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INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa de iniciação 

científica se insere no contexto do arranjo e 

dos arranjadores presentes na música 

popular brasileira, dentro do qual 

trabalharemos com o arranjo orquestral de 

Cláudio Leal Ferreira para a canção “Lenda”, 

composta por Arrigo Barnabé, Hermelino 

Neder e Eduardo Gudin. A canção, 

juntamente, com o arranjo em questão surge 

nos meios fonográficos no ano de 1984 com 

o lançamento do disco intitulado Tubarões 

Voadores. Tal disco pode ser considerado 

como uma “obra paradigmática quando se 

pensa em experiências estéticas híbridas, 

com a combinação de música e história em 

quadrinhos” (DE BARROS, 2013). Portanto, 

o objeto de pesquisa é formado pelo referido 

arranjo e temos como objetivo a elaboração 

de uma edição-crítica, que será resultado do 

diálogo entre o fonograma, presente no 

disco, e a cópia do manuscrito, partitura. 

Vale destacar que dentro do 

complexo da sonoridade da música popular 

brasileira, temos como componentes de sua 

formação os seguintes elementos: as 

determinações da indústria fonográfica, a 

tecnologia disponível, os instrumentos e suas 

sonoridades, o contexto artístico e suas 

influências, e também os arranjadores. “São 

eles [arranjadores] os responsáveis por 

definir a forma como uma música se 

apresenta ao ouvinte. De maneira mais 

informal, pode-se dizer que o arranjo é a 

„roupa‟ da música” (RODRIGUES, 2018, p. 

30). 

 Além disso, “O arranjador é muitas 

vezes um co-autor. Sua função é aflorar as 

qualidades da música, revelando, às vezes, 

ao próprio autor, belezas insuspeitadas” 

(Lindolpho Gaya, extraído da série 

Arranjadores da TV Cultura). 

Apresentando mais o autor do arranjo, 

Cláudio Leal Ferreira é um músico, regente, 

arranjador, professor de música e compositor 

brasileiro da vanguarda paulista, que, apesar 

de estar associado a tal movimento e 

também a Arrigo Barnabé, tinha uma 

concepção musical mais ligada à estética 
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jazzística, impressionista e da bossa-nova do 

que à vanguarda (Paulo Tiné, comunicação 

pessoal). 

METODOLOGIA: 

As atividades começaram a partir do 

contato com a cópia do manuscrito do 

arranjo, sendo que, posteriormente, o 

primeiro passo foi iniciar o processo de 

digitalização no programa de editoração de 

partitura (Finale 2014). A escrita do 

arranjador estava bem legível e sem grandes 

problemas para realização desta tarefa, salvo 

alguns pontos muito específicos cujas 

dúvidas foram sanadas em reuniões com o 

orientador. De um manuscrito de 18 páginas, 

chegou-se a uma versão digitalizada de 15 

páginas1. Paralelamente a isso, foi 

necessário o estudo e aperfeiçoamento dos 

conhecimentos de utilização do programa 

Finale 2014, o que foi feito a partir de vídeo-

aulas gratuitas. 

Com o manuscrito digitalizado, 

passou-se a comparação da partitura com o 

fonograma, o que resultou em algumas 

interessantes divergências entre ambas que 

serão apresentadas no tópico “Resultados e 

Discussão”. E como finalização deste 

processo da elaboração da edição-crítica, se 

acrescenta a realização de uma análise dos 

recursos harmônicos utilizados no arranjo, 

que além de entender seus caminhos 

musicais, foi importante como um processo 

de verificação da digitalização feita, ajudando 

na correção de algumas desatenções 

ocorridas no processo. Por último, foi feita a 

                                                           
1
 Link para visualizar a edição-crítca: 

<https://drive.google.com/drive/folders/1GVbnYMljmY0Vh-
yEac4T1emwFtfp9S08?usp=sharing>. 

leitura de textos pertinentes sobre o contexto 

histórico-fonográfico que o disco e, 

consequentemente, o arranjo se encontram a 

fim de adquirir embasamento teórico e 

histórico. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A edição-crítica nesta pesquisa inclui 

a digitalização da cópia do manuscrito 

somada à verificação auditiva com o 

fonograma presente no disco Tubarões 

Voadores. As conclusões entre o diálogo 

entre essas duas representações diferentes 

da mesma canção (partitura e fonograma) 

revelou pequenas mudanças que foram feitas 

no ato da gravação e que não foram 

contempladas depois na partitura manuscrita. 

As maiores mudanças aconteceram 

no piano, por exemplo, do compasso 33 ao 

36 temos na versão manuscrita o seguinte 

(Figura 1): 

 
Figura 1 - Compassos 33-36 – fonte: cópia do manuscrito 

Porém, na gravação a parte do piano 

foi executada dessa forma (Figura 2):  

 
Figura 2 - O mesmo trecho – fonte: edição-crítica 

Temos a exclusão da nota D3 no 

primