introdução é porque eu 
acho que cai bem e porque ela funciona com algo que tem. Mas eu não sinto a 
necessidade premente de uma música brasileira mesmo, que na gravação tem 
introdução, dela [o arranjo] ter introdução. (RODRIGUES, 2016) 

 

Exemplo 11: Introdução do arranjo de “Me chama” sem texto notado. 

O Cozzella faz muito isso, o Cozzella escrevia e não colocava texto. Então quando 
ele faz isso, ele que dizendo assim ‘olha, não importa muito o que você faça, não 
tem importância’. Então você pode até criar em cima de um ambiente. Porque às 
vezes a gente fala assim ‘bocca chiusa’. Bocca chiusa só funciona em ambiente 
pequeno ou com coro muito grande, então a gente faz com ‘u’, porque na prática 
sempre que você tá numa igreja grande, num teatro grande, a bocca chiusa não é 
ouvida, não é verdade? (RODRIGUES, 2016) 

Outras omissões de notações na partitura – como dinâmicas, andamentos, respirações 

– serão tratadas no próximo subcapítulo, porque estão relacionadas ao conceito de 

comunidade interpretativa. 

O regente-arranjador pode ainda adaptar seu próprio arranjo, que inicialmente foi 

escrito para determinado grupo ou situação, mas depois foi apresentado em outro contexto. 

O André [Protasio] é um cara que ‘ah, outro dia alguém me pediu a partitura do 
Volte para seu lar, dele’ que eu já fiz há muitos anos atrás quando eu tava fazendo 
essa música falei ‘tô fazendo o Volte para seu lar’ ele falou ‘versão 1, 2, 3, 4, 5 ou 
9?’. Porque ele falou assim ‘em cada situação eu tive que mudar um pouco a música 
[o arranjo] pra situação que pedia’. (FERNANDES, 2016) 
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Também é nomeada adaptação quando um regente-arranjador adéqua um arranjo 

(seu ou de outrem), criado para uma determinada formação coral – por exemplo, coro misto a 

quatro vozes (SATB) – para outras formações. Eduardo Fernandes contou na entrevista que 

seu arranjo de “Meio dia na Praça da Sé” tem uma adaptação sua a três vozes, e que seu 

arranjo de “Natal menino” tem adaptações suas a 4, 3 e 2 vozes. Marcelo Recski também 

adota esta prática, por ser regente-arranjador de grupos de formações variadas: “O arranjo é 

uma coisa mais livre eu acho. [...] essa música eu fiz primeiro pra coro SATB e piano, depois 

fiz pro coro feminino, depois pro coro masculino. Se a música dá certo e o arranjo tá bacana 

eu adapto.” (RECSKI, 2016). 

Aqui temos um exemplo de adaptação mudando a formação. O arranjo “Ai que 

saudade d’ocê” (V.Farias), de Rodrigues é muito conhecido e executado, e também há a 

adaptação de Carlos Taubaté que é bastante difundida. Na gravação que tomamos como 

referência (Apêndice 5), a regência é de Luís Anselmi, aqui temos três regentes-arranjadores 

atuando em diferentes etapas do processo do arranjo: Rodrigues (arranjo); Taubaté 

(adaptação); e Anselmi (regência). Nesta adaptação a principal alteração é a formação, que 

passa de quatro para três vozes. As linhas de tenor e baixo escritas por Rodrigues são 

mescladas, fundidas. Taubaté também faz pequenas alterações melódicas e rítmicas.  

 

Exemplo 12: Adaptação de Taubaté do arranjo de Rodrigues da canção “Ai, que saudade d'ôce”. 

Neste outro exemplo semelhante, Fernandes adapta o arranjo de “Qui nem jiló” 

(L.Gonzaga e H.Teixeira) feito por Eduardo Dias Carvalho. 
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Exemplo 13: Adaptação de Fernandes do arranjo de Carvalho de “Qui nem jiló”. 

[...] eu vou fazer um arranjo seu no coro, ah, meu coro não dá pra fazer, então eu 
corto aquela nota aguda de soprano. Então é melhor eu fazer um outro arranjo, 
talvez, se eu vou mutilar o seu arranjo, talvez seja melhor eu pegar e escrever um 
outro arranjo. Mas às vezes você não mutila, você pega e suprime alguma coisa, ou 
muda uma coisa que tá um pouco grave pro baixo, você tira ali, enfim, sutil. Você 
não coloca notas suas lá, você deixa a estrutura principal como tá escrito, mas ok, 
aqui esse divisi não faz, então tira uma nota aqui, então, coisas assim que preservam 
a ideia de quem fez o arranjo e, ao mesmo tempo, você pode fazer a música. Mas eu 
acho importantíssimo que você coloque no programa: arranjo original de Fulano de 
Tal, adaptação: Fulano de Tal. Pra que a pessoa do público saiba que você meteu a 
mão. Eu poderia chegar pra você e dizer ‘ah não, nunca faço isso’, mas eu faço. Eu 
faço e muita gente faz. A questão eu acho que é o critério de como se fazer, 
entendeu? (FERNANDES, 2016). 

É difícil apontar os limites de uma adaptação. Diante da necessidade de várias 

alterações, substituição de muitas notas, exclusão de contracantos inteiros etc., para tornar o 

arranjo exequível para determinado coro, talvez o regente se questione sobre fazer um novo 

arranjo de determinada música, ou fazer outra música.  

Por outro lado se há um arranjo com ideias muito boas utilizadas, mas ao mesmo 

tempo o regente acrescenta muitas coisas suas (enquanto arranjador), fica difícil definir se o 

resultado deste processo é adaptação ou (re)arranjo. Marcelo Recski encontrou uma boa 

solução para este impasse. 

Ele tomou conhecimento do arranjo de Elvis Matos, da canção “Eu só quero um 

xodó” (Dominguinhos e Anastácia), que é para coro misto a três vozes (soprano, contralto e 

barítono) e resolveu fazer uma adaptação para quatro vozes (SATB). Então, a voz mais grave 

que ele acrescentou (barítono), herdou linhas do barítono escrito por Matos (que é o tenor na 
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versão de Recski) e também linhas do contralto. Recski relatou que se as adaptações tivessem 

sido apenas estas, ele teria chamado sua criação de adaptação. 

 

Exemplo 14: Arranjo original de “Eu só quero um xodó”, de Elvis Matos. 

 

Exemplo 15: Arranjo de Matos e Recski, da canção “Eu só quero um xodó”. 

Porém, Recski acrescentou mais elementos. Na verdade ele adicionou uma seção 

inteira (c.28-45), onde as vozes imitam o trecho instrumental presente na gravação original da 

canção (de Dominguinhos), tal seção não existe no arranjo de Matos. Os naipes masculinos 

emulam instrumentos de percussão, enquanto os femininos, a sanfona. A solução de Recski 

foi denominar “Arranjo: Elvis Matos & Marcelo Recski”, coautores. 



90 

 

 

 

Exemplo 16: Trecho da nova seção criada por Recski no arranjo de “Eu só quero um xodó”. 

 

3.2.4 Comunidade interpretativa: regras e estratégias de escrita, leitura e interpretação 
de arranjos corais 

Discutiremos neste subcapítulo as regras e as estratégias de escrita, leitura e 

interpretação dos arranjos corais, trabalhando-os a partir da ideia de uma comunidade 

interpretativa formada pelo ambiente do canto coral brasileiro. Para tanto, utilizaremos este 

conceito teórico originado da estética da recepção, explicado por Tereza Virginia de Almeida 

no E-Dicionário de Termos Literários (EDTL)30: 

Comunidade interpretativa é, portanto, aquele ponto de intersecção a partir do qual 
se constrói uma certa estabilidade significativa, a partir do momento em que os 
indivíduos que ali se agrupam compartilham regras e estratégias de leitura que 
emolduram a aceitabilidade interpretativa e que permitem a comunicabilidade, o 
intercâmbio e a coincidência de interpretações. 

Solange Oliveira (2002) disserta sobre a contribuição da estética da recepção para a 

análise musical, destacando que parte da obra resulta da ação criadora do intérprete, e afirma 

que “sem a participação de um intérprete, a obra literária, como a musical, assemelha-se a 

uma partitura, simples material recoberto de caracteres gráficos. Só a ação de um 

leitor/ouvinte pode chamá-la à vida” (OLIVEIRA, 2002, p. 82). 

No ambiente coral há certos conceitos, padronizações e práticas que são conhecidos 

por quem o frequenta, nem sempre compreendidos por outros músicos relacionados a outras 

práticas. Uma diferença fundamental, por exemplo, que recebemos na formação erudita 

                                                 
30 http://www.edtl.com.pt 
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instrumental a partir do solfejo: duas colcheias têm o mesmo valor, são sempre iguais, porém, 

se há um texto nessas colcheias, já não serão iguais, visto que aspectos fonéticos e de dicção 

interferirão na execução, o que é uma estratégia de leitura vocal compartilhada mundialmente. 

A seguir destacaremos algumas práticas relacionadas à escrita, leitura e interpretação 

que foram encontradas e analisadas nos arranjos e discutidas com os entrevistados, são elas: 

prosódia, reutilização de materiais do arranjo, ritmo, cifras, texto, andamentos, dinâmicas, 

respirações e fermatas.  

A relação entre escrita e oralidade é tema de estudo de várias áreas de conhecimento, 

o linguista Luiz Antônio Marcuschi afirma que “Na sociedade atual, tanto a oralidade quanto 

a escrita são imprescindíveis. Trata-se, pois, de não confundir seus papéis e seus contextos de 

uso, e de não discriminar seus usuários” (MARCUSCHI, 1997, p. 123). Escrita e oralidade 

são interdependentes: “É preciso compreender que os usos do oral e do escrito 

complementam-se nas práticas de letramento e que a fala e a escrita se relacionam em vários 

níveis” (BRASIL, 2015, p. 9). 

Trazendo essas ideias para um contexto musical, no ambiente coral que estamos 

considerando, há dois fatores que em certa medida fazem a oralidade se sobrepor em alguns 

momentos, são eles: os coros realizarem um tipo de repertório, dito popular, que já vem de 

uma tradição oral; e os coralistas serem normalmente leigos que não dominam plenamente a 

leitura musical. Porém grande parte dos coros amadores trabalha com o uso de partituras, pois 

seus regentes concordam que cantores constantemente estimulados a ler música durante os 

ensaios desenvolvem de certo modo esta habilidade. Rodrigues contou na entrevista: “você 

não precisa saber a partitura, mas o desenho, ele é autossugestivo pra você, ele é mnemônico.” 

(RODRIGUES, 2016). Logo, no âmbito coral, escrita e oralidade são indissociáveis. 

A experiência do canto coral, ela leva a uma certa leitura. Os coralistas, os cantores 
experientes, que nunca estudaram música, sabem seguir a partitura. Sabem seguir 
sua linha, sabem pra onde vai, e sabem até olhar pras bolinhas aí, pras notas. [...] Eu 
acho que a grande escola de música que existe é o canto coral. É a mais eficiente na 
verdade, e é uma coisa assim que as pessoas vão aprendendo. (RECSKI, 2016) 

Também há de se considerar que a oralidade atrelada à memória auxilia não só no 

processo de aprendizagem da leitura, mas principalmente na aprendizagem da música 

trabalhada, neste ponto, ao se tratarem de canções e no idioma nativo dos cantores este 

processo é ainda mais eficaz. Ceição de Barros Barreto comenta esta prática, vale salientar 

que isso já era uma preocupação em 1938, quando esse texto foi publicado pela primeira vez: 
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O estudo das canções corais realize-se por audição e por leitura. O canto por 
audição, utilizado comumente nos orfeões escolares e de amadores apresenta a 
vantagem, para os que não conhecem a leitura musical, de promover a educação 
auditiva, obediência à regência, memorização das canções, recreações e demais 
fatores educacionais. Assim sendo, as canções a estudar não serão muito extensas, 
possuindo caráter melódico bem definido, singeleza rítmica e relação exata entre a 
letra e a música. (BARRETO, 1973, p. 114) 

Um outro exemplo relatado pelos entrevistados de inter-relação entre escrita e 

oralidade é considerar o ato de cantar (oralidade) como parte importante no processo de 

criação de seus arranjos (escrita): “primeiro que eu canto muito, eu tenho a experiência de 

cantar aquela melodia, eu experimento. Geralmente eu acerto [a tonalidade mais adequada].” 

(RECSKI, 2016). 

E eu canto muito, porque é o que eu fazia antes, eu sabia que as melodias tinham 
que ser bonitas, então eu canto muito tudo antes de falar ‘tá bom’. [...] depois eu 
canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto as vozes, e as vozes vão sugerindo pra 
mim vontades próprias, ‘ah, aqui eu quero fazer uma bordadura, aqui eu quero fazer 
um retardo, aqui eu quero segurar tal nota, aqui eu quero mudar essa nota da 
melodia’. [...] às vezes eu mudo [uma nota da melodia] pra caber um acorde 
especial. Às vezes eu faço uma fermata onde não tem. Até um ponto assim que você 
fala: gostei. E isso é uma coisa muito importante, porque quando você fala ‘não 
gostei’, não é pronto. (RODRIGUES, 2016) 

A questão da notação dos arranjos está fortemente ligada à ideia de uma comunidade 

interpretativa. Considerando o arranjo uma obra aberta, a interpretação depende dos conceitos 

compartilhados por seus intérpretes. A partitura não é um plano fechado, cabe ao regente 

estabelecer e completar seu plano junto com seu coro. 

O que tá escrito de repente não é a música, é o jeito melhor de se registrar a música. 
E você tem que entender isso quando você vai ler. Você tem que ler o que tá escrito, 
mas não está escrito. Por exemplo, se eu der prum alemão cantar isso daqui, vai sair 
muito quadrado, como ser uma colher dentro de um liquidificador, então a gente que 
é brasileiro já tem mais ginga e já tem aquele swing. Então é como um cara do jazz 
que escreve tudo redondo. [...] Não [escrevo o swing]. (RODRIGUES, 2016) 

Uma situação bastante vivenciada pelos regentes e contada pelos entrevistados é o 

fato de ocorrerem alterações no arranjo durante o ensaio. Algumas alterações têm sua origem 

na oralidade, através dos coralistas, que acabam não cantando alguma linha como está escrito, 

mas de uma maneira que cabe no arranjo. E por este ter esta liberdade, no que se refere a ser 

uma obra aberta, ainda mais considerando que seu autor está ali presente, os regentes acabam 

incorporando essas alterações involuntárias dos coralistas, e tornando-as parte do arranjo. 

Um exemplo desse tipo de alteração foi relatado por Fernandes, que inicialmente 

escreveu a palavra “noite” para as vozes femininas com o prolongamento da sílaba “te”. 

Durante a leitura da peça algumas coralista prolongaram instintivamente a sílaba “noi” e 
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Fernandes notou que soava mais orgânico, inclusive melhorando a prosódia. Mesmo ajuste 

ocorreu posteriormente com “prisioneiro” (c.34-35), prolongando a sílaba “nei” e não a “ro” 

(como está escrito). 

Eu acho que o coralista tem que fazer uma coisa, aqui não faz tanta diferença da 
prosódia, tem lugares que a prosódia fica horrorosa, mas aqui ‘noite-e’ é ok, ‘no-
oite’ também é igual, porque a palavra é NOIte, não é noiTE, certo? [...] porque o 
tempo forte da palavra tá caindo no tempo forte do compasso., então já tô garantido. 
E por algum motivo, o que eu tinha escrito originalmente não era o que eles 
cantavam. E aí é a hora de ser inteligente e não ficar brigando com o coro. Se não 
faz grande diferença. Eu acho que o regente deve aprender com o coro. 
(FERNANDES, 2016) 

 

Exemplo 17: Como Fernandes escreveu (à esquerda) e como o coro passou a cantar (à direita) o arranjo de “O 
meu sangue ferve por você”, com a modificação na prosódia. 

Outras alterações originadas pelos cantores são acomodações rítmicas, sobre isso os 

entrevistados atentaram para que o regente-arranjador seja flexível em relação a mudanças, 

porém tomando cuidado com a estrutura do arranjo, pois dependendo da textura esta 

acomodação pode gerar mais problemas que soluções. 

Eu acho que depende um pouco da situação. Tem momentos que você tá fazendo... 
primeiro eu acho que você deve escrever o mais próximo do que o cara cantou, da 
gravação original, (porque nem sempre a pessoa vai... se bem que a gravação 
popular tem a possibilidade atualmente de ouvir o original, mas vamos dizer que a 
pessoa não tenha) então eu acho interessante que você escreva próximo ao original, 
eu acho que é o ideal. Em relação à acomodação rítmica do coro depende um pouco 
da estrutura do arranjo, da engenharia do arranjo. Tem coisas, por exemplo, se você 
tem uma melodia acompanhada: o coro tá acompanhando com notas longas um 
naipe que tá cantando uma melodia, não tem problema nenhum esse naipe ter 
alguma liberdade, porque não interfere na engenharia. Agora se você tem um 
momento imitativo, por exemplo, uma imitação mais cerrada assim, e um naipe se 
dá a liberdade de atrasar um pouco ou acelerar um pouco, isso gera problema. [...] 
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Quando é em naipe você precisa chegar num consenso: ah, é assim! (FERNANDES, 
2016) 
 
Num outro momento da minha vida, eu acho que eu ficaria que nem um louco pra 
eles fazerem o ritmo que tá escrito. [...] o que me interessa é dizer alguma coisa com 
a música. E às vezes um ritmo que ficou mais acomodado de uma determinada 
maneira não tem problema nenhum. (FERNANDES, 2016) 
 
“[...] mas aí você cede também. Eu acho que tem umas coisas que você não... sabe? 
Essa coisa, se fosse uma música erudita que tivesse escrito, sabe decreto lei? Você 
tem que fazer, mas aqui, cara, é música popular, porque que eu vou ficar brigando 
com o coro por causa de um ‘m’ [...] você tenta, tenta, não rola, pronto: vai assim 
mesmo. Sinto, pra mim eu quero que role o efeito do negócio.” (RECSKI, 2016) 

Muitas dessas acomodações rítmicas por parte do coro estão relacionadas à memória 

dos coralistas de uma determinada interpretação da canção original, os regentes-arranjadores, 

já sabendo desta possível memória, procuram às vezes guiar-se pelo modo de fazer de um 

determinado intérprete, ou encontrar um meio termo entre várias gravações. Mas o grande 

desafio talvez seja lidar com uma liberdade rítmica de um determinado intérprete que seria 

muito difícil de reproduzir com o coro, ou mesmo com um naipe. Os regentes- arranjadores 

acabam normatizando determinados ritmos para acurar a execução sem que ela perca sua 

organicidade. 

“Não é pra facilitar, é pra normatizar. Porque quando você tem aquela coisa do 
performer, do cara que faz a gravação, ele é livre. E aí tem uma gravação [música] 
que tem cinco cantores, e cada um canta dum jeito. Então não tem certo e errado, 
então a gente simplesmente normatiza. [...] Por exemplo, quando a gente canta bem 
assim, com algumas diferenças, e as sopranos, elas não tão fazendo o ritmo escrito, 
só que todas tão fazendo juntas o mesmo ritmo, eu fico quieto, pra mim tá ótimo.” 
(RODRIGUES, 2016) 

No arranjo de “Sampa” (C.Veloso), Marcelo Recski claramente buscou uma 

normatização rítmica (c.5-6), não escrevendo da forma (mais livre) cantada por Caetano 

Veloso. 

Essa entradinha aqui desse jeito facilita a história da regência, de cantar junto, [foi 
uma escolha durante a criação do arranjo] [...]. Porque não dá pra você seguir o 
solista, o cara faz o que quer. E assim, você ouve uma gravação é uma coisa, você 
ouve outra, é outra. Então é livre, solista é livre. [...] [Quando é um naipe], você 
pode até fazer chegar a ‘soar livre’, mas não é. (RECSKI, 2016) 
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Exemplo 18: Padronização rítmica no início do arranjo de “Sampa”. 

Outras alterações podem ocorrer durante o processo de ensaio. No arranjo de “Dois 

de fevereiro” (D.Caymmi), Fernandes acabou substituindo o texto (c.35) de “o” para “é” 

(gravação no apêndice 5), possivelmente para ficar igual ao compasso 43, já que o trecho se 

repete. Além disso, é feito um staccato, não notado na partitura, o que colaborou para 

caracterizar o estilo do samba. 

 

Exemplo 19: Texto “o” substituído por “é” em staccato no arranjo de “Dois de fevereiro”. 

No arranjo de “Beleza Pura” (C.Veloso), também de Eduardo Fernandes, ocorre 

outra pequena alteração, desta vez rítmica e com o acréscimo de uma nota. A mudança está 

escrita a lápis e foi feita pela própria coralista, soprano, dona da partitura. 
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Exemplo 20: Alteração no soprano, arranjo de “Beleza pura”. 

Já no arranjo de “Eu só quero um xodó” (Dominguinhos e Anastácia), a transição 

para a seção D (c.28) nunca funcionava, o ritmo ficava desencontrado e contraltos não 

entravam juntas no lugar certo: “todas as vezes não rolava [...] e assim até que ficou mais 

interessante na verdade, até pro público. Porque é muito rápido [como está escrito] isso aqui” 

(RECSKI, 2016). A solução (gravação no apêndice 5) foi fazer um prolongamento, espaçando 

mais as entradas: primeiro no (c.28) só soa o final da palavra “viver” (em todos os naipes, e 

não só no soprano como está escrito), é feito um compasso de pausa (na gravação há uma 

percussão acompanhando, o que impede de ficar um “vazio”), depois entram só baixos por 

quatro compassos (“tum ts tumm”), seguidos por tenores (mais quatro compassos), neste 

“oitavo” compasso entra contralto (seria o c.28 como está notado) e segue o arranjo como está 

escrito. 

 

Exemplo 21: Transição para seção D do arranjo “Eu só quero um xodó” não ocorre como está escrito no 
compasso 28. 
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A próxima alteração é um excelente exemplo de como aproveitar linhas que 

funcionam bem em diferentes partes na música, este procedimento traz unidade ao arranjo e 

ao mesmo tempo facilita o aprendizado, pois os coralistas já memorizaram determinada linha 

e irão cantá-la também em outro trecho da canção. No arranjo de “O meu sangue ferve por 

você” (S.Magal), Fernandes utiliza este procedimento: 

Mas aí eu vi que cabia depois, quando? Quando eu comecei a ensaiar, Por quê? 
Porque quando a gente foi ensaiar, e esse é o meu processo, tá? Eu não sou um 
arranjador, eu sou um regente-arranjador. Na hora que eu fui fazer o “Ah, eu te 
amo” [...] quando eu escrevi isso, eu achei que ficou vazio, ficou faltando o 
instrumental, entendeu? E aí eu falei, vamos fazer o baixo que tá lá, porque afinal 
são só dois acordes mesmo, vamos fazer aqui. E aí a gente foi experimentando no 
ensaio e aí eu adorei. E aí coube também o tenor. Então que que a gente faz, quando 
faz essa peça, a primeira vez a gente faz sem isso, primeira vez tacet, eles não 
cantam. Depois eu pensei, como é que eu vou fazer isso? A partitura vai ter duzentas 
páginas. [...] E aí na segunda vez acontece um divisi, então aqui abre a 6 vozes, uau! 
Um arranjo dificílimo, mas não! Porque na verdade eles vão usar isso aqui que eles 
fazem lá na frente, é o que eles vão usar. (FERNANDES, 2016) 

O trecho foi originalmente escrito para a segunda vez que o coro canta “toda minha 

vida eu te procurei...” (c.38-45), porém Fernandes durante os ensaios sentiu que o refrão 

(c.19-26 e c.46-53) “ficou vazio”, por isso, ele resolveu que da segunda vez (na repetição) 

tenores e baixos fariam divisi (abrindo 6 vozes), cantando também suas linhas dos compassos 

38 a 45.  

 

Exemplo 22: Trecho para o qual as linhas de tenor e baixo foram originalmente criadas. 
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Exemplo 23: Refrão com as linhas de tenor e baixo adicionadas. 
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Fernandes relata que o arranjo de “Meio dia na Praça da Sé” foi feito para ser uma 

peça sozinha, porém depois foi atrelada a outros dois arranjos (das canções “Sonora garoa” e 

“Praça Clóvis”) que também foram escritos separadamente, inclusive por outros regentes-

arranjadores (Roberto Rodrigues e Samuel Kerr, respectivamente). Durante o processo de 

ensaio Fernandes criou transições (de “Sonora garoa” para “Meio dia na Praça da Sé” e de 

“Meio dia na Praça da Sé” para “Praça Clóvis”) junto aos coralistas para unir os três arranjos 

num medley (gravação no apêndice 5). Sobre a transição de “Meio dia na Praça da Sé” para 

“Praça Clóvis”, Fernandes comenta: “O final eu deixo um pouco aberto, aqui no caso eu nem 

lembro o final como é que tá aqui, eu não consigo mais pensar essa música se não tiver a 

passagem pra Praça Clóvis.” (FERNANDES, 2016). Encontramos outra gravação (Apêndice 

5), com Fernandes regendo outro de seus coros, em que o medley só tem duas das três 

canções (“Meio dia na Praça da Sé” e “Praça Clóvis”), portanto não há a primeira transição e 

a performance começa como está escrito na partitura de “Meio dia na Praça da Sé”. 

A notação de cifras nas partituras dos arranjos é outro procedimento recorrente. 

Talvez porque muitos coros, principalmente os mais iniciantes, cantam com o apoio 

(acompanhamento) de um instrumento, normalmente piano ou teclado. Mas as cifras não 

necessariamente indicam que o arranjador deseja que haja um instrumento acompanhador, 

muitas vezes o arranjo foi feito para ser executado a cappella, e a cifra está ali como um apoio 

adicional opcional, seja pra apresentações ou só para auxiliarem durante os ensaios. Sobre 

escrever as cifras na partitura, Fernandes justifica: 

Porque acho importante pro regente saber que acorde que eu pensei ali. No caso 
desse aqui porque às vezes você vai olhar um arranjo que não tem a cifra e muitas 
vezes você pensou o arranjo com acompanhamento, e se você olhar o acorde ali, na 
verdade têm umas dissonâncias ali, não necessariamente as notas fundamentais do 
acorde. Enfim, eu coloco pra facilitar um pouco a vida do regente. (FERNANDES, 
2016) 

Em seu livro de arranjos editados “O melhor de Garganta Profunda”, Marcos Leite 

coloca as cifras nas partituras e explica: 

Os arranjos estão cifrados, com cifragem universal utilizada em música popular, 
acessível, portanto, a muita gente. Associar um instrumento harmônico ao 
aprendizado das linhas melódicas é sempre muito bom, pois cria no cantor outra 
importante referência , além da melódica/intervalar. Os cantores que compreendem 
harmonia são, em geral, mais precisos e afinados. A cifragem tem função de 
acompanhamento mesmo [...] Nada impede que um grupo coral decida incorporar 
um piano, um violão ou qualquer outro instrumento harmônico aos arranjos. Nesta 
coletânea, os dez arranjos que foram pensados a cappella funcionam perfeitamente 
sem acompanhamento, mas podem eventualmente receber a visita de instrumentos 
quaisquer, inclusive percussão. É importante o conceito de que não é proibido “usar” 
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o material musical aqui apresentado de acordo com suas condições e necessidades. 
(LEITE, 1998, p. 7) 

Os entrevistados concordam com a liberdade de outros regentes que, ao executarem 

seus arranjos, acrescentam instrumentos, mesmo que o arranjo tenha sido concebido a 

cappella. Fernandes, apoiado na sua realidade de trabalho, sempre pensa nos seus arranjos a 

cappella, mas gosta de acrescentar percussão (embora nunca a escreva):  

Sim, a cappella com percussão. Que eu gosto dessa formação pra música popular 
feita em coro, eu acho que é uma coisa que funciona bem [...] Nunca escrevi uma 
parte de piano, até nem sei se saberia escrever. Eu sempre penso porque a minha 
realidade é trabalhar com coros a cappella [...] eu sempre penso: de repente o 
instrumentista não veio e o arranjo tem que minimamente se sustentar a cappella, 
então em geral eu penso ele a cappella, se ele vai ter acompanhamento harmônico, 
aí eu deixo umas coisas mais em branco. (FERNANDES, 2016) 

Marcelo Recski, ao escrever um arranjo encomendado para outra regente, sabendo 

que haveria piano acompanhando, optou por escrever não só a cifra, mas a partitura de piano 

também: “É bem subjetivo, cifra é um negócio subjetivo” (RECSKI, 2016). 

 

Exemplo 24: Arranjo de “Bom dia”, escrito para outra regente executar, com formação SA e piano (notado). 

Mas ao adaptar este arranjo para um de seus coros executar, ele suprimiu a linha do 

piano, já que provavelmente ele que iria tocar, ou caso houvesse um pianista acompanhador, 

Recski poderia conversar, transmitir oralmente como queria que o piano soasse. Ele somente 

manteve a cifra: “Coloquei cifra por quê? Porque eu toco também” (RECSKI, 2016). 
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Exemplo 25: Adaptação de “Bom dia” para seu próprio coro, Recski escreveu para TTBB e piano (cifrado). 

Sobre dinâmicas, andamentos e marcações de expressões notadas na partitura, há 

uma certa omissão por parte dos arranjadores. Uma das justificativas dos regentes-

arranjadores entrevistados é que há um original para o regente basear-se e, neste tipo de 

repertório, o original é de fácil acesso através de gravações: “Não tem, porque eu acho que o 

regente que vai fazer música popular brasileira, ele tem um referencial que ele pode ouvir o 

original. Se eu quiser fazer um Janequin eu não posso ouvir o original, porque eu não tô no 

Renascimento francês.” (FERNANDES, 2016). 

Rodrigues reafirma este fácil acesso ao original com o advento da internet. E 

comenta que, apesar de ter notado o andamento na partitura do arranjo de “Ai, que saudade 

d’ôce”, sabe que muitos regentes não seguem esta indicação (como muitos também não 

seguem indicações em composições): 

[...] eu acho [que coloquei indicação de andamento] pela referência da primeira 
gravação. [...] eu acho até que é bom não colocar porque, quer dizer, você vai falar 
‘ah mas o cara precisa de uma gravação’, hoje a gente tem a possibilidade de um 
americano ou um francês, um alemão pegar na internet e verificarem como é. Você 
pega lá uma partitura do Villa-Lobos, do Ravel, Stravinsky, e vai ouvir os mesmos 
caras regendo, eles não fazem o que eles escreveram na partitura. Então mesmo 
quando você fala ‘ah, eu coloquei 100’, talvez eu não faça 100 agora. Porque 
também a gente muda ou a gente quer às vezes fazer uma coisa diferente. Mas eu 
não sei porque às vezes eu coloco e às vezes eu não coloco. Eu acho que a maioria 
das vezes eu não coloco. (RODRIGUES, 2016) 
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Exemplo 26: Arranjo de “Ai, que saudade d'ôce” com indicação de andamento. 

Ainda sobre marcações escritas que não são feitas pelos regentes, Rodrigues não 

acha necessária a colocação de marcações de dinâmicas que normalmente são óbvias, e 

ratifica o fato de que regentes não seguem o que está indicado. Ele explica que a forma de 

escrever, a textura, a duração e tessitura das notas, já faz a dinâmica acontecer. 

Dinâmica não, pouco. Só quando não é natural. Eu acho até assim que é xingar a 
pessoa de burra. É engraçado até, a gente pega o Osvaldo Lacerda, por exemplo, que 
coloca tudo, piano, crescendo, toda a frase assim, e as pessoas não fazem. E com 
música antiga você fala assim ‘ah, mais não tem dinâmica escrita, quer dizer que não 
tem dinâmica?’, não, tem. Então eu acho que o processo quando eu vou estudar a 
música, é que eu estudo a música, canto todas as vozes, e aí simplesmente eu ouço o 
que eu estou cantando, paro de ver na partitura, vejo qual é a prosódia, onde que tá a 
acentuação, onde estão as tensões harmônicas. E disso então eu faço também no 
arranjo. Então eu tô cantando, eu sei a respiração que dá pra ser feita ou não dá pra 
ser feita. Então como é música popular, a gente sabe onde tá o tema, então se o tema 
tá com tenor, os outros tão com pouco movimento, pra se ouvir. Não preciso colocar 
‘faça forte’, já fiz, às vezes uma barra de decrescendo, um garfinho e tal, mas eu não 
sou de colocar dinâmica. Porque assim, se eu quero uma dinâmica de 
acompanhamento, eu coloco nota longa, ou mais densidade se eu quero mais forte. 
Se eu quero mais forte eu coloco mais agudo, se eu quero mais fraco eu coloco mais 
grave. A não ser que você queira o contrário do que é natural, aí se tá grave você 
coloca forte. (RODRIGUES, 2016) 

Rodrigues acredita ser importante que o arranjador escreva as respirações e fermatas: 

Mas as suspensões eu coloco: respiração e fermata. [...] Porque eu acho que são as 
coisas importantes pra que as pessoas façam fraseado. Porque assim, se eu não 
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respirar no lugar certo, eu não vou frasear certo, eu vou frasear de modo errado. [...] 
É engraçado também porque eu ao cantar nunca penso em respiração, porque ela é 
óbvia pra mim.” (RODRIGUES, 2016) 

No seu arranjo de “Rosa” (Pixinguinha), há um crescendo óbvio, por exemplo, 

quando aparece uma frase que vai para o agudo (c.23-24). Ambos os coros analisados, tanto o 

regido por Rodrigues (Coral Itaú Unibanco) quanto o regido por Renato Teixeira Lopes 

(CUCA – Coral da PUC), fazem este crescendo que não está escrito (gravações no Apêndice 

5). 

 

Exemplo 27: Crescendo não escrito, porém realizado (c.23-24) no arranjo de “Rosa”. 

Porém há um ritenuto não notado que Rodrigues faz no compasso 48, e que disse ter 

pensado ao fazer o arranjo e não durante os ensaios, mas optou por não colocá-lo na partitura. 

Neste caso, o CUCA com Teixeira Lopes não realiza o ritenuto. 

 

Exemplo 28: Ritenuto não notado no compasso 48 de “Rosa”. 
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Rodrigues acha importante que houvesse revisões posteriores das partituras, tanto 

para escrever esse tipo de marcação que às vezes é esquecido, quanto para corrigir notas 

erradas (RODRIGUES, 2016). Já Marcelo Recski, cria os planos de dinâmica dos arranjos 

durante o processo de ensaio: “Aquela dinâmica que eu cheguei foi muito na prática, ela não 

tá escrita. [...] Porque quando eu escrevi eu não pensei isso. Tem o lance da prática, você vai 

fazendo ‘bom, vamos experimentar assim?’, eu gosto de experimentar.” (RECSKI, 2016), 

mas ele concorda com Rodrigues que revisões das partituras seriam importantes para colocar 

estas indicações, e diz fazer isso quando adapta um arranjo para outra formação, aproveitando 

para notar um plano de dinâmica que já sabe que funciona. 

Um exemplo um tanto particular que surgiu nas entrevistas foi o arranjo de “Volta 

por cima” (P.Vanzolini) de Roberto Rodrigues. A partitura não só tem marcações de 

respiração e fermata, que ele diz sempre escrever, mas também há indicações de andamento e 

dinâmica. Ao ser questionado se escreveu as dinâmicas por não serem óbvias, Rodrigues 

respondeu que não, que acha todas as dinâmicas notadas por ele óbvias, mas decidiu escrevê-

las, pois este arranjo foi uma encomenda para o Coro da OSESP. Ele decidiu notar de maneira 

mais “completa” não só porque não seria ele o regente, mas porque era uma partitura para 

músicos profissionais lerem. A regente Naomi Munakata realiza as marcações indicadas e 

acrescenta outras não notadas (gravação no apêndice 5). 

Vale ressaltar que todas essas regras e estratégias compartilhadas por essa 

comunidade interpretativa, que é o ambiente coral que realiza esse tipo de repertório, nem 

sempre são do conhecimento de outras áreas da música. Por outro lado, um excesso de 

marcações poderia ser um movimento oposto à ideia de obra aberta que temos do arranjo, 

atrelado à liberdade do intérprete. Protasio (2017) propõe uma maior atenção no que se refere 

à transmissão de informações nas partituras, principalmente relacionadas à música original, 

ele explica: 

As partituras de arranjo para coro trazem pouquíssimas informações. Eu me incluo 
nessa sonegação. É raro encontrar textos que falem da canção escolhida e do arranjo. 
Para o regente aprofundar o seu conhecimento daquele arranjo, caberá a ele decifrar 
as possíveis relações com os originais, pesquisar sobre o estilo da música, analisar o 
que mudou, etc. E dou o maior apoio para esse estudo. Os cantores também devem 
ser incluídos, ouvindo referências musicais importantes para a interpretação do 
arranjo. Em muitos casos, a proximidade do regente e dos cantores com o estilo e 
com a canção acaba complementando o arranjo, inserindo instrumentos no 
acompanhamento (que não estavam escritos no arranjo) e tornando a interpretação 
da música mais consistente. (PROTASIO, 2017, p. 5) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por que estudar o regente-arranjador? Creio que a primeira motivação veio da minha 

própria trajetória musical acadêmica, participando do Comunicantus: Laboratório Coral 

desde o início da minha graduação, trabalhando com coros comunitários. Através dessa 

experiência, pude vivenciar as diversas práticas que envolvem o ambiente coral e um ponto 

que me cativou, a princípio como educadora, foi o quanto a escolha do repertório é um fator 

determinante para o crescimento, estagnação ou até retrocesso de um grupo coral, sendo o 

regente o principal detentor desta escolha, na maioria das vezes, o único. E quando o regente 

não encontra um repertório adequado para o seu grupo? Ele cria! Pude observar a constante 

presença de arranjos de música brasileira nos repertórios, muitos deles feitos por regentes. Vi 

o quanto este tipo de repertório funcionou nos coros que participei, e ora por necessidade, ora 

por gosto e vontade, eu mesma fui movida a fazer arranjos, tornando-me regente-arranjadora.  

Este trabalho, então, serviu para investigar de maneira mais profunda, algumas 

dessas experiências vividas na prática, e por isso também a opção por uma metodologia mista 

e uma pesquisa empírica. Tivemos como objetivo investigar, identificar e analisar as práticas 

do regente-arranjador desde a concepção do arranjo até sua performance, passando pela 

escolha do repertório, procedimentos e técnicas de escrita, ensaios. Objetivamos ainda 

averiguar o quanto o regente-arranjador participa ou influencia na circulação do repertório 

coral brasileiro. Assim, partimos para o seguinte percurso: 

No primeiro capítulo, que trata da circulação do repertório de arranjos nos coros 

brasileiros, iniciamos traçando um panorama cultural dos séculos XX e XXI no Brasil, no que 

se refere à produção de arranjos. É fato bem discutido que esta produção e sua circulação se 

intensificaram a partir dos anos 1960, principalmente com relação aos arranjos de música 

popular. Essa prática mantém-se até hoje, com a notória presença dos arranjos nos repertórios 

dos coros, sobretudo dos coros amadores. 

Nenhum dos trabalhos revisados discute diretamente a figura do regente-arranjador, 

porém foram de suma importância para nossa pesquisa, pois tratam a temática de arranjos por 

diferentes abordagens, mesmo que eventualmente de forma secundária para seus estudos. De 

maneira geral, abarcam: o arranjo na cultura brasileira (CAMARGO, 2010; e MOURA, 

2012); o arranjo como ferramenta de educação musical (SOUZA, 2003); arranjadores 
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(FERNANDES, 2003; OLIVEIRA, 1999; SOARES, 2013; e TEIXEIRA, 2013; a técnica de 

escrita dos arranjos (SOBOLL, 2007; PEREIRA, 2006; e MENEZES JÚNIOR, 2016). Tal 

revisão resultou num levantamento sintético e comparativo das principais ideias e 

pensamentos comuns entre seus autores, como categorizar o arranjo coral como uma produção 

híbrida, assumir que o regente é o principal produtor destes arranjos, entre outros. Surgiram 

também pontos discordantes entre os autores, associados à facilidade dos arranjos, ao 

crescimento técnico e artístico dos grupos e à qualidade dos arranjos de maneira geral. 

Fez-se necessária a discussão do termo “popular” no contexto de arranjos de músicas 

brasileiras, a fim de definir melhor nosso objeto de estudo, visto que o conceito de “música 

popular brasileira” sofreu ressignificações ao longo do período estudado. Após confrontarmos 

bibliografias e nos depararmos também com outras terminologias, optamos por utilizar o 

termo “arranjos de músicas brasileiras”, para podermos abarcar a música dita folclórica, 

regional, rural, popular, popular urbana, MPB, entre outras. Ou seja, músicas brasileiras que 

não foram compostas originalmente para coro, e que foram arranjadas. Discutimos ainda o 

conceito de “arranjo coral”, sua relação com a composição original e a forma como se alteram 

as concepções do âmbito erudito para o popular. Localizamos o arranjo como uma prática de 

reelaboração musical e como parte integrante do processo de criação da obra musical.  

A predominância de arranjos nos repertórios dos coros é um fato sabido e 

confirmado pelas pessoas ligadas ao ambiente coral, inclusive extensamente declarado em 

nossas referências bibliográficas e entrevistas. Buscamos então desnaturalizar este fato, 

através da análise de programas de concerto de onze encontros corais, no período de 1984 a 

1994, fazendo uma análise quantitativa, identificando a porcentagem de arranjos em relação à 

de composições, e também separando músicas brasileiras e músicas internacionais. 

Identificamos e mensuramos os produtores dos arranjos de músicas brasileiras presentes nos 

repertórios dos grupos (se é o próprio regente ou outrem). Separamos a análise em três 

períodos, cada um referente a uma série de encontros selecionados: Semana do Canto Coral; 

Encontro de corais do CCSP; e Mostra Vocal. Toda esta análise comprovou a massiva 

presença de arranjos de música brasileira no repertório coral brasileiro do período estudado, e 

ainda atestou o regente-arranjador como principal produtor destes arranjos, com ampla 

circulação deste repertório entre os grupos. 

No segundo capítulo, nosso foco foi o regente-arranjador. Iniciamos buscando definir 

o seu perfil, investigando suas trajetórias acadêmico-profissionais e utilizando o método 
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prosopográfico (STONE, 2011). Fizemos um recorte geográfico e temporal, pesquisando 

apenas indivíduos do Sudeste do Brasil, nascidos e/ou atuantes a partir dos anos 1970. 

Definimos ainda que utilizaríamos somente fontes disponíveis na internet para a coleta de 

dados. Após escolhidas e categorizadas doze variáveis, coletamos dados de 32 regentes-

arranjadores e formamos um mapa analítico. Através dele, pudemos ver o seguinte perfil do 

regente-arranjador: 75% de indivíduos do gênero masculino, nascidos e/ou atuantes 

principalmente em São Paulo (28% e 40%), 53% dos que declaram sua formação musical 

possuem pós-graduação, 25% são pianistas, 62% têm como profissão principal ser regente 

coral e 75% exercem atividade de docência.  

Depois de investigado o perfil, tratamos das práticas do regente-arranjador. Para 

tanto, utilizamos, além das referências bibliográficas, informações e conhecimentos obtidos 

através de entrevistas semiestruturadas e abertas com indivíduos que se enquadravam no 

perfil de regente-arranjador apontado por nossa prosopografia. Eles também estão presentes, 

como regentes e/ou arranjadores, nos programas de concerto dos encontros corais que 

analisamos e foram escolhidos, principalmente, porque são profissionais com uma carreira já 

consolidada, mas em plena atividade. São eles: Eduardo Fernandes, Marcelo Recski e Roberto 

Rodrigues. O conteúdo dessas entrevistas também foi usado em outras partes deste trabalho, 

como no subcapítulo da análise de programas de concerto, visto que os entrevistados 

relataram suas experiências em encontros corais e também comentaram como se dá a 

circulação do repertório de arranjos corais. 

As práticas do regente-arranjador analisadas foram: o repertório como fator de 

identidade de grupo; os processos de hibridação nos arranjos (CANCLINI, 2003; e BURKE, 

2003); adaptações de arranjos; e regras e estratégias de escrita, leitura e interpretação de 

arranjos corais com base no conceito de comunidade interpretativa (OLIVEIRA, 2002). Ao 

tratar do repertório como fator de identidade pudemos constatar que, embora a maior 

motivação dos regentes para fazer arranjos seja a necessidade, também fazem por gosto, 

buscando um repertório que estabeleça algum tipo de identificação com o grupo, os arranjos 

de música brasileira colaboram nesse sentido. Vimos que a escolha do repertório adequado ao 

mesmo tempo em que considera fatores técnicos, também deve considerar questões de 

identidade do grupo com o qual se está trabalhando.  

Com base nos conceitos trabalhados por Burke (2003) e Canclini (2003), entendemos 

o arranjo como um produto híbrido, que incorpora elementos das linguagens popular e 
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erudita. Analisando os processos de hibridação nos arranjos, como exemplo, arranjos de 

canções populares escritos em estilos composicionais tidos como eruditos, pudemos constatar 

que o arranjador torna-se um intermediador dos dois conjuntos culturais, a canção popular e 

as práticas corais. Retomando o conceito de obra aberta, também analisamos o processo de 

adaptação nos arranjos, um procedimento muito usado para adequar peças para que 

determinado grupo possa executar. Utilizando a noção de comunidade interpretativa, 

identificamos as práticas de escrita, leitura e interpretação compartilhadas pelos regentes 

corais brasileiros responsáveis pela circulação de arranjos, referentes a dinâmicas, 

andamentos, respirações, cifras, ritmos, entre outras. As partituras de arranjos corais estão 

sujeitas a alguns acréscimos, supressões ou transformações, sendo geralmente consideradas 

partituras abertas. 

Este trabalho quis demonstrar a importância dos arranjos na construção do repertório 

coral brasileiro. Percebe-se em alguns textos ainda um certo preconceito de que o arranjo é 

uma produção menor, sem qualidade, tampouco função artística, o que a nosso ver é um ponto 

de vista elitista e segregador, por vezes até intolerante. Felizmente essa visão foi em grande 

parte quebrada, visto não só a presença e até predominância de arranjos nos repertórios, mas 

também os procedimentos e técnicas que pudemos analisar. Vale ressaltar o quão rico é o 

material das entrevistas com os regentes-arranjadores, em muitos pontos – e nem todos 

puderam figurar neste trabalho –, como questões de vocalidade, tessituras e processos mais 

detalhados de criação de arranjos e de práticas de ensaio. Também destacamos que o fato de 

serem arranjos não significa uma homogeneidade estética, vemos, por exemplo, linhas de 

trabalho completamente diferentes em cada um desses regentes-arranjadores entrevistados. 

Chegamos ao final deste percurso esperando contribuir para fomentar a discussão 

sobre as práticas do regente-arranjador e para a presença permanente de arranjos no repertório 

coral. Acreditamos que a presença de arranjos nos coros brasileiros muito colabora para uma 

melhor interação dos coralistas com o repertório e com o público através de uma aproximação 

de interesse e identificação, além de uma preservação e manutenção da nossa cultura. 
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5 APÊNDICES 

5.1 Apêndice 1: Roteiro de entrevista 

A – Dados pessoais e formação 

- Gênero? Ano de nascimento? 

- Local de nascimento? Local de atuação? 

- Formação musical? Outra formação? 

- Instrumentos que domina / Canto? 

 

B – Experiência profissional / Circulação do repertório 

- Profissão principal? Já exerceu atividade de professor, de quê? 

- Participou/participa de encontros corais? Qual o papel desses encontros? Adquire 

novos arranjos nesses encontros? 

- Como se dá a transmissão do repertório? 

- Como você tem acesso a outros arranjos? (Arranjo que já cantou? Arranjo que só 

tem acesso à partitura - internet?) Você costuma saber/checar quem é o arranjador? 

 

C – Práticas nos ensaios 

- Postura do regente frente a uma obra original ou a um arranjo? Alterações, 

adaptações, limites? 

- Há repertórios mais ou menos valorizados? 

- Usa partitura? Só texto (letra)? Faz marcações de dinâmica, texto, respirações? 

Antes ou durante? 

- Algum episódio específico na prática de ensaio de um arranjo de música brasileira 

que você gostaria de narrar? 

- Ouve a música original com o coro? 

- Separa em naipes para as leituras? 
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- Vocalidade? Tratamento diferente dependendo do repertório? 

 

D – Motivação 

- O que leva o profissional a se tornar regente-arranjador (geral e experiência 

pessoal)? Interesse? Necessidade? 

- Repertório não específico (eclético) é característica dos coros no Brasil, o regente 

tem que dar conta de fazer “tudo”? 

- Por que você faz arranjos? 

 

E – Aspectos específicos nos arranjos 

Solicitamos previamente aos entrevistados que nos entregassem partituras e 

gravações de seus arranjos de músicas brasileiras. Analisamos e listamos questões referentes 

aos seguintes pontos: 

- Processo de criação 

- Utilização de instrumentos 

- Notação de cifras 

- Mudanças no texto/letra 

- Transposições 

- Ritmo (acomodações rítmicas) 

- Modificações melódicas / modificações harmônicas 

- Arranjo “sumário” x arranjo pronto 
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5.2 Apêndice 2: Transcrições das entrevistas 

Transcrição de partes das entrevistas com regentes-arranjadores utilizadas na 

dissertação. As entrevistas na íntegra encontram-se no Apêndice 3, no formato de 

videogravações disponibilizadas no Youtube. Para facilitar a localização, cada trecho 

transcrito é precedido pela minutagem da gravação, quando está entre colchetes é uma 

transcrição indireta, quando entre parênteses e com aspas é uma transcrição direta e literal do 

que foi dito. 

 

5.2.1 Eduardo Gonçalves Fernandes 
Entrevista realizada em 09/11/2016, 13h, na Colmeia na USP. 

PARTE 1 

Nascido em 12/11/1962, em São Paulo. Atuou como regente em São Paulo, 

Campinas e Santo André. Considera sua profissão principal ser regente. 

[1:43 – 7:10] [33:10 – 33:23] Coros que já regeu e ainda rege. 

Atualmente rege no CORALUSP dois grupos, “12 em ponto” e “XI de Agosto”, e o 

Coral da UNIFESP 

[7:10 – 12:18] Formação 

Chegou a cursar um ano de Economia antes de fazer faculdade de música, iniciou 

Composição e Regência na UNESP e Violão Erudito na FAAM, com Henrique Pinto. Depois 

começou a estudar fagote com Paulo Justi da UNICAMP, então prestou Bacharel em Fagote e 

interrompeu os estudos na FAAM e na UNESP. 

[12:18 – 15:56] experiência profissional 

(14:02) “foi um processo dificílimo, descobri que eu não tenho perfil de 

instrumentista [...] eu gosto de trabalhar com grupo, com pessoas. Ah, dá pra você vir aqui 

fazer um trabalho, um workshop com 150 pessoas? Com maior prazer, eu faço com maior 

tranquilidade! Dá pra você vir aqui dar uma aula de canto pra Fulano? Não gosto, não gosto 

dessa coisa individual pra trabalho. Gosto de trabalhar com grupo.” 

[15:56] encontros corais 

Participou de diversos encontros corais e também organizou vários. 



116 

 

 

(17:20) “Eu acho genial isso. Acho muito importante esses encontros, e eu 

particularmente gosto, mesmo quando o encontro tem coros que não são muito bons.” 

(17:37) “[...] às vezes você vê coros com tantos problemas. E às vezes com 

problemas que poderiam ser sanados se a escolha do repertório fosse um pouco mais 

inteligente. Coro cantando coisas que não tem capacidade de cantar, coro que é desafinado 

não porque as pessoas não têm condição de cantar afinado, mas porque está cantando um 

repertório muito acima do que elas podem. Ou então o cara faz questão de abrir quatro vozes 

e ele tem um baixo que é meio desafinado, dois tenores, vinte contraltos e vinte sopranos. 

Então, será que não é melhor fazer um coro feminino ou fazer uma voz só pra barítonos, 

enfim, algumas soluções que seriam interessantes.” 

(18:13) “Então, eu gosto porque na verdade sempre que eu assisto qualquer concerto 

desse tipo, me faz refletir sobre o meu trabalho. Quando eu assisto um grupo que é muito 

ruim, eu sempre fico pensando: será que eu faço a mesma coisa? Até que ponto eu não faço 

uma coisa parecida. Quando eu assisto uma coisa que é muito boa eu falo: Puxa! Esse é um 

caminho a seguir, gostei disso. Acho que isso é um pouco parecido, acho que isso não é. 

Então eu particularmente gosto muito de encontros de corais. Gosto mais quando o encontro 

de corais dura alguns dias, você pode ir, por exemplo, assistir dois, três dias.” 

(19:54) “Isso que a gente tava falando do Mosaico, das coisas de São Paulo cidade 

coral, que é esses 30 corais. Uma coisa que pra mim foi muito interessante, independente de 

não ter dado certo, foi a questão de ter podido ver outros corais. Corais que eu nem conhecia, 

Coral Guarani sensacional e eu nunca tinha ouvido falar, enfim trabalhos muito legais, 

trabalhos não tão legais, reencontrar amigos que eu não via há muito tempo regendo. Então eu 

acho que falta, na verdade, um movimento coral em São Paulo.” 

(20:28) “Então eu acho que é importante porque pra mim particularmente porque eu 

sempre me coloco assim: o que que eu tô... é um momento de reflexão importante. Em relação 

à afinação, à sonoridade, à postura do coro no palco, ao repertório que tá cantando, tudo isso. 

Essa questão dos arranjos e a transmissão do repertório, eu acho que isso foi mais importante 

do que é agora. Por exemplo, quando eu fiz o mestrado você não tinha o Youtube ainda, hoje 

você tem o Youtube. Então hoje, por exemplo, se eu quero de repente: Ah, quero fazer, ah, to 

a fim de cantar a música ‘Oração ao tempo’ do Caetano Veloso. Se você for no Youtube e 

colocar ‘coral oração ao tempo’ pode ser que eu veja que tem vários corais cantando essa 

música e de repente eu descubro que tem um cara em Belém do Pará com um arranjo que eu 
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achei super bonito e eu vejo o nome ‘Ananias Pereira dos Santos’ e vou atrás desse cara e 

mando um e-mail pra ele e ele me manda um PDF do arranjo dele. Então isso nos anos 80, 90 

e começo dos anos 2000 eu acho que um encontro de corais era absolutamente fundamental 

pra troca de repertório. Hoje eu acho que ele é menos importante neste sentido, por causa do 

Youtube e da internet”.  

(22:04) “Na UNIFESP a gente tem um trabalho que é voltado pro coro-cênico, e a 

gente tem uma outra característica do repertório de lá, é que a gente trabalha com arranjos 

originais. Por quê? Não só, mas grande parte. Porque uma coisa que me incomodava muito 

nos anos 80, quando comecei a reger e ia em muitos encontros de corais, era assim: você fazia 

o encontro de corais, aí tinha cinco coros cantando, três coros cantavam Vira Virou do Kleiton 

e Kledir, que era uma peça que soava muito bem, era um arranjo muito bem feito do José 

Pedro Boéssio. Depois num outro encontro você ouvia quatro coros cantando os Três Cantos 

dos Índios Kraó do Marcos Leite. Enfim, algumas coisas que eram ícones ali daquele 

momento. O Trem do Pantanal, Gato na tuba, Marambaia, Ai que saudade d’ocê. Então 

alguns arranjos ficaram muito marcados os coros cantarem, isso às vezes incomoda muito o 

coralista. Ride the chariot, spiritual, que era uma coisa muito feita nos anos 80, atualmente 

não é mais tanto feito.” 

(23:17) “Tem um prazer de cantar uma música que o arranjo é só do seu grupo. 

Então na UNIFESP a gente começou a fazer um trabalho, como eu já tinha essa coisa de ‘ah, 

vou fazer um trabalho de coro-cênico’, então a gente decide um repertório: ‘vamos fazer as 

canções praieiras do Dorival Caymmi’, então ver que músicas a gente vai escolher. Bem, se 

vamos escolher, então temos que pensar os arranjos, pois não existem arranjos pra isso. Então, 

você começa a ‘Amigo, dá pra você fazer esse?’, vai na faculdade ‘Tem uma verba pra isso?’ 

[...]” 

(24:03) “Eu acho que o encontro de coral perdeu a importância dele em relação à 

distribuição do repertório, por conta de que hoje tem a internet, é mais fácil conseguir hoje. 

Por exemplo, na UNIFESP que a gente tem bastante, eu recebo lá através do site da UNIFESP 

um monte de pedido ‘Ah, dá pra você passar as partituras do Grande Circo Místico que vocês 

fizeram?’. Eu normalmente passo, só não passo coisas que a gente tá fazendo agora. Mesmo 

coisas que foram encomendadas, mas que já tem mais de 10 anos eu não tenho problema 

nenhum em passar. Agora uma coisa que a gente tá fazendo nesse momento, por exemplo eu 
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to fazendo Lenine agora, então os arranjos que a gente pagou pra alguns arranjadores fazerem 

pra gente não faz sentido eu passar prum outro coro cantar.” 

(25:39) “Então, por exemplo, eu ouvi uma música e gostei, eu vou lá e converso com 

o maestro [...] e aí que você vai um pouco que conhecendo quem são os arranjadores, 

entendeu? Os que você gosta ou que cabem bem no seu coro. Porque às vezes tem um 

arranjador que escreve muito bem, mas que não cabe no seu coro. Ou porque é muito difícil, 

ou porque a escrita é muito aguda, muito grave, ou o tipo de escrita não funciona.” 

(27:01) “Eu acho que você tem que ter critérios pra fazer essas coisas. [...] Eu acho 

que tanto pra você mexer em alguma coisa na obra original, como pra você mexer em alguma 

coisa no arranjo, você tem que ter critérios. Então, por exemplo, quando você pega ‘ah, você 

vai fazer uma peça do Renascimento com o seu coro de 50 pessoas’ as pessoas cantavam com 

50 pessoas no Renascimento? Não. As pessoas cantavam com vozes femininas na Idade 

Média pro Renascimento? Historicamente a gente vê que não, eram os homens que cantavam. 

Então a partir do momento que você pega um coro que não é uma visão histórica do 

repertório, eu acho que você pode se dar algumas liberdades. Você pode subir o tom, por 

exemplo, se você pegar 10 versões diferentes de Exultate Deo do Scarlatti, você vai ver que 

uma tá em Lá Bemol, outra tá em outro tom. Se você pegar uma edição americana do Wipe 

my Nice, você vai ver que tem pra quatro vozes, pra 3 vozes femininas, pra duas vozes 

masculinas. O editor ele faz uma adaptação disso, ele não vai pro inferno, pelo contrário, ele 

ganha dinheiro com isso. Quando eu pego e vou numa loja, seja física ou pela internet, e 

numa editora americana eu compro do PhD Doctor ‘Rururan’ o arranjo de Wipe my Nice pra 

duas vozes, ele pode fazer isso mas eu não? Isso é importante pra gente não achar que a 

música erudita é intocável e a música popular, o arranjo, é enfim, você faz o que você quiser 

com isso. Então eu acho que você sempre tem que ter critérios pra fazer. [...]”  

(30:12) “Eu conheço um arranjador, que é o Pablo Trindade, que quando ele vai 

fazer o arranjo de música popular, ele faz no tom que a música foi escrita, que a música foi 

gravada. Então, no meio popular isso é uma coisa bastante importante, porque as músicas, em 

geral, são gravadas no mesmo tom. Eu não acho que tenha que ser assim. Então, se eu vou 

fazer um arranjo de uma música e que, de repente se eu fizer um tom acima vai ficar mais 

confortável pro meu coro fazer, eu vou fazer um tom acima. [...] Da mesma forma que Aleluia 

de Handel se escreveu em ré e alguém lá fez uma versão em dó. Aquele agudo lá o coro não 

aguentava e o cara adaptou pra dó. Tá correto isso? Depende, porque o ‘tá correto’ depende 
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de tantas coisas. Se o coro cantou bem, eu prefiro ouvir um Aleluia de Handel, se tiver que ser 

feito, eu prefiro ouvir bem cantado em dó, do que mal cantado em ré. Claro que o regente 

pode fazer uma outra peça, talvez seja uma melhor opção.” 

(31:23) “[...] eu vou fazer um arranjo seu no coro, ah, meu coro não dá pra fazer, 

então eu corto aquela nota aguda de soprano. Então é melhor eu fazer um outro arranjo, 

talvez, se eu vou mutilar o seu arranjo, talvez seja melhor eu pegar e escrever um outro 

arranjo. Mas às vezes você não mutila, você pega e suprime alguma coisa, ou muda uma coisa 

que tá um pouco grave pro baixo, você tira ali, enfim, sutil. Você não coloca notas suas lá, 

você deixa a estrutura principal como tá escrito, mas ok, aqui esse divisi não faz, então tira 

uma nota aqui, então, coisas assim que preservam a ideia de quem fez o arranjo e, ao mesmo 

tempo, você pode fazer a música. Mas eu acho importantíssimo que você coloque no 

programa: arranjo original de Fulano de Tal, adaptação: Fulano de Tal. Pra que a pessoa do 

público saiba que você meteu a mão. Eu poderia chegar pra você e dizer ‘ah não, nunca faço 

isso’, mas eu faço. Eu faço e muita gente faz. A questão eu acho que é o critério de como se 

fazer, entendeu?” 

[32:41] utiliza partituras no processo de ensaio dos coros, qualquer que seja (de 

amador a profissional), mas não utiliza nas performances (cênicas ou não), ocorre um 

processo de memorização. 

[33:38] memorização, como é o processo de tirar a partitura. 

“Eu não só busco, como eu faço isso logo no começo dos ensaios. [...] O cantor vai 

descobrindo que pode fazer sem partitura, ele vai descobrindo o que ele sabe e o ele não sabe. 

[...] O processo pra mim ele é absolutamente fundamental. Você tem uma coisa que é o 

conteúdo e você tem uma coisa que é a forma, o como você chega lá, o processo. E pra mim 

só se chega bem numa coisa se tiver um processo legal, bem pensado.” 

[35:23] percussão corporal 

[36:52] ensaio de naipe, monitores, relação com a canção original 

(37:35) “Com o original, tem um passo antes, que é assim, como que eu defino o 

repertório com o coro. Que acho que não é uma coisa tão comum no processo de todos os 

regentes. Eu defino o repertório do coro democraticamente com eles, desde 1986, sempre, em 

todos os coros. [...] Às vezes alguma pessoa sugere um tema ‘ah, vamos cantar amor’, alguém 

sugere um compositor, alguém sugere uma época, alguém sugere um estilo, alguém sugere 
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uma cantata de Bach. [...] A única prerrogativa que eu me dou como regente é a prerrogativa 

de veto, que eu nunca usei em 30 anos regendo. Porque eu tenho um conhecimento técnico 

que eles não detêm, então de repente o coro pode meter os pés pelas mãos e fazer um 

repertório que seja muito repetitivo, que seja muito igual, que eles não tenham condição de 

fazer, muito difícil, ou então o contrário, um repertório que não tenha nenhum desafio. Eu 

acho essa questão do repertório absolutamente importante, então decidimos juntos.” 

(41:20) “Sim, faço naipe. Existe o mundo ideal e o mundo real. No mundo real hoje 

no Coralusp eu não tenho sala pra dividir o coro, então o ’12 em ponto’ a gente ensaia as 

quatro vozes juntas, às quartas-feiras o CINUSP cede pra gente, ensaiamos segundas e 

quartas, às quartas-feiras o monitor vai dar ensaio. [...]” 

[41:45] Também deu exemplo do Coralusp XI de Agosto. 

(46:08) “Dentro desse processo em que o coro escolhe o repertório, o coro conhece o 

repertório que ele escolheu. Então quando o coro vira e fala assim ‘ah Edu, vamos cantar 

rock’n’roll’, por exemplo, eles decidiram uma época no ‘XI’ fazer rock, que é uma coisa que 

pra mim tá muito longe [...] então na verdade eles que traziam as músicas pra mim. O que eu 

conhecia era rock progressivo dos anos 60, acabou aí [...] eu procuro arranjos, ou faço, ou 

encomendo.” 

(47:05) “Aqui na USP a gente tem uma situação muito diferente de um cara que rege 

num outro local, que a gente teve durante 30, 20 anos, não sei quantos anos, o Damiano 

Cozzella, que é o pai do arranjo coral da música popular. Então era uma coisa sensacional, 

porque eu chegava pra ele, imaginava uma música, eu lembro que um dos primeiros arranjos 

que eu pedi pro Cozzella a gente tinha uma fita cassete em 87, 88 de uns temas de seriados 

americanos de TV: Flintstones, Batman, Jeannie é um gênio, Manda-chuva, que na época era 

o que a gente assistiu na televisão, o que a gente assistiu na nossa infância. Eu achei bárbaro, 

era uma fita de 90 minutos que tinha milhares de temas, isso pra você talvez não seja tão... 

isso era uma coisa muito legal. Hoje em dia você vai lá na internet aperta um botão e o mundo 

vem pra você, nessa época não. Você conseguir uma gravação da Missa do Mignone você 

tinha que percorrer 20 sebos aqui, ir até a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. [...] com 

essa fita, fiz uma seleção das músicas que eu queria, da ordem que eu queria, cheguei pro 

Cozzella e falei ‘Mestre, queria que você fizesse um arranjo disso aqui.’. A gente tinha uma 

situação muito privilegiada aqui porque tinha o arranjador da casa.” 
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(48:58) “Vou fazer várias coisas que o Cozzella escreveu pra mim, especificamente 

pro XI de Agosto. É interessante quando você volta e você vê o que você fez, porque acho 

que tem uma linha. Engraçado que os arranjos que eu pedi sempre tem uma coisa assim: o 

humor está sempre muito presente, o questionamento social, enfim, algumas coisas que fazem 

parte da minha trajetória. Então a gente tinha aqui, digamos, essa vantagem, essa regalia de ter 

um arranjador do porte do Damiano Cozzella e que às vezes fazia um arranjo de uma semana 

pra outra. [...] Ele era um arranjador contratado, isso é um caso raríssimo.” 

(50:11) “Isso da história do Coralusp, a hora que o Benito começa a fazer os arranjos 

de música popular (O Cozzella começa a escrever e o Benito começa a fazer) ele percebe, e 

principalmente num momento político importantíssimo, a virada de 67/68, a época do AI, 

tudo isso. Então você fazer música popular nessa época tinha inclusive uma conotação 

política importante. Época que estava acontecendo os Festivais da Canção, então essa geração 

que hoje é a geração dos clássicos da MPB: Chico, Gil, Milton, Caetano, Edu Lobo, esses 

caras tavam todos por aqui, eram todos universitários. A universidade tava muita ligada na 

máquina da cultura.” 

[51:20] sobre o regente se tornar regente-arranjador 

Eduardo disse não se considerar um regente-arranjador, mas apesar de ter o Cozzella 

ele também fazia arranjos no Coralusp, fazia porque gostava. Mas sabe que a maioria faz por 

necessidade. 

(51:40) “A criação é uma coisa que sempre me instiga, seja ela onde for. Então, por 

exemplo, quando eu escolho um repertório é um ato de criação, quando eu boto meu corpo 

pra fazer uma coreografia é um ato de criação, quando eu faço um arranjo de criação corporal 

é um ato de criação.” 

[52:00] sobre a criação cênica não só com olhar de regente. 

(52:41) “Quando eu comecei, tava na faculdade, por conta de outros corais que eu 

regia, eu tinha muitas vezes a necessidade de fazer arranjos pra outros corais. Pra mim o ser 

humano é movido à necessidade. [...] Foram poucos os arranjos em que ‘ah, que música legal, 

acho que essa música seria legal pra fazer um arranjo’.” 

[54:40] contou de uma parceria para um musical da Belas Artes (Gisele Cruz) com o 

SESC 
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“...a sincopa é um problema pra pessoas mais velhas.” 

Sobre repertório escrito especificamente para o coro: 

(56:49) “[musical] Forrobodó a gente escreveu tudo [arranjos] e foi o melhor, você ia 

falar ‘nossa, mas o coro tá cantando super bem, o coro melhorou muito em Forrobodó 

[comparando com os musicais feitos anteriormente]. Não, o coro é o mesmo, é porque foi 

escrito pra eles [nos outros musicais interpretaram arranjos que já existiam].” 

[58:00] Falou da parte “trabalho braçal”/técnica de tirar a música e que não tem 

criação e trabalho artístico nenhum nisso. E que no Forrobodó já tinha partitura pra voz e 

piano, então era partir direto pra parte de criação. 

[1:00:00] Sobre os coros trabalharem um repertório eclético, mas ele sempre ter um 

fio condutor e a importância disso. Exemplificou com o espetáculo que ele montou da Era do 

Rádio. 

(1:03:21) “Teve uma época que eu achava o repertório eclético um horror, hoje não 

acho, acho que cada um tem que cantar o que quer e tudo bem. E se o cara conseguir cantar 

num mesmo concerto uma obra de Brahms, uma obra de Palestrina, uma obra do Gesualdo, 

um negro spiritual, folclórica e MPB e cantar bem tudo isso, tudo bem, não tem problema.” 

(1:03:57) “Eu acho que a sonoridade do coro é bastante importante, acho que a 

sonoridade do coro tem que buscar, tem que ir em direção ao repertório que ele tá fazendo. 

Então se eu tô fazendo Brahms eu quero que meu coro esteja soando parecido com Brahms. 

Se eu quero fazer Paulinho da Viola eu quero que meu coro pareça Paulinho da Viola, sem 

deixar de ser um coral.” 

(1:05:12) “A necessidade é a mãe do arranjo e ela é mãe da sonoridade do coro 

também. Não adianta eu querer que meu coro cante de uma determinada forma, se ele canta 

completamente diferente. Vai, se eu tenho um coro lírico e quero fazer um repertório de MPB, 

e eu vou querer que eles cantem com a voz branca absolutamente. A mesma coisa meu coro 

de garotos, 19, 20 anos, com vozes sem nenhum reparo técnico tradicional e eu querer que 

eles cantem uma ópera [...] pra mim é assim: o que eu tenho e o que eu posso fazer com isso.” 

(1:06:15) “A escolha do repertório e mesmo da técnica vocal vai em cima um pouco 

da realidade que eu tenho. Claro que a minha atuação frente a eles os modifica, da mesmo 

forma que eles me modificam.” 
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Revisitando os arranjos do Cozzella por conta dos 50 anos do Coralusp 

(1:08:55) “Tem coisas de tessituras agudas que o Cozzella usa que esses arranjadores 

[André Protasio, Zeca Rodrigues, Mônica Thiele] já não usam mais.” 

Falou de como a tessitura ficou mais estreita, exemplo soprano: Villa-Lobos (sol-lá-

si), Cozzella (ré-mi-fá), arranjadores atuais (normalmente dó como limite). 

(1:09:52) “[a gente] lida sempre com esse híbrido, que é essa coisa do popular e do 

erudito o tempo inteiro. Eu busco uma sonoridade que seja boa para aquela música. Numa 

outra música pode ser que tenha outras características, talvez eu busque uma outra sonoridade, 

porque ela pede uma outra coisa.” 

Falou sobre a diferença de sonoridade, exemplificando com um dos coros do Rio de 

Janeiro (comparado ao Coralusp), com tessitura mais fechada, uma sonoridade mais doce, 

uma coisa bem diferente. 

PARTE 2 

Perguntas com foco em arranjos específicos 

**[0:00] O meu sangue ferve por você 

Repertório de música popular brasileira dos anos 70, diversidade de gêneros, o 

“brega” neste cenário, Sidney Magal, o papel do produtor, a figura do cigano sedutor. 

[7:20] processo de produção do arranjo 

(7:46) “Nunca escrevi uma parte de piano, até nem sei se saberia escrever. Eu sempre 

penso porque a minha realidade é trabalhar com coros a cappella [...] eu sempre penso: de 

repente o instrumentista não veio e o arranjo tem que minimamente se sustentar a cappella, 

então em geral eu penso ele a cappella, se ele vai ter acompanhamento harmônico, aí eu deixo 

umas coisas mais em branco.” 

Cifras na partitura do arranjo (8:51) “Porque acho importante pro regente saber que 

acorde que eu pensei ali. No caso desse aqui porque às vezes você vai olhar um arranjo que 

não tem a cifra e muitas vezes você pensou o arranjo com acompanhamento, e se você olhar o 

acorde ali, na verdade têm umas dissonâncias ali, não necessariamente as notas fundamentais 

do acorde. Enfim, eu coloco pra facilitar um pouco a vida do regente.” 
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(10:10) “Por exemplo, você é contralto e eu to passando a sua voz, a partir do 

momento que você já tá cantando a sua voz, eu já começo a tocar outra e falo ‘canta de novo 

Carolina’ e você vai cantando sua voz e eu vou tocando lá sei eu, o tenor ou o baixo, junto 

com você cantando contralto, pra quê? Pra que você tenha que desenvolver seu ouvido 

harmônico, manter a afinação e ao mesmo tempo te dá segurança.” 

[10:51] processo de produção do arranjo 

(11:49) “O que eu faço como processo, uma coisa até que eu aprendi com o Roberto 

[Rodrigues] numa conversa andando de carro, que é fazer um plano sempre. [...]” 

(16:16) “Sim, a cappella com percussão. Que eu gosto dessa formação pra música 

popular feita em coro, eu acho que é uma coisa que funciona bem.” 

Sobre marcações de expressão, andamento, dinâmicas na partitura do arranjo (16:45) 

“Não tem, porque eu acho que o regente que vai fazer música popular brasileira, ele tem um 

referencial que ele pode ouvir o original. Se eu quiser fazer um Janequin eu não posso ouvir o 

original, porque eu não tô no Renascimento francês.” 

(17:30) “Pro cara que vai fazer música popular na verdade, Carol, o que acaba 

acontecendo é assim: você tá com a partitura que é partitura já arrumadinha pra você, 

entendeu? O que eu entreguei pra eles não foi isso.” 

[17:49] sobre alterações no arranjo durante o ensaio 

Sobre uma linha de tenor e outra de baixo que foi escrita para um trecho do arranjo e 

depois também utilizada em outro trecho (20:02) “Mas aí eu vi que cabia depois, quando? 

Quando eu comecei a ensaiar, Por quê? Porque quando a gente foi ensaiar, e esse é o meu 

processo, tá? Eu não sou um arranjador, eu sou um regente-arranjador. Na hora que eu fui 

fazer o “Ah, eu te amo” [...] quando eu escrevi isso, eu achei que ficou vazio, ficou faltando o 

instrumental, entendeu? E aí eu falei, vamos fazer o baixo que tá lá, porque afinal são só dois 

acordes mesmo, vamos fazer aqui. E aí a gente foi experimentando no ensaio e aí eu adorei. E 

aí coube também o tenor. Então que que a gente faz, quando faz essa peça, a primeira vez a 

gente faz sem isso, primeira vez tacet, eles não cantam. Depois eu pensei, como é que eu vou 

fazer isso? A partitura vai ter duzentas páginas. [...] E aí na segunda vez acontece um divisi, 

então aqui abre a 6 vozes, uau! Um arranjo dificílimo, mas não! Porque na verdade eles vão 

usar isso aqui que eles fazem lá na frente, é o que eles vão usar.” 
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[22:16] Sobre a prosódia: na palavra noite está escrito de um jeito e é cantado de 

outro. 

(22:48) “Eu acho que o coralista tem que fazer uma coisa, aqui não faz tanta 

diferença da prosódia, tem lugares que a prosódia fica horrorosa, mas aqui ‘noite-e’ é ok, ‘no-

oite’ também é igual, porque a palavra é NOIte, não é noiTE, certo? [...] porque o tempo forte 

da palavra tá caindo no tempo forte do compasso., então já tô garantido. E por algum motivo, 

o que eu tinha escrito originalmente não era o que eles cantavam. E aí é a hora de ser 

inteligente e não ficar brigando com o coro. Se não faz grande diferença. Eu acho que o 

regente deve aprender com o coro.” 

[23:42] escreveu ‘noiti’, questões de pronúncia, não gosta de [r] rolado na música 

popular brasileira. 

[25:00] arranjo do Marcos Leite, Alguém cantando. Fez uma introdução a partir de 

uma pequena variação da casa 1. “muitas vezes os cantores te dão boas ideias” 

**[27:42] Meio dia na Praça da Sé 

O arranjo foi feito pra ser uma peça sozinha, mas depois foi incorporado a um 

medley com mais duas outras músicas sobre São Paulo. 

(30:13) “O final eu deixo um pouco aberto, aqui no caso eu nem lembro o final como 

é que tá aqui, eu não consigo mais pensar essa música se não tiver a passagem pra Praça 

Clóvis.” 

Sobre conceber o arranjo e deixá-lo aberto para terminar de construí-lo junto com o 

coro, durante os ensaios (31:39) “O André [Protasio] é um cara que ‘ah, outro dia alguém me 

pediu a partitura do Volte para seu lar, dele’ que eu já fiz há muitos anos atrás quando eu tava 

fazendo essa música falei ‘tô fazendo o Volte para seu lar’ ele falou ‘versão 1, 2, 3, 4, 5 ou 

9?’. Porque ele falou assim ‘em cada situação eu tive que mudar um pouco a música pra 

situação que pedia’.” 

[32:08] o arranjo de Meio dia na Praça da Sé tem uma adaptação a três vozes. 

Comentou que tem um arranjo de Natal menino com adaptações a 4, 3 e 2 vozes. 

[34:10] citou Samuel Kerr, que diz que “o arranjo é como se você mandasse um 

bilhete pra alguém” 
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[35:50] Falou sobre o concerto que iria fazer com o Alvaro Cuevo ‘a canção e o 

arranjo coral’, onde cantou algumas músicas em versão canção e versão coral (junto ou 

separado) 

[38:11] questão rítmica: liberdade do intérprete original, padronização coral, 

acomodações 

(38:52) “Eu acho que depende um pouco da situação. Tem momentos que você tá 

fazendo... primeiro eu acho que você deve escrever o mais próximo do que o cara cantou, da 

gravação original, (porque nem sempre a pessoa vai... se bem que a gravação popular tem a 

possibilidade atualmente de ouvir o original, mas vamos dizer que a pessoa não tenha) então 

eu acho interessante que você escreva próximo ao original, eu acho que é o ideal. Em relação 

à acomodação rítmica do coro depende um pouco da estrutura do arranjo, da engenharia do 

arranjo. Tem coisas, por exemplo, se você tem uma melodia acompanhada: o coro tá 

acompanhando com notas longas um naipe que tá cantando uma melodia, não tem problema 

nenhum esse naipe ter alguma liberdade, porque não interfere na engenharia. Agora se você 

tem um momento imitativo, por exemplo, uma imitação mais cerrada assim, e um naipe se dá 

a liberdade de atrasar um pouco ou acelerar um pouco, isso gera problema. [...] Quando é em 

naipe você precisa chegar num consenso: ah, é assim!” 

[40:47] Exemplo de acomodação rítmica de arranjo de Paciência de Lenine 

(41:22) “Num outro momento da minha vida, eu acho que eu ficaria que nem um 

louco pra eles fazerem o ritmo que tá escrito. [...] o que me interessa é dizer alguma coisa com 

a música. E às vezes um ritmo que ficou mais acomodado de uma determinada maneira não 

tem problema nenhum.” 

[42:44] arranjo sumário? Esboço de arranjo? Já fez isso. Exemplificou com arranjo 

de Natal menino do Amaury.  

(45:08) “Na verdade eu acho que acabo sempre fazendo isso, não levo um arranjo 

sumário, mas eu levo todas as ideias que eu tive, mas a hora que eu chego e começo, é 

aberto.” 

[45:46] Não pensa em rearmonização. Parte da harmonia já dada pela música, e 

“suja” a harmonia de maneira horizontal. 

[47:00] Percussão corporal. 
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**[48:10] Dois de fevereiro 

A música para enquanto tem uma roda de capoeira e depois volta, a cappella sem 

instrumento harmônico apoiando. Coro-cênico. 5 olhares sobre Lenine. O arranjo é mais 

aberto ainda no coro-cênino. 

[52:24] Mais sobre percussão corporal. Improvisação, seleciona células rítmicas que 

são mais naturais aos coralista. Cria o arranjo de percussão corporal a partir do que os 

coralistas conseguem fazer. 

(53:15) “É um processo acho que interessante de trabalho, que é um pouco parecido 

com o que eu faço com os arranjos, eu vou com o arranjo teoricamente pronto, com começo, 

meio e fim, mas a partir do momento que eu ouço o coro eu vou mudando.” 

 

5.2.2 Marcelo Faraldo Recski 
Entrevista realizada em 09/11/2016, 16h30, na sala 3A do Departamento de Música 

da ECA/USP. 

PARTE 1 

Nascido em 02/08/1965, em São Paulo. Atualmente trabalha como regente em São 

Paulo e Alumínio. Já trabalhou em Jundiaí, São Caetano, Osasco. 

[2:46-8:55] Coros que já regeu e ainda rege. 

 (5:46) “Isso é uma coisa engraçada, depois que o cantor tem uma certa experiência, 

ele tem essa não sei se é necessidade ou curiosidade de cantar em grupo menor. Que é um 

aprendizado diferente e até mais abrangente e profundo que cantar num coro.” 

(7:11) “O Zen Canto, esse grupo sim me fez fazer muito arranjo. [...] Há 17 anos 

atrás [...], como não tinha tanta internet, né? 2000, 1999, internet não rolava ainda, então a 

gente tinha que se virar. Tem que escrever as coisas. Às vezes pra você achar um arranjo de 

vozes femininas aqui no Brasil não era fácil. SATB facinho, mas pra vozes femininas não 

rolava, você tinha que escrever. Tinha que aprender a escrever e fazer coisas pr’aquele 

grupo.” 

[8:56-21:06] Formação musical 
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Aos 8 anos, tinha um professor particular de música na Lapa, escolheu estudar 

piano/órgão.  Mais tarde no Conservatório Musical da Lapa até os 14 anos. Em 86, cursa 

História na USP. Alberto Cunha, que dava aula no conservatório, lhe apresentou o Coralusp. 

Em um ano já cantava em nove grupos corais. Largou História e em 88 entrou no cursou de 

Regência na ECA-USP. Mas a experiência como regente começou antes, tendo aulas de 

regência no Coralusp e regendo o coro do conservatório. Em 95 também fez Licenciatura na 

ECA-USP. Estudou na Escola Municipal de Música e na ULM. É pianista e cantor. Sua 

profissão principal sempre foi ser regente, mas também atuou como professor de educação 

musical do Fundamental I durante 20 anos. 

[21:07] Circulação do repertório 

Mostra vocal, organizou o encontro durante cinco anos. A Mostra foi crescendo, de 8 

grupos no primeiro ano, para 64 grupos participantes. 

(25:09) “Você tá falando de circulação de arranjo, bom, primeiro que um encontro de 

corais eu acho que é uma aula aberta pra todos os corais. Que que é isso? Você junta 5, 6 

corais numa sessão, todos eles vão, todos eles assistem um ao outro e cada um tem uma 

referência ‘aquele coral faz assim, aquele coral faz assado, aquele muito bom, aquele não é 

bom’, enfim, uma aula aberta onde você consegue ter referências de outros grupos cantando. 

Super importante e super bacana isso, e é democrático, todo mundo pode participar. Existem 

encontros de corais onde você escolhe os coros, então você quer manter um nível bacana você 

convida, e tem aqueles que você abre, e aparece quem for. 

(28:30) “Olha, na época a circulação de repertório não era exatamente nos encontros 

de corais, eu acho. Por quê? Porque você não tinha acesso às partituras que eles tavam 

cantando, só se você pedisse. ‘Ah, gostei pra caramba, você pode me arranjar uma cópia?’ Aí 

sempre o regente ia lá com o coralista ‘arranja aí não sei quê’ aí dava pro cara na hora. Era 

assim, na verdade era assim.” 

(29:50) “A ARCI [Associação dos Regentes de Coros Infantis] tinha um tal de varal 

de partituras, era um varal mesmo, pendurava no saguão ali. Os regentes colocavam partituras 

pras pessoas pegarem. [...] nos [coros] adultos não acontecia isso. Era no infantil, porque a 

gente queria fomentar o coro infantil mesmo. Em todos os eventos da ARCI acontecia isso. 

Isso era bom e ruim. Porque pessoas tinham acesso: muito bom. Porém, você não tinha um 

critério, você não sabia se a partitura tava boa, você não sabia se tava bem escrita, se tinha 
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erros. Eu cometi um dos maiores erros da minha vida, foi um desses. Eu transcrevi um 

conjunto de cirandas, mas foi tudo uníssono, eu escrevi lá com cifra e melodia, só que eu 

escrevi tudo em 2/4. E ciranda é 4 [4/4], isso dito por um percussionista, o Ari Colares, eu 

perguntei pra ele. Depois que eu acabei tudo, tinha colocado no varal, todo mundo tinha 

pegado, essas partituras viajaram, fez o maior sucesso, adoraram. ‘Escuta, ciranda é 4, tá, não 

2?’ Daí, nossa, eu tentei recolher, até hoje eu tenho em casa um calhamaço que eu recolhi. 

Tentei escrever de novo, mas foi, foi um erro. E esses erros aconteciam direto, as pessoas 

escreviam à mão. Ali começou a ter editor de partituras. Hoje em dia os encontros de corais 

são mais bacanas nesse sentido de trocar, por quê? Hoje por causa da tecnologia. Porque você 

vai fazer um encontro de corais, por exemplo em Piracicaba tem um, em Vinhedo tem outro, 

bem grande, 80 coros, internacional. Pra fazer a inscrição você tem que mandar as partituras 

em PDF. Aí cada coro que vai cantar recebe um pacotinho  com livro da cidade e o CD com 

todas as partituras de todos os coros. Olha que bacana. Então você tem acesso a zilhões de 

partituras só daquele encontro. Você imagina, 80 coros cantando um monte de coisas, você 

pode escolher, é uma biblioteca.” 

(33:17) “Outra forma [de transmissão do repertório] é que agora existem sites de 

autores. Outro dia mesmo, ontem, alguém me mandou do interior lá, Seu Carlos, perguntando 

se eu tinha um site com as minhas partituras, ou meus arranjos. Eu não tenho. Eu falei ‘pô, 

que ideia boa’.” 

(34:09) “Agora, como é que eu fui tomando contato com arranjos? Muito é daqui do 

Coralusp. Muito! [...] [Em 1986, na loja de discos de vinil] achei um disco que eu tenho até 

hoje de um grupo chamado ‘Céu da Boca’, aí começou esse negócio de grupo vocal, sabe? É 

do Rio de Janeiro. E quando eu vi lá o disco, era um disco usado da Rádio Tupi [...], quando 

eu fui tocar em casa eram os arranjos que eu tava cantando aqui.” 

[35:30] Arranjos cantados tanto pelo ‘Céu da Boca’ quanto pelo Coralusp, feitos por 

Paulinho Pauleira (Paulo Malaguti). 

(36:51) “Tinha sempre o nome do arranjador. Era sempre escrito a mão, o que vinha 

pra gente era Xerox e eles [os arranjos] chegavam aqui por causa dos regentes.” 

[37:03] Grupo Indaka (Coralusp), do Tiago Pinheiro, cantava esses arranjos difíceis 

originalmente escritos pra grupos vocais. 
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[38:45] Sobre cantar com o Abel Rocha, no Collegium Musicum, onde ensaiavam 

numa sala de aula, sem piano. E que, em repertório renascentista, ele faz algumas alterações. 

(40:12) “Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar ao olhar pra 

um arranjo é quem vai fazer. Ao fazer o arranjo eu pergunto isso. E ao ler eu pergunto se isso 

que já está pronto o meu grupo pode fazer. [...] É uma coisa educacional assim, é didático. Eu 

acho que todos os grupos têm que estar num limiar entre o que é difícil e o que é fácil. Se 

você fizer tudo muito fácil, vai gerar desinteresse, se você fizer tudo muito difícil, eles não 

vão fazer. Então não pode ser muito fácil, tem que ter um certo desafio pro grupo fazer, e 

você tem que fazer ele galgar, ele ir subindo de nível.” 

(42:40) “Se você dá um repertório errado, um arranjo que não é adequado, você tá 

arriscado a perder aquilo ali, perder o seu emprego mesmo.” 

[43:00] exemplo de coro iniciante fazendo repertório inadequado (renascença). 

(43:41) “Eu acho que o primeiro caminho de você formar um grupo qualquer é um 

uníssono bom.” 

(44:41) “Acho sim [tudo bem fazer pequenas adaptações], trocar de tom, mudar de 

voz, isso pra arranjos. Pra original não, eu acho que não, [...] se você acha que seu grupo pode 

fazer aquilo então faça como está escrito.” 

“a não ser que você tenha um grande conhecimento de edições.” [45:04] Deu 

exemplo de uma música da renascença francesa que seu regente, Tiago Pinheiro, fazia as 

resoluções com segunda maior (não usava música ficta). 

(48:01) “O arranjo é uma coisa mais livre eu acho. [...] essa música eu fiz primeiro 

pra coro SATB e piano, depois fiz pro coro feminino, depois pro coro masculino. Se a música 

dá certo e o arranjo tá bacana eu adapto.” 

[48:00] Contou de um outro regente que fez um de seu arranjos com várias 

modificações. 

(49:03) “Não tem problema nenhum [sobre modificações nos arranjos] acho que 

arranjo, música popular é uma coisa mais livre eu acho, menos encanada.” 

(50:02) “A experiência do canto coral, ela leva a uma certa leitura. Os coralistas, os 

cantores experientes, que nunca estudaram música, sabem seguir a partitura. Sabem seguir sua 

linha, sabem pra onde vai, e sabem até olhar pras bolinhas aí, pras notas. [...] Eu acho que a 
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grande escola de música que existe é o canto coral. É a mais eficiente na verdade, e é uma 

coisa assim que as pessoas vão aprendendo.” 

(52:05) “Eu acho que a maioria dos coros faz arranjos, arranjos de música popular. 

[Desde os anos 80, pela minha vivência] foi diminuindo outros repertórios, o que piorou a 

qualidade dos coros. [...] Porque um coro que consegue fazer uma renascença contrapontística 

é um coro com uma capacidade bem maior do que um coro que só faz música popular. [...] 

Mas tem também coisas cabeludíssimas pra fazer em [arranjo de] música popular, não é que é 

fácil. Mas talvez pra você ganhar as pessoas, que tem essa história de você ganhar o coro, 

você faz o que eles gostam de cantar. E o que eles gostam de cantar, o que a maioria das 

pessoas tem contato é a música popular por causa dos meios de comunicação.” 

(53:49) “Essa coisa de começar a escrever arranjo de música popular começou com o 

Damiano Cozzella, também aqui no Coralusp, iniciativa deles.[...] Se você olhar os arranjos 

deles, são arranjos pra coros que já tem um certo nível, porque têm muitas dissonâncias, 

apesar de ser só quatro vozes, mas têm dissonâncias assim, acordes muito interessantes, muito 

diferentes do original. O soprano tá numa região bem aguda, região de soprano mesmo. E o 

que acontece com os arranjos de agora é que o soprano não vai mais pro agudo, ele tem uma 

nota, duas que vai pra lá, mas não chega, fica ali no mi, no máximo. Contralto não passa de 

um dó, fica ali bem grave. Tenor às vezes até um pouco mais agudo que soprano, mas aí ele 

faz voz de cabeça, faz falsete. Os baixos, se você tiver, não vai abusar, vai até um fá no 

máximo. Então, a tessitura dos arranjos deu uma fechada, justamente por causa dos sopranos 

que não cantam mais tão agudos e tão bem, na verdade. A técnica vocal é diferente, por 

exemplo, se você pegar na década de 70, tinha um monte de coro que cantava as músicas 

eruditas e o coro era isso. Na verdade na década de 50 e 60 o coro era pra isso, pra cantar esse 

repertório. Não existia outro, não existia música popular. Se você for escrever, quem é que vai 

cantar essa nova coisa de escrever música popular pra coro, o coro que já canta música 

erudita. Que vai lá pro sol, lá, às vezes soprano vai pro si, bem agudo, e já tem aquela voz 

mais colocada, mais impostada (não gosto dessa palavra). E aí, com o tempo, os arranjadores 

foram cedendo. E, digamos assim, a música popular também mudou. A maioria dos cantores 

na década de 70, 80, os homens começaram a ter voz mais aguda e as mulheres começaram a 

ter voz mais grave, portanto todo mundo canta quase igual [...], mas então houve isso também 

na música, então eu acho que os arranjadores passaram a não escrever coisas muito agudas 

pro soprano, que aparece muito e fica um dissociado. [...] então diminui, põe um tom mais pra 
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baixo, dá um jeito da letra ser importante e não soar difícil, não soar uma coisa erudita. Na 

verdade acho que é uma aproximação também da linguagem popular.” 

[59:00] questão da vocalidade 

(59:37) “Eles [coro masculino que o Marcelo rege] têm uma tendência, um timbre 

mais adaptado, na minha concepção, à música popular. Até pela origem deles, são todos 

operários, então eles têm isso com eles. É uma voz macia. Então quando eu peço pra eles 

mudarem o timbre, fazer uma coisa mais escura, mais digamos, entre aspas, erudita, eles têm 

uma certa dificuldade. Então eles têm um som que é deles, mesmo cantando uma renascença 

não é uma cor de voz que seria se eu colocasse o madrigal aqui da ECA cantando, porque eles 

não têm esta impostação, esse estudo de canto lírico. Mas eles cantam esse tipo de repertório 

também”. 

(1:01:02) “Eu acho que diminuiu bem o número de coros que fazem música erudita. 

[...] Tem o lance do regente segurar o emprego dele. Se você tem cantores experientes que já 

tiveram contato com esse tipo de repertório, a maioria dos cantores, não precisa ser todo 

mundo, e que aceita. Porque tem essa coisa de aceitar [...] eu não vou ficar batendo de frente 

com isso, pra quê?” 

Motivação pra fazer arranjos (1:05:33) “A primeira [motivação] delas é a 

necessidade. Me veio um coro feminino na mão. E aí, onde eu arranjo coisa pra coro 

feminino? Naquela época não tinha nada. Então eu comecei a escrever pra elas. Depois veio 

as crianças, também escrevia pra criança diferente do que pra feminino. As crianças têm 

vozes mais leves, você não tem que cobrar muito volume. O volume vem pela quantidade de 

crianças, mas todas elas cantando na boa. [...] As crianças têm muito mais facilidade pro 

agudo, fazem agudo muito mais facilmente que o soprano. [...] Mais uma vez a pergunta: 

quem está fazendo? Se tiver adolescente, meninos que tão mudando de voz, aí você já tem 

que pensar de outra maneira. [...] Eu sou on demand, porque eu comecei a escrever pra mim, 

pros meus coros e grupos, e muitas coisas da ARCI, as pessoas começaram q me conhecer por 

causa da ARCI, [conhecer] os arranjos.” 

[1:08:00] Experiência com coro infantil, cantar no falsete na mesma oitava das 

crianças. 

(1:09:38) “Depois que eu fiz um arranjo pra um negócio chamado Gran Finale, 

durante cinco anos, as primeiras cinco edições eu que fazia a parte de piano de estudo deles lá. 
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Eu gravava em casa o piano e as linhas pra eles receberem, cada naipe recebia um CD pra 

poder estudar. E aí tinha o Gran Finale, eu sempre escolhia a música lá com a produtora. A 

primeira música que eu fiz foi ‘Canta Brasil’ [...] fiz a duas vozes, não é fácil não, é um 

arranjinho que tem lá suas nuances, e até hoje isso se espalhou. O Gran Finale tinha 500 

crianças, lá tinha uns 30 coros, cada regente tomou conhecimento daquele arranjo. E aí você 

se torna conhecido. Então a minha surpresa quando eu entrei no coro masculino, é que eles já 

tinham feito vários arranjos meus sem eu saber, com os regentes anteriores a mim, que 

ficaram sabendo através do Gran Finale e de outros encontros corais.” 

PARTE 2 

Perguntas com foco em arranjos específicos 

**[0:00] Eu só quero um xodó 

Marcelo conheceu o arranjo de Elvis Matos (que talvez seja do Ceará, eles não se 

conhecem) que é SAT. Marcelo criou a linha do baixo e acrescentou uma nova seção (com 

base na canção original). 

[2:35] Tem uma transição de seção que está direto e não funcionava, então ele 

prolongou a linha do baixo, atrasando a entrada dos tenores e contraltos. 

“todas as vezes não rolava [...] e assim até que ficou mais interessante na verdade, até 

pro público. Porque é muito rápido [como está escrito] isso aqui” 

[3:34] Sobre onomatopeia emulando percussão 

Sobre o coro não cantar exatamente o que está escrito (4:32) “[...] mas aí você cede 

também. Eu acho que tem umas coisas que você não... sabe? Essa coisa, se fosse uma música 

erudita que tivesse escrito, sabe decreto lei? Você tem que fazer, mas aqui, cara, é música 

popular, porque que eu vou ficar brigando com o coro por causa de um ‘m’ [...] você tenta, 

tenta, não rola, pronto: vai assim mesmo. Sinto, pra mim eu quero que role o efeito do 

negócio.” 

[5:00] sobre escrever uma linha muito aguda pro soprano e depois de não funcionar 

nos ensaios, inverter com a linha pro contralto (mudando as oitavas de ambas). 

[5:57] sobre mudanças da versão SATB para a de coro feminino. 

(6:52) “Coloquei cifra por quê? Porque eu toco também” 
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Marcelo pensou o arranjo SATB a cappella e chegou a executá-lo muitas vezes 

assim. Na gravação que analisamos, foi a primeira vez que entrou percussão. Com o coro 

feminino normalmente tem o piano apoiando, por isso a partitura SSA tem cifra. Subiu o tom 

na versão pra coro feminino porque além de contralto ter que fazer a linha do tenor, soou 

melhor em sol maior (ele chegou a tentar fazer em fá maior, tom da versão SATB, com as 

mulheres na versão SSA). 

(10:13) “É uma escrita diferente você escrever pra vozes iguais e pro coro misto. É 

engraçado, às vezes não rola o mesmo tom.” 

[10:33] Processo de criação do arranjo 

Para escolher a tonalidade, por exemplo, (11:27) “primeiro que eu canto muito, eu 

tenho a experiência de cantar aquela melodia, eu experimento. Geralmente eu acerto.” 

[11:39] Exemplo de adaptação de ‘Noite azul’, que é SATB, para três vozes iguais. A 

adaptação no mesmo tom do original (ré maior) funcionou bem para o coro feminino, já com 

o coro masculino foi preciso subir a tonalidade. 

[12:57] Exemplo de adaptação de tonalidade com arranjo de ‘João e Maria’. Não há 

uma “fórmula” que sempre funcione de mudança de tom (subir ou descer, e quanto), é preciso 

experimentar, testar no ensaio. 

(14:07) “É na prática mesmo, porque assim: é muito pra certos grupos. Eu acho que o 

arranjo vai ficar melhor, já que você adaptou esse arranjo SATB pra três vozes femininas, se 

você praticar e ver que aquilo ali funciona melhor, é mais provável que também  funcione 

melhor nos outros grupos.” 

[16:05] Sobre mudanças melódicas e harmônicas 

(18:05) “Então, eu canto. Eu ouço a música, tiro a música. Hoje é até mais fácil, você 

até tem uma referência, às vezes pode pegar na internet a partitura cifrada se quiser. [...] A 

pergunta que não quer calar nunca é: pra quem vai fazer? Quem vai fazer?” 

(19:11) “Você se limita ao grupo que você vai fazer. Existe lá o coro fictício que um 

dia pode fazer. [...] Mas também tem o lado de você pra isso aqui soar naquele grupo lá, 

aquele seu lá que você quer, que é diferente dos outros. Nenhum grupo é igual a outro. Mas 

muita coisa dá pra fazer, e eu mesmo já fiz, muitos arranjos meus são feitos em vários grupos 

meus, eu refaço, faço de novo, sei que funciona.” 



135 

 

 

[19:57] Arranjo x adaptação 

Marcelo considera ‘adaptação’, quando pega um ‘arranjo’ (independente de ser 

próprio ou não) e reescreve para outra formação, por exemplo, de SATB para SSA. 

**[21:08] Bom dia (arranjo pra coro feminino a 2 vozes, adaptação pra coro 

masculino) 

[21:20] Processo de criação do arranjo: Marcelo contou a experiência que teve como 

arranjador de um coro cênico feminino de Santos que nunca tinha ouvido. Escreveu apenas 

com as informações que a regente do coro deu. 

[25’00] Sobre seguir ou não a estrutura original da canção 

(26:37) “Eu não escrevi soprano e contralto, eu escrevi primeira voz e segunda voz. 

Eu to pensando em voz igual [...] é possível [ser feito por um coro infantil], apesar disso eu 

colocaria coisas mais agudas se eu escrevesse pra coro infantil, mas pode ser feito”. 

(28:01) “Aquela dinâmica que eu cheguei foi muito na prática, ela não tá escrita. [...] 

Porque quando eu escrevi eu não pensei isso. Tem o lance da prática, você vai fazendo ‘bom, 

vamos experimentar assim?’, eu gosto de experimentar.” 

(29:30) “Essa é uma outra prática que eu não tinha. Eu comecei a escrever pra piano, 

arranjo com piano pra ela [regente do coro de Santos que encomendou arranjos dele]”. 

[30:00] Marcelo disse que não tinha o hábito de escrever a linha do piano nos 

arranjos, mesmo já sabendo que seria feito com piano, e foi o regente Teruo Yoshida que 

sugeriu que ele começasse a escrever. 

** Sampa & São Paulo, São Paulo (arranjo pra coro infantil, depois adaptação pra 

coro masculino a 3 vozes) 

Tradição oral [30:54] O que está escrito pro tenor, na verdade já foi feito como 

introdução instrumental e com assobio. Quando ele faz com um pianista convidado, ele avisa 

verbalmente que o trecho é instrumental. 

(32:47) “Porque eu toco, eu tenho a prática de tocar isso, acompanhando o coro 

também. Então eu sei o que escrever pro piano” 

(33:16) “É bem subjetivo, cifra é um negócio subjetivo”. 
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[34:08] Bom dia pro coro masculino. Quando é uma música que tem repetições, ele 

faz cada repetição de uma forma: coloca solista, omite a linha de um naipe, muda dinâmica ou 

andamento. Mas essas coisas não estão escritas na partitura, são escolhas (que estão sempre 

abertas e sujeitas a alterações) que são feitas na prática, durante o processo de ensaios. 

Eventualmente ele reescreve a partitura com essas escolhas, é o caso de Bom dia. 

Bom dia (37:12) “A dinâmica disso foi de prática, tem uma parte aqui que eu faço 

uma vez forte e na segunda vez eu faço pianinho, tipo Barroco, entendeu? (risos) É a parte 

barroca da peça.” [38:00] como ele vai adaptar pra SATB, vai escrever as dinâmicas, porque 

acha que funcionou dessa forma. 

Leitura e memorização [38:25] Marcelo não faz naipe separado porque trabalha 

sozinho, não tem auxiliares. O que tornam as leituras mais demoradas. Os coralistas ensaiam 

com partitura, mas costumam memorizar e fazer as apresentações sem partitura. 

[41:47] Alterações rítmicas do arranjo de Sampa 

(42:35) “Essa entradinha aqui desse jeito facilita a história da regência, de cantar 

junto, [foi uma escolha durante a criação do arranjo] [...]. Porque não dá pra você seguir o 

solista, o cara faz o que quer. E assim, você ouve uma gravação é uma coisa, você ouve outra, 

é outra. Então é livre, solista é livre. [...] [Quando é um naipe], você pode até fazer chegar a 

‘soar livre’, mas não é.” 

[43:45] exemplo de arranjo de Dia útil, que o grupo vocal Canto Ma Non Presto faz 

que tem um solo que soa livre, mas é combinado. 

[45:08] Marcelo fala sobre a busca de uma unidade. Que alguns coralistas se 

preocupam só com sua voz, sem ouvir o grupo. Isso dificulta a busca de unificar o timbre, por 

exemplo. “O coro é um todo, e as pessoas tendem a se separar”. 

(46:58) “Tudo que eu faço é muito na prática, mesmo os arranjos, eu canto junto, às 

vezes eu toco uma linha. Esse ritmo aqui [início de Sampa], por que eu quis assim? Porque eu 

cantei várias vezes. Experimentei começando aqui, lá. [...] A coisa flui, e eu acho que é uma 

coisa que tem que ter na música popular: fluência.” 

[48:00] Experiência de trabalho ensinando professores de artes da rede pública a 

trabalhar com coros. Levou o arranjo do Eu só quero um Xodó para fazer com eles. 
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(50:34) “O regente precisa dirigir o instrumentista, porque senão ele é dirigido. Você 

tem que falar o que você quer.” 

(52:20) “Você tem que ter uma dinâmica de ensaio pra fazer, senão as pessoas ficam 

entediadas.” 

(53:00) “Eu falo pra todo mundo: regência é experiência. Não é teoria, não tem jeito. 

E eu acho que um arranjo também. Tudo bem, você tem que ter uma base teórica bacana de 

harmonia, de contraponto, Mas a vivência não tem pra ninguém, porque você sabe que vai 

funcionar. Você chega muito mais perto do melhor quando você escreve, porque você já fez 

muita coisa. E se você adapta um arranjo então, mais ainda. Porque você já sabe que aquele 

arranjo funciona, você tá adaptando, você já melhora aquilo ali também.” 

 

5.2.3 Roberto de Lima Rodrigues 
Entrevista realizada em 24/11/2016, 10h, na sala 13A do Departamento de Música da 

ECA/USP. 

PARTE 1 

Nascido em 30/01/1965, em São Paulo. Já trabalhou como regente em Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, Uberaba, São João del-Rei e Tiradentes em Minas Gerais. Em São 

Paulo: São Paulo, Cotia, São Carlos, Piracicaba, Pirassununga, São Sebastião, Santos, 

Itanhaém, São Bernardo, Santo André, Itaquaquecetuba. 

[1:33-3:46] Experiências com música na infância 

[3:47-13:03] Adolescência, primeiro contato com coro na igreja. Participou do 

CUCA com o regente Renato Teixeira, do Coral Metropolitano de São Paulo com o Padre 

Tallarico. Primeiras experiências como monitores, regente assistente e arranjador. 

(12:20) “Eu fiz arranjo sem saber harmonia. O primeiro arranjo que eu fiz foi do 

Tom Jobim, foi Tema de amor de Gabriela e o CUCA cantou. [...] Daí eu fiz um super aberto 

que era o Beatriz, que é impossível de ser cantado, principalmente porque ele é muito difícil e 

nem é adequado. Depois eu fiz Sonora Garoa. Então eu fui fazendo assim por fazer, por gosto, 

música que eu gostava.” 
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[13:04] Entrou na faculdade de Física da USP, e montou um coral. Depois entrou no 

Coralusp, no grupo Oecanthus, regido pela Helena Starzynski, atuou como monitor e regente 

assistente, aprendeu muito com a Helena. 

[21:13] Formação musical 

Surgiu a oportunidade de ser contratado pelo Coralusp, mas precisava ser formado ou 

estar cursando Música. Então prestou vestibular e entrou em Regência, 1989, e foi contratado. 

[22:16] Alguns coros que regeu 

[23:54] Não se considera cantor, mas estudou canto no Coralusp com Adélia Issa, 

Sílvia Cueva. É barítono com timbre de tenor. 

(25:20) “Eu acho que o fato da gente cantar em coro amador, tendo que dar muito 

exemplo a todo momento de soprano, contralto, tenor e baixo, às vezes tão amador que você 

tem que cantar em falsete, eu acho que acaba estragando a voz. Alguns regentes tem a voz 

acabada, você sabe. Eu acho que minha voz não é tão acabada, mas eu não me considero um 

cantor. Quando eu canto pra dar exemplos eu falo isso ‘olha, eu to dando exemplo mas eu não 

sou um cantor’, mas pra cantar num coro eu me sinto bem.” 

(25:55) “Eu toco piano, eu mexo no piano, eu tive uma flauta transversal durante 

pouco tempo [...]. Aqui [Departamento de Música] eu toquei viola durante um ano pra 

entender como são os instrumentos de corda”. Também tocou flauta doce e órgão. 

[29:42] No Coralusp, dava aula de preparação pros monitores, de harmonia, de 

contraponto, de apreciação de obras musicais e de percepção. Também dava aulas particulares 

em casa. 

[32’55] Já participou e ainda participa de encontros corais, mas nunca organizou um. 

(34:52) “Quando eu comecei a participar [dos encontros corais] como regente de 

coros eu já não via mais como competição [visão que tinha quando participava dos encontros 

como coralista], eu via como curtição. Eu gostava de ver as outras pessoas. É claro, assim, 

que eu fui a encontros de coros, às vezes com coro amador que você fala assim ‘puxa vida, 

que que estou fazendo aqui? Vou forçar o sorriso, peraí, fica relaxado’, porque são coisas 

muito ruins. [...] Alguns [encontros] eram difíceis. Ultimamente você não tem mais o regente 

preparado pra estar à frente. Você tem um animador cultural que nem animar culturalmente 

consegue, aliás, nem animar consegue. Então ele coloca lá um playback ou um teclado e finge 
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que rege, porque não tá regendo. Eu vejo muita coisa assim, mesmo com terceira idade que 

você pode falar assim ‘puxa, mas o objetivo não é esse’ e eu vejo com prazer isso, mas você 

vê até o encanto da plateia, puxa tirou um aparato cênico o pessoal ‘oooooh’ urra no final. [...] 

Então eu vejo assim, ao mesmo tempo que tem gente preparada e tem muito grupo se 

formando, tem também muita coisa ruim.” 

[37:05] Roberto contou que não tinha o hábito de pedir arranjos que ouvia de outros 

coros, mas que era comum virem pedir partituras de arranjos seus em encontros corais. 

Sobre a transmissão do repertório (38:39) “Eu não sei como são as outras pessoas, 

porque assim, lá no Coralusp o que acontecia, eu comecei a fazer os arranjos porque gostava, 

eu gostava de fazer arranjo. Quando eu comecei a reger, e a gente começou a fazer 

espetáculos temáticos, antes de fazer espetáculos cênicos. A gente pegava, tinha lá uma 

fonoteca com centenas talvez milhares de partituras [...] e a gente começava a fuçar. Não tinha 

internet, não existia computador e aí a gente montava, só que aí faltava uns arranjos. Então a 

gente tinha, por exemplo, a possibilidade de pedir pro Cozzella fazer, então o Cozzella era o 

banco de partituras novas. [...] E algumas vezes quando eram coisas demais e ele não podia 

fazer, ou eu não queria que ele fizesse tantos arranjos pra não ficar tudo com a cara do 

Cozzella, eu comecei a fazer arranjos pro grupo. E aí outros grupos também começaram a 

pedir arranjos.” 

[40:00] Experiência de fazer arranjos de músicas que não gostava, músicas 

encomendadas. Gosta muito dos arranjos da argentina Liliana Cangiano. Executou muitos 

arranjos de outros regentes-arranjadores, conseguia esses arranjos na fonoteca do Coralusp, 

que por sua vez era alimentada pelos próprios regentes de lá, que traziam arranjos recolhidos 

em viagens e encontros corais. 

Fala que os arranjos do Cozzella tem um estilo próprio, quem ouve sabe que é 

Cozzella. E que algumas pessoas dizem também conseguir identificar os seus arranjos, eles 

têm uma identidade. 

(43:40) “Um arranjo sempre é uma coisa moderna [...] então eu tenho sempre 

vontade de modificar a harmonia, que é o que eu gosto de fazer. E eu valorizo muito o 

contraponto. E eu canto muito, porque é o que eu fazia antes, eu sabia que as melodias tinham 

que ser bonitas, então eu canto muito tudo antes de falar ‘tá bom’.” 
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Arranjo x composição (45:00) “Quase sempre as pessoas valorizam muito mais a 

obra que foi feita para, por exemplo, a Elza Lakschevitz, uma vez eu estava fazendo o festival 

de inverno de Campos do Jordão e eu selecionei uns arranjos pra mostrar pra ela. [...] E aí eu 

entreguei pra ela e ela falou assim ‘olha, eu tô muito grata, muito obrigada, eu vou passar, 

mas eu não faço arranjo. Era dela uma questão de não fazer arranjos. Quando eu vejo um 

arranjo, e vejo também como regente e como arranjador, eu consigo ver assim que arranjos 

tão bem criados que são igualmente bons quanto uma peça feita para o coro. Porque você tem 

que escrever algo para uma plataforma que é um coro a cappella ou um coro acompanhado, 

pra uma plataforma diferente daquilo que você ouve na banda, daquilo que você ouve no 

rádio. Então tem muita gente que quer ouvir exatamente aquilo, então faz, por exemplo, uma 

transcrição. Então tem todas aquelas coisas: a transcrição, a adaptação, polifonia, arranjo, 

recriação, fantasia, harmonização, o que que é isso, não é? Então há liberdades? Eu sei assim, 

que pela lei de direitos autorais a gente teria que inclusive pedir permissão pros compositores 

pra poder fazer os arranjos, exceto se eu seguisse a harmonia do songbook. E eu acho assim, 

por exemplo, você já tem o arranjo de uma música e ele é bem feito, não tem porquê eu fazer 

outro arranjo.” 

Sobre adaptação (47:09) “Eu mudo alguma coisa. Assim como a gente faz em 

renascença, a gente fazia no coral da USP, o tenor pegava lá uma coisa agudíssima e trocava 

com contralto, a gente fazia essas adaptações mesmo sendo obra original. Porque qual é a 

outra opção: não fazer. Ah, essa opção não é boa. Então muito do que o regente faz são 

escolhas. Ele se coloca a cara pra crítica, mas assim, eu sei a escolha que eu fiz. Então às 

vezes eu pego arranjos e eu mudo, eu não vou transferir eu nem pego os arranjos e coloco 

meu nome, não. Eu mudo uma coisinha, mudo uma nota, mudo uma entrada, faço uma coisa 

que todo mundo erra e vai ficar mais fácil, então eu faço igual a primeira vez e a segunda 

vez.” 

(48:06) “Mas eu faço mais [adaptações] nos arranjos. A peça [composição original] 

assim que foi escrita ela tem uma certa santidade, ela tá um pouco assim no altar. Eu acho que 

o arranjo ele é mais permissível pelo próprio nome, né? Ele é um bastardinho, talvez? Ele não 

é bem tratado, ele sofre um pouco de bullying, não sei.” 

(48:55) “Muita gente parou num certo momento de fazer arranjo, não tinha mais 

arranjo. Mas, ao mesmo tempo, parou de ter música boa, não tem mais Chico Buarque, 

Caetano Veloso, que eram os arranjos que a gente fazia, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, 
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então começou a ter um pouco de uma outra linguagem que é o grupo vocal. Então dentro 

desses arranjos, que é uma coisa muito pop, muito de reprodução, ou até uma simulação de 

um efeito que fosse a banda fazendo, vamos dizer. Mas só funciona pra grupo vocal.” 

(49:51) “Eu não me considero um arranjador pop, eu me considero um arranjador 

arcaico. Por isso que às vezes as coisas são bem diferentes pra mim, porque eu faço música 

popular, mas numa outra plataforma. Tem gente que às vezes não reconheceu que a música 

que eu cantei é uma música conhecida. Porque eu mudei tanto a harmonia, mudei tanta coisa, 

que a pessoa não viu a música. Então por fazer muita coisa com contraponto e tudo, eu me 

acho um arranjador velho, então eu me espelho em fazer arranjo, assim, a minha prática não é 

que eu penso em fazer arranjo, eu tenho coisa assim do Cozzella, que você aprende e tem a 

sua linguagem também, mas assim, o meu modo de lidar com as vozes é Josquin des Prez, por 

isso que eu tenho uma identidade. Por exemplo, a Ana Yara Campos, eu tenho uma identidade 

com ela, porque ela tem também uma coisa parecida. Ela faz arranjos muito bons, e eles não 

são pops, então você não fica ‘bubababombombom’, quer dizer, tem às vezes, porque é 

inerente, é idiomático com o que você tá fazendo, mas a voz é privilegiada. E eu não me 

considero um cara pop, eu me considero um músico erudito. Acabei até gostando de música 

antiga, me especializando em música antiga e música sacra principalmente. Mas eu ainda faço 

arranjos de música popular, mas eu não me considero um músico popular.” 

[51:59] Usa sempre as partituras com os coralistas. Contou uma história de uma 

coralista que imprimiu só a letra e ainda estava distribuindo pra outros. Falou da sua 

experiência de escrever e copiar partituras à mão. 

“você não precisa saber a partitura, mas o desenho, ele é autossugestivo pra você, ele 

é mnemônico.” 

[54:20] contou uma vez que um arranjo foi pra leitura de naipe, e um dos naipes 

voltou falando que era difícil e que não tinham conseguido aprender. E depois o Roberto 

percebeu que isso tinha acontecido porque a monitora de naipe transmitiu isso pro naipe.   

(55:12) “A leitura do que você vai fazer, ela é 90% do que vai ficar retido. Porque 

quando eles retêm de um jeito se você pedir diferentemente, uma mudança, eles mudam, mas 

depois eles esquecem. A leitura é algo extraordinário e muito importante quando se trata de 

ensaio, você tem que ter um ótimo monitor.” 
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(55:52) “Dinâmica não, pouco. Só quando não é natural. Eu acho até assim que é 

xingar a pessoa de burra. É engraçado até, a gente pega o Osvaldo Lacerda, por exemplo, que 

coloca tudo, piano, crescendo, toda a frase assim, e as pessoas não fazem. E com música 

antiga você fala assim ‘ah, mais não tem dinâmica escrita, quer dizer que não tem dinâmica?’, 

não, tem. Então eu acho que o processo quando eu vou estudar a música, é que eu estudo a 

música, canto todas as vozes, e aí simplesmente eu ouço o que eu estou cantando, paro de ver 

na partitura, vejo qual é a prosódia, onde que tá a acentuação, onde estão as tensões 

harmônicas. E disso então eu faço também no arranjo. Então eu tô cantando, eu sei a 

respiração que dá pra ser feita ou não dá pra ser feita. Então como é música popular, a gente 

sabe onde tá o tema, então se o tema tá com tenor, os outros tão com pouco movimento, pra se 

ouvir. Não preciso colocar ‘faça forte’, já fiz, às vezes uma barra de decrescendo, um garfinho 

e tal, mas eu não sou de colocar dinâmica. Porque assim, se eu quero uma dinâmica de 

acompanhamento, eu coloco nota longa, ou mais densidade se eu quero mais forte. Se eu 

quero mais forte eu coloco mais agudo, se eu quero mais fraco eu coloco mais grave. A não 

ser que você queira o contrário do que é natural, aí se tá grave você coloca forte. Mas as 

suspensões eu coloco: respiração e fermata.” 

(58’16) “É por necessidade, necessidade de querer fazer suas próprias coisas ou ter 

as músicas que você quer que não têm arranjo, ou de ter pela linguagem que é a sua pelo seu 

filtro. E os regentes eles têm medo de falar que são arranjadores e eu descobri isso comigo 

mesmo, uma autoanálise. Porque quando eu chego pra você e falo assim ‘Olha esse é meu 

arranjo, tá? Mas eu não sou arranjador’ Então se aquele arranjo for bom você vai falar ‘puxa, 

e ele nem arranjador é’, e se ele for um arranjo que não é bom, você vai falar assim ‘mas ele 

não é arranjador’, então eu tô me protegendo disso.” 

[59:02] Contou de um curso de arranjo que fez no SESC, onde um dos professores 

disse “se você fez um arranjo, você é arranjador”. Qualquer pessoa que fez aula de harmonia, 

que domina acordes e condução de vozes, faz um arranjo. Que muitos regentes não têm 

destreza, mas fazem por necessidade e se envergonham um pouco, inclusive usando 

pseudônimo. 

(1:00:30) “são poucos assim que falam assim ‘ah, eu acho que eu faço bons 

arranjos’, eu acho que eu faço bons arranjos. Eles não são fáceis de cantar, mas não são 

impossíveis.” 
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Repertório eclético (1:01:29) “É uma coisa até que nos dá muita liberdade e muita 

flexibilidade, porque quando você tem um grupo, mesmo com gente saindo e entrando, ele 

caminha. E nesse caminhar você tem que ter peças que proporcionem a esse grupo crescer. 

Então, por exemplo, o grupo tá bom, mas eu vou pegar uma peça que tem nota longa, então a 

gente vai trabalhar, ‘olha o grupo tá legal e eles nunca fizeram agora uma peça de repente 

numa língua alemã, vamos pegar uma peça numa língua alemã’. Então eu acho que fica mais 

fácil pra gente misturando o repertório, entendeu, conseguir ter músicas pra fazer um 

programa.” 

[1:02:07] Falou que o Coral do Unibanco tem encomendas que vem do próprio 

banco, e não dos coralistas. Pedem temáticas, estilos ou artistas específicos. Também coisas 

de endomarketing. 

Por que faz arranjos atualmente? (1:03:52) “Porque precisa [...] é um diferencial no 

mercado [saber fazer arranjos, orquestrações] [...] é a necessidade, alguns são vontade ‘eu 

preciso, eu gostei dessa música e vou fazer’. Às vezes eu pego uma coisa assim que a música 

é linda e tem um arranjo tão simples, tão idiotamente horrível, eu falo ‘eu vou fazer pra 

mostrar como essa música é bonita, porque tão matando a música’”. 

(1:06:03) “Quando eu vou fazer um arranjo, eu inclusive evito de ouvir muito a 

música, pra não ser influenciado por ela. Antigamente a gente tinha pouco acesso às 

gravações, a gente fazia as coisas de memória, pode ver que tem muito arranjo com letra 

trocada, porque as pessoas não tinham disco, não tinham nem fita cassete daquilo, era de 

memória. Então tem alguns erros, como se fosse tradição, né? Então quando eu vou fazer um 

arranjo, eu ouço uma vez, duas vezes, pego a melodia, e eu fabrico de novo a música do jeito 

que eu quero. Então eu digo assim, que o arranjo tá pronto a partir de que ele tá na sua cabeça, 

então o que vem agora é uma coisa matemática, que é de estrutura harmônica, como se você 

fosse colocar um engenheiro pra fazer as fundações. E depois vem um arquiteto que vai 

lapidar pra não aparecer aquelas fundações e vai colocar enfeites, e talvez eu mude a 

harmonia por causa disso.” 

(1:07:06) “Eu sei assim, por exemplo, ‘ah, eu tenho aquela melodia, então pro coro 

cantar eu tenho que tá em tal tonalidade, e quem vai ficar com o tema é sempre soprano. Ou 

não, eu quero passar com soprano e depois o tema pra contralto, ou pra tenor. Então eu tenho 

que escolher a tonalidade onde isso seja possível ser feito.” 
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(1:07:26) “Quando eu vou fazer o arranjo com o grupo, eu não coloco a música pra 

eles ouvirem, não. Alguns conhecem, outros não conhecem. Geralmente quem fica feliz é 

soprano que quando conhece o tema então fala assim ‘ah, vou ter menos trabalho’, mas às 

vezes é um pouco diferente do que ela conhece.” 

(1:07:48) “Sobre a vocalidade, eu prezo muito nas pessoas a flexibilidade, eu faço 

exercícios pra isso, principalmente no jovem. Quando as pessoas são mais, assim, 

profissionais do canto é um pouco mais difícil. [...] É mais difícil você ter a flexibilidade. [...] 

Quando eu faço um arranjo, eu só evito de colocar muitas notas agudas pra soprano, porque 

soprano pra ir pro agudo, ela tem que ir com muito apoio e soa lírico demais, é o que acontece 

por exemplo com Beatriz [arranjo de Roberto], tem que faça não lírico? Tem, mas é muito 

difícil. Beatriz é pra um grupo vocal. Então fica naquela região aguda, difícil até de articular.” 

Como limite de tessitura (1:09:46) “Fá [como limite de agudo pra soprano num 

arranjo de música popular], como ponto culminante. Mi é o ideal pra mim, mesmo assim não 

ficando o tempo inteiro lá. Aí o que acontece, no arranjo pra música popular, a melodia de 

soprano não pode ser muito aguda, então ela abaixa, quem que ela empurra? Contralto. Então 

o ideal é que o contralto seja o mais próximo possível de soprano pra não ficar grave demais.” 

PARTE 2 

Perguntas com foco em arranjos específicos 

Sobre mudar a tonalidade (1:00) “Uma vez veio o Pablo Trindade, que é um 

arranjador uruguaio que trabalha no Rio Grande do Sul. Pra ele, por exemplo, é um crime não 

fazer na tonalidade original, e eu não entendia porquê.” 

(1:32) “eu transformo mesmo [a tonalidade] pra me adequar, então dependendo da 

música não tem jeito, a melodia tem que ficar só com soprano. Se o compositor usou de uma 

amplitude maior [de tessitura], [...] se ele usa um âmbito maior, se tem uma coisa mais antiga 

que tem uma parte B em menor e tal, eu consigo fazer a distribuição das melodias por outros 

lugares. Mesmo num lugar grave, você tem às vezes a possibilidade técnica de deixar as vozes 

sem movimento e aí você ouve a contralto cantando no grave, mesmo sem ela precisar cantar 

forte. [...] Qualquer coisa homofônica só funciona a melodia com soprano, então pra outras 

serem ouvidas, eu tenho que ter algo diferente, algo que se destaque [...] Aí uma vez 

estruturada a melodia na tonalidade que eu quero, eu vou a partir dela pegar as funções 

principais, as coisas que estão no meu ouvido, aí eu não quero ouvir a gravação, e eu 
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rearmonizo, mas primeiro eu pego os básicos, depois eu começo a mudar e eu quero alguma 

surpresa, então eu começo a substituir funções por relativos, coloco dominantes individuais, 

coloco uma espécie de modal, eu gosto de um passeio diferente. [...] Dessa rearmonização eu 

tenho as notas que estão em tais lugares e aí eu começo a criar as melodias pra ligar essas 

notas. E sabe que tipo de coisa ‘ah, aqui eu vou fazer uma cama harmônica, aqui eu vou fazer 

pertinho, aqui eu quero um texto. Porque mesmo se são notas longas, eu prefiro que a gente 

coloque um texto, do que falar ‘aaaaaa’ ou ‘ooooo’, eu prefiro. [...] Ele carrega em si algo 

relativo ao texto da música, de uma certa forma... é voz, né?!” 

[4:26] Sobre colocação de texto nos arranjos, sobre passagens contrapontísticas, 

sobre seguir as regras de condução de vozes, não faz oitavas paralelas, a não ser que seja 

dobra de melodia, que é um caráter timbrístico. 

(5:36) “depois eu canto, eu canto, eu canto, eu canto, eu canto as vozes, e as vozes 

vão sugerindo pra mim vontades próprias, ‘ah, aqui eu quero fazer uma bordadura, aqui eu 

quero fazer um retardo, aqui eu quero segurar tal nota, aqui eu quero mudar essa nota da 

melodia’. [...] às vezes eu mudo [uma nota da melodia] pra caber um acorde especial. Às 

vezes eu faço uma fermata onde não tem. Até um ponto assim que você fala: gostei. E isso é 

uma coisa muito importante, porque quando você fala ‘não gostei’, não é pronto.” 

Pensa a maioria de seus arranjos a cappella (7:38) “olha, a percussão depende. 

Então, por exemplo, eu cantei no Coral da USP e quando a gente colocava percussão (não 

eram arranjos meus) ela atrapalhava, por quê? Porque ela já estava na articulação rítmica do 

coro.” 

[7:56] Fez um arranjo sofisticado demais para o estilo da música Ai que saudade 

d’ôce, Tiago Pinheiro, regente do grupo Beijo que havia encomendado a peça, pediu pra 

Roberto simplificar o arranjo e deixar mais no estilo da música. Quando o grupo gravou, 

acrescentou percussão. “então quando eles colocaram lá o triangulozinho e a zabumba ficou 

ótimo”. 

(8:46) “Os meus arranjos eles não tem a necessidade disso [percussão]”. 

[8:51] Roberto falou que o arranjo de Rosa também tem uma versão com piano, 

clarinete e contrabaixo acompanhando o coro, a parte vocal é a mesma (funciona a cappella 

ou com a instrumentação escrita). 

**[9:18] Ai que saudade d’ôce 
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Falou sobre como escrever os ritmos num arranjo a cappella (9:47) “O que tá escrito 

de repente não é a música, é o jeito melhor de se registrar a música. E você tem que entender 

isso quando você vai ler. Você tem que ler o que tá escrito, mas não está escrito. Por exemplo, 

se eu der prum alemão cantar isso daqui, vai sair muito quadrado, como ser uma colher dentro 

de um liquidificador, então a gente que é brasileiro já tem mais ginga e já tem aquele swing. 

Então é como um cara do jazz que escreve tudo redondo. [...] Não [escrevo o swing].” 

Ele coloca às vezes indicações de andamento. (11:12) “eu acho [que coloquei 

indicação de andamento] pela referência da primeira gravação. [...] eu acho até que é bom não 

colocar porque, quer dizer, você vai falar ‘ah mas o cara precisa de uma gravação’, hoje a 

gente tem a possibilidade de um americano ou um francês, um alemão pegar na internet e 

verificarem como é. Você pega lá uma partitura do Villa-Lobos, do Ravel, Stravinsky, e vai 

ouvir os mesmos caras regendo, eles não fazem o que eles escreveram na partitura. Então 

mesmo quando você fala ‘ah, eu coloquei 100’, talvez eu não faça 100 agora. Porque também 

a gente muda ou a gente quer às vezes fazer uma coisa diferente. Mas eu não sei porque às 

vezes eu coloco e às vezes eu não coloco. Eu acho que a maioria das vezes eu não coloco.” 

Sempre escreve respiração e fermata (12:30) “Porque eu acho que são as coisas 

importantes pra que as pessoas façam fraseado. Porque assim, se eu não respirar no lugar 

certo, eu não vou frasear certo, eu vou frasear de modo errado. [...] É engraçado também 

porque eu ao cantar nunca penso em respiração, porque ela é óbvia pra mim.” 

**[13:36] Sonora garoa 

Na execução Roberto faz um rallentando e uma fermata que não estão notados na 

partitura. O quanto da concepção do arranjador é flexível ou alterável quando está no papel de 

regente. (15:15) “é a liberdade que você tem também como intérprete. Então quando eu 

analiso uma música, pra mim o compositor já ditou 80% dela, não tem o que fazer, é óbvio 

que aqui tem que ser piano, é óbvio que aqui tem que ser forte. E mesmo assim, que todo 

mundo faça certo, as performances vão ser diferentes. Então é capaz que eu tenha pensado 

depois, mas possivelmente eu não faça uma fermata muito longa, é uma fermata curta. Então 

eu penso assim nas coisas muito orgânicas. E ultimamente eu tenho feito fermata e nem 

escrevo rallentando, porque pra mim pra você parar você tem que ralentar.” 

**[16:39] O mar 

Experiência atuando só como arranjador e não regente-arranjador. 
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(17:38) “A única coisa quando tem o coro cênico é que eu penso na facilidade da 

tonalidade. Então como tem aquela ambientação, as pessoas tão se movimentando, se você 

sair de um uníssono é muito mais fácil.” 

[18:00] Exemplo de arranjo de Saltimbancos em que o coro cênico acrescentou um 

solo de trompete antes. 

(18:55) “Porque quando eu penso repertório eu penso assim, realmente como 

Aristóteles, numa coisa de impacto, num ponto culminante e algo que termine, que deixe 

vontade de ter mais também.” 

Sobre “O mar” (19:13) “Você viu como a melodia tá toda difusa, e isso foi 

intencionalmente. [...] O que eu fiz nessa música, primeiro, com essas tercinas aqui, e vindo 

com essa coisa lídia de dar o balanço do mar. É uma questão de figurativismo. Isso daqui é 

um pouco da coisa que se desfaz das ondas. Eu penso nessas coisas porque isso existe na 

música, tem no Barroco, né? Assim: ‘olha que coisa mais linda...’, então a menina tá a 

caminho do mar, o que que tá a caminho do mar? É o rebolar dela. [...]” 

[20:27] sobre andamentos indicados no arranjo de “o mar”, nem todos são feitos pelo 

Coral de UNIFESP, regido por Eduardo Fernandes. 

[21:12] sobre escrever pra piano, clarinete e contrabaixo uma valsa (arranjo de Rosa) 

de maneira idiomática. Sobre a dinâmica não precisar estar escrita, compasso 23 tem 

crescendo óbvio quando vai pro agudo que todos fazem naturalmente, e tem um decrescendo 

depois, em “bela”. Há um ritenuto que Roberto disse que já pensou em fazer quando escreveu 

o arranjo, mas não notou na partitura, resultado: o coro dele faz, o outro não. A justificativa 

dele para não escrever, é por julgar ser óbvio, mas acha que seria importante ter revisões 

posteriores das partituras, tanto pra notar essas coisas, como correções de notas erradas. 

[24:14] Mudanças de melodia principal não só porque quer um determinado acorde, 

mas às vezes porque quer facilitar. 

Alterações rítmicas (24:27) “Não é pra facilitar, é pra normatizar. Porque quando 

você tem aquela coisa do performer, do cara que faz a gravação, ele é livre. E aí tem uma 

gravação [música] que tem cinco cantores, e cada um canta dum jeito. Então não tem certo e 

errado, então a gente simplesmente normatiza. [...] Por exemplo, quando a gente canta bem 

assim, com algumas diferenças, e as sopranos, elas não tão fazendo o ritmo escrito, só que 

todas tão fazendo juntas o mesmo ritmo, eu fico quieto, pra mim tá ótimo.” 
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[26:42] arranjo de “Volta por cima”, colocou indicação de andamento porque era 

uma encomenda para a OSESP, numa homenagem da FAPESP ao Paulo Vanzolini. Como 

não havia um arranjador residente na OSESP, o Roberto foi contratado. “Essa coisa lá da 

questão do mercado, né? Olha que legal ter uma pessoa meio coringa. [...] Por isso que ele 

[arranjo] tem mais divisi do que os outros”. Também disse que colocou as indicações de 

dinâmica, mesmo julgando algumas naturais, porque era uma partitura pra OSESP e porque 

não seria ele o regente. 

(29:02) “Eu acho que todo acorde quando ele tem dissonâncias, ele tem que ser 

diáfano, então assim, quando você tem às vezes sétima, sexta junto, eu acho que ele tem que 

ser piano. [...] Eu acho que quando têm coisas fortes tem que ser os acordes limpos, somente 

dobras, a tríade perfeita, aí funciona.” 

(30:18) “A relação que eu tenho com o coro, principalmente porque eu sei trabalhar 

muito com amadores, não é uma relação de exigência. Então eu nunca chego e falo assim: 

‘Você tá errando. Carol, você tá errando’. Não, eu chego e falo assim: ‘Sopranos, nós estamos 

errando’, e aí tem sempre alguém que fala assim: ‘ah não, eu acertei’, e eu: ‘não, mas se a 

gente como um todo não está [...] , todo mundo está errado’, a postura é um pouco assim. 

Então ao fazer o ensaio eu estimulo isso sempre, realmente aprendi com aquela primeira lição, 

de sorrir: ‘Legal, foi 10%, vamos agora pro 20%?’, ‘Agora tá ótimo por hoje’. Então a gente 

sabe o limite que tem e o limite pra cada dia que tem. Agora o quanto melhor você tiver, se 

você tiver assim a leitura de naipe perfeita, melhor fica. Então que que eu faço no Itaú, antes 

de cantar eu passo tudo com os monitores. [...] Geralmente a ajuda que as pessoas querem é a 

do pianista acompanhador. Eu falei: 'Não, gosto a cappella, eu gostaria mais dos monitores, 

porque os monitores além de fazerem o ensaio de naipe, também tão lá cantando, então eles 

servem de esteio vocal praqueles, então é um modelo, é uma segurança. [...] Eu me reúno com 

eles [monitores], eu passo a partitura antes em PDF, me reúno antes de começar o ensaio, a 

gente canta a música, já verifica aqui, qualquer coisa que tá fora já aviso, e aí eles vão pro 

naipe. Vem muito melhor.” 

[33:15] Falou que nunca muda as coisas que escreve, porque canta incansavelmente 

cada linha. “Se eu canto, o outro canta também”. Depois falou sobre as pessoas que 

qualificam as músicas como difíceis, que isso pode desestimular todo o grupo. 

**[34:31] Me chama. Não tem texto em algumas partes do arranjo. 
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(35:22) “O Cozzella faz muito isso, o Cozzella escrevia e não colocava texto. Então 

quando ele faz isso, ele que dizendo assim ‘olha, não importa muito o que você faça, não tem 

importância’. Então você pode até criar em cima de um ambiente. Porque às vezes a gente 

fala assim ‘bocca chiusa’. Bocca chiusa só funciona em ambiente pequeno ou com coro muito 

grande, então a gente faz com ‘u’, porque na prática sempre que você tá numa igreja grande, 

num teatro grande, a bocca chiusa não é ouvida, não é verdade?”. 

[36:16] No arranjo de “Me chama”, que não foi regido por Roberto (ele atuava no 

grupo como coralista), a própria regente propôs um texto com ‘as’ e ‘os’. “Ela ficou muito 

impressionada porque ela achou assim que a música [o arranjo] não tinha nada a ver com o 

original”. Roberto também falou que a introdução é derivada de alguns 

complementos/acompanhamentos presentes no arranjo. 

(37:58) “E até me pergunto assim ‘precisa de introdução?’, a música tem lá, mas ela 

tem introdução porque ela é numa plataforma que é música acompanhada, agora quando eu 

vou fazer coral, eu não tenho resposta pra isso, mas é um tema interessante, a música coral a 

cappella precisa de introdução?” 

[38:45] Falou de outro arranjo que tirou a ideia da introdução de uma parte da 

música. “Primeiro que eu via como exemplo que o Bach fazia isso, que os compositores 

faziam isso. Eles economizavam, você pegava aquilo que já tinha feito e usava. E isso 

também rende a uma unidade, então esse senso de unidade, de fechamento, era importante pra 

mim. Então quando eu consigo colocar uma introdução é porque eu acho que cai bem e 

porque ela funciona com algo que tem. Mas eu não sinto a necessidade premente de uma 

música brasileira mesmo, que na gravação tem introdução, dela [o arranjo] ter introdução.” 

[39:37] Deu exemplo de um arranjo que fez sem introdução, que a regente pediu que 

ele escrevesse uma introdução. Ele fez, mas não gostou. Para ele o arranjo bastava sem aquela 

introdução. Depois falou dos últimos arranjos que escreveu. 

[41:30] Dois arranjos de músicas com temáticas juninas. Num deles que fala de 

casamento, há uma citação da marcha nupcial. No arranjo de “Tanto mar” também: “Aí eu 

tive que mudar a música da citação. Porque o ‘Tanto mar’ do Chico Buarque eu coloquei 

antes aquilo que tem, que é citado na obra do Fernando Pessoa: ‘navegar é preciso, viver não 

é preciso’. E isso foi musicado pelo Caetano Veloso nos Argonautas, e eu quis citar isso. [...] 

Então eu consegui encaixar aquilo, só que eu em vez de (cantou um trecho), não cai esse meio 
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tom, tinha que ser um tom inteiro. Mas aí caía direitinho, e só no último, só na última vez de 

repetição. Então essa é uma citação também que eu fiz. Então eu faço brincadeiras.” 

Ai se eu te pego (43:16) “Me veio a ideia, uma vez acho que brincando no piano, de 

fazer um tipo de canonzinho, tudo estruturado, e cantá-la de uma maneira assim bem formal. 

Então a brincadeira foi essa: você começa uma imitação, ninguém sabe que música vai ser 

cantada [...] e aí depois disso entra uma parte que é uma renascença, que eram com solistas, 

que era mais difícil.” 

[43:51] Seu arranjo de “Angélica” também soa renascentista. “Sabe quando você 

desdobra o texto e você deixa naquele lugar, aquele momento precioso? Eu acho que é isso 

que eu busco fazer quando eu penso. E eu demoro pra fazer o arranjo, eu demoro.” 

[44:33] Em média leva 2 semanas num arranjo, gosta de maturar ideias, às vezes 

testar várias coisas diferentes num mesmo trecho. “Eu quero ter intimidade com ele”. 

(45:14) “É uma atitude prazerosa fazer arranjo, é uma pena que eu não tenha tempo.” 

(45:28) “Às vezes eu falo ‘puxa, a gente faz um pouco de tudo, né?’ A gente é 

regente, a gente é professor, a gente é arranjador. A gente é a gente. É bom assim: hoje a 

gente tá aqui, amanhã tem que ser melhor.” 
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5.3 Apêndice 3: Videogravações das entrevistas 

Eduardo Fernandes 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=DKbcw5v8vWk ou https://goo.gl/nAoQjy  

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=XXKqiojheOA ou https://goo.gl/qCZyC6  

 

Marcelo Recski 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=UV99ITkxz4c ou https://goo.gl/47NDA9  

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=1ckqDLmxPLw ou https://goo.gl/ZC9bk6  

 

Roberto Rodrigues 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=y3-kdjHWnZQ  ou https://goo.gl/FLcU69  

Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=VG_oaqynljU ou https://goo.gl/gKyXqy  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DKbcw5v8vWk
https://goo.gl/nAoQjy
https://www.youtube.com/watch?v=XXKqiojheOA
https://goo.gl/qCZyC6
https://www.youtube.com/watch?v=UV99ITkxz4c
https://goo.gl/47NDA9
https://www.youtube.com/watch?v=1ckqDLmxPLw
https://goo.gl/ZC9bk6
https://www.youtube.com/watch?v=y3-kdjHWnZQ
https://goo.gl/FLcU69
https://www.youtube.com/watch?v=VG_oaqynljU
https://goo.gl/gKyXqy
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5.4 Apêndice 4: Listagem completa das partituras usadas neste trabalho 

 

BABO, Lamartine / Arranjador: Roberto Rodrigues. Isso é lá com Santo Antônio. Acervo 
pessoal de Roberto Rodrigues. 1 partitura. Coral (SATB). 

BUARQUE, Chico / Arranjador: Alexandre Sanches. Fantasia. Meu acervo pessoal. 1 
partitura. Coral (SATB). 

CAYMMI, Dorival / Arranjador: José Acácio Santana (adaptação de Nibaldo Araneda). 
Acalanto. Meu acervo pessoal. 1 partitura. Coral (SATB). 

CAYMMI, Dorival / Arranjador: Eduardo Fernandes. Dois de fevereiro: samba. Acervo 
pessoal de Eduardo Fernandes. 1 partitura. Coral (SATB). 

CAYMMI, Dorival / Arranjador: Roberto Rodrigues. O mar. Acervo pessoal de Roberto 
Rodrigues. 1 partitura. Coral (SATB). 

DOMINGUINHOS; ANASTÁCIA / Arranjador: Elvis Matos. Eu só quero um xodó. Acervo 
pessoal de Marcelo Recski. 1 partitura. Coral (SAB). 

DOMINGUINHOS; ANASTÁCIA / Arranjadores: Elvis Matos e Marcelo Recski. Eu só 
quero um xodó. Acervo pessoal de Marcelo Recski. 1 partitura. Coral (SATB). 

DOMINGUINHOS; ANASTÁCIA / Arranjadores: Elvis Matos e Marcelo Recski. Eu só 
quero um xodó. Acervo pessoal de Marcelo Recski. 1 partitura. Coral (SSA). 

FARIAS, Vital / Arranjador: Roberto Rodrigues. Ai, que saudade d’ocê. Acervo pessoal de 
Roberto Rodrigues. 1 partitura. Coral (SATB). 

FARIAS, Vital / Arranjador: Roberto Rodrigues (adaptação de Carlos Taubaté). Ai, que 
saudade d’ocê. Acervo pessoal de Taís Patrício. 1 partitura. Coral (SATB). 

GIL, Gilberto; CAYMMI, Nana / Arranjador: Marcelo Recski. Bom dia. Acervo pessoal de 
Marcelo Recski. 1 partitura. Coral (TTBB) e piano. 

GIL, Gilberto; CAYMMI, Nana / Arranjador: Marcelo Recski. Bom dia. Acervo pessoal de 
Marcelo Recski. 1 partitura. Coral (SA) e piano. 

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto / Arranjador: Alexandre Zilahi. Baião (Juazeiro e 
Asa branca). Disponível em: www.zilahi.com.br . 1 partitura. Coral (SATB). 

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto / Arranjador: Alexandre Zilahi. Baião (Juazeiro e 
Asa branca). Acervo pessoal de Roberto Rodrigues. 1 partitura. Coral (SATB). 

GONZAGA, Luiz; TEIXEIRA, Humberto / Arranjador: Eduardo Dias Carvalho (adaptação 
de Eduardo Fernandes). Qui nem jiló. Acervo pessoal de Taís Patrício. 1 partitura. Coral 
(SAB) 

LENNON, John; MCCARTNEY, Paul / Arranjador: Marcos Leite. She’s leaving home. Meu 
acervo pessoal. 1 partitura. Coral (SATB). 
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LOBÃO / Arranjador: Roberto Rodrigues. Me chama. Acervo pessoal de Roberto Rodrigues. 
1 partitura. Coral (SATB). 

MAGAL, Sidney / Arranjador: Eduardo Fernandes. O meu sangue ferve por você. Acervo 
pessoal de Eduardo Fernandes. 1 partitura. Coral (SATB). 

MORAES, Affonso / Arranjador: Eduardo Fernandes. Meio dia na Praça da Sé. Acervo 
pessoal de Eduardo Fernandes. 1 partitura. Coral (SATB). 

PASSOCA / Arranjador: Roberto Rodrigues. Sonora garoa. Acervo pessoal de Roberto 
Rodrigues. 1 partitura. Coral (SATB). 

PIXINGUINHA / Arranjador: Roberto Rodrigues. Rosa. Acervo pessoal de Roberto 
Rodrigues. 1 partitura. Coral (SATB). 

VANZOLINI, Paulo / Arranjador: Roberto Rodrigues. Volta por cima. Acervo pessoal de 
Roberto Rodrigues. 1 partitura. Coral (SATB). 

VELOSO, Caetano / Arranjador: Eduardo Fernandes. Beleza Pura. Acervo pessoal de Taís 
Patrício. 1 partitura. Coral (SATB) 

VELOSO, Caetano & OSVALDO; BIAFRA; CLAUS; MARCELO; WANDY / Arranjador: 
Marcelo Recski. Sampa & São Paulo, São Paulo: samba-canção. Acervo pessoal de Marcelo 
Recski. 1 partitura. Coral (TBB). 
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5.5 Apêndice 5: Listagem completa das gravações de performances dos arranjos usadas 

neste trabalho 

 

CAYMMI, Dorival / Regente-arranjador: Eduardo Fernandes / Coral UNIFESP. Dois de 
fevereiro: samba. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g7jNXAGSSkI ou 
https://goo.gl/BhKATx 

CAYMMI, Dorival / Arranjador: Roberto Rodrigues / Regente: Eduardo Fernandes / Coral 
UNIFESP. O mar. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mZ4HjKa_yKE ou 
https://goo.gl/19TdKj  

DOMINGUINHOS; ANASTÁCIA / Arranjadores: Elvis Matos e Marcelo Recski / Regente-
arranjador: Marcelo Recski / Grupo Via Brasil. Eu só quero um xodó. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=nwS4HgY8t0A ou https://goo.gl/jC8v2m 

FARIAS, Vital / Arranjador: Roberto Rodrigues / Regente: Valter Satom / Grupo Vocal Trato 
no Tom. Ai, que saudade d’ocê. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=XcWJ2N75xBY ou https://goo.gl/aCgCZg 

FARIAS, Vital / Arranjador: Roberto Rodrigues (adaptação de Carlos Taubaté)  / Regente: 
Luís Anselmi / Coral Municipal Viva Vozes de Louveira-SP. Ai, que saudade d’ocê. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zBY49CoLCgs ou https://goo.gl/4FT4sV 

GIL, Gilberto; CAYMMI, Nana / Regente-arranjador: Marcelo Recski / Coro Masculino de 
Alumínio. Bom dia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TmQbbRITw9E ou 
https://goo.gl/mZfCmH 

LOBÃO / Arranjador: Roberto Rodrigues / Regente: Vastí Atique / Canarinhos da Terra. Me 
chama. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eYVHPCcDwmY ou 
https://goo.gl/VijosK  

MAGAL, Sidney / Regente-arranjador: Eduardo Fernandes / CORALUSP XI de Agosto e 12 
em Ponto. O meu sangue ferve por você. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=uMBGB2AlAyY ou https://goo.gl/4184Sh 

MORAES, Affonso / Regente-arranjador: Eduardo Fernandes / Grupo Mosaico. Meio dia na 
Praça da Sé (Medley com Sonora garoa e Praça Clovis). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=JGnzBjP44dk ou https://goo.gl/ZN3LL7  

MORAES, Affonso / Regente-arranjador: Eduardo Fernandes / CoralUSP XI de Agosto. 
Meio dia na Praça da Sé (Medley com Praça Clovis). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tc-ixorRuJ0 ou https://goo.gl/ABa1ih 

PASSOCA / Arranjador: Roberto Rodrigues / Regente: Eduardo Fernandes / CoralUSP XI de 
Agosto. Sonora Garoa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sa_oyu-cAoU ou 
https://goo.gl/KuF9FQ  

https://www.youtube.com/watch?v=g7jNXAGSSkI
https://goo.gl/BhKATx
https://www.youtube.com/watch?v=mZ4HjKa_yKE
https://goo.gl/19TdKj
https://www.youtube.com/watch?v=nwS4HgY8t0A
https://goo.gl/jC8v2m
https://www.youtube.com/watch?v=XcWJ2N75xBY
https://goo.gl/aCgCZg
https://www.youtube.com/watch?v=zBY49CoLCgs
https://goo.gl/4FT4sV
https://www.youtube.com/watch?v=TmQbbRITw9E
https://goo.gl/mZfCmH
https://www.youtube.com/watch?v=eYVHPCcDwmY
https://goo.gl/VijosK
https://www.youtube.com/watch?v=uMBGB2AlAyY
https://goo.gl/4184Sh
https://www.youtube.com/watch?v=JGnzBjP44dk
https://goo.gl/ZN3LL7
https://www.youtube.com/watch?v=Tc-ixorRuJ0
https://goo.gl/ABa1ih
https://www.youtube.com/watch?v=sa_oyu-cAoU
https://goo.gl/KuF9FQ


155 

 

 

PASSOCA / Regente-arranjador: Roberto Rodrigues / Coral Itaú Unibanco. Sonora Garoa. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9y_il8kczZE ou https://goo.gl/n7UV2m  

PIXINGUINHA / Arranjador: Roberto Rodrigues / Regente: Renato Teixeira Lopes / CUCA 
– Coral da PUC. Rosa. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2crfRxgOzjw ou 
https://goo.gl/der9vi  

PIXINGUINHA / Regente-arranjador: Roberto Rodrigues / Coral Itaú Unibanco. Rosa. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_vvErvCc6OE ou https://goo.gl/jpU3Jm  

VANZOLINI, Paulo / Arranjador: Roberto Rodrigues / Regente: Naomi Munakata / Coro da 
OSESP. Volta por cima. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bNebzm8cIZg 
ou https://goo.gl/kyBXex  

VELOSO, Caetano & OSVALDO; BIAFRA; CLAUS; MARCELO; WANDY / Regente-
arranjador: Marcelo Recski / Coro Masculino de Alumínio. Sampa & São Paulo, São Paulo: 
samba-canção. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xOGEF9wx5Bo ou 
https://goo.gl/Zr1b5h 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9y_il8kczZE
https://goo.gl/n7UV2m
https://www.youtube.com/watch?v=2crfRxgOzjw
https://goo.gl/der9vi
https://www.youtube.com/watch?v=_vvErvCc6OE
https://goo.gl/jpU3Jm
https://www.youtube.com/watch?v=bNebzm8cIZg
https://goo.gl/kyBXex
https://www.youtube.com/watch?v=xOGEF9wx5Bo
https://goo.gl/Zr1b5h
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1: Programa de concerto – V Semana do Canto Coral (1984) 
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6.2 Anexo 2: Programa de concerto – VI Semana do Canto Coral (1985) 
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6.3 Anexo 3: Programa de concerto – VII Semana do Canto Coral (1986) 
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6.4 Anexo 4: Programa de concerto – VIII Semana do Canto Coral (1987) 
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6.5 Anexo 5: Programa de concerto – 4º Encontro de corais do CCSP (1988) 
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6.6 Anexo 6: Programa de concerto – 5º Encontro de corais do CCSP (1989) 
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6.7 Anexo 7: Programa de concerto – 6º Encontro de corais do CCSP (1990) 
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6.8 Anexo 8: Programa de concerto – 1ª Mostra Vocal (1991) 
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6.9 Anexo 9: Programa de concerto – 2ª Mostra Vocal (1992) 
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6.10 Anexo 10: Programa de concerto – 3ª Mostra Vocal (1993) 
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6.11 Anexo 11: Programa de concerto – 4ª Mostra Vocal (1994) 
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6.12 Anexo 12: Partituras dos arranjos utilizados neste trabalho 

Arquivos (PDFs) das partituras dos arranjos disponíveis em: 

http://minhateca.com.br/carolina.andrad/Partituras+dos+arranjos+utilizados+no+mestrado 

ou https://goo.gl/mLdNyY  

Senha: regente-arranjador 

 

http://minhateca.com.br/carolina.andrad/Partituras+dos+arranjos+utilizados+no+mestrado
https://goo.gl/mLdNyY

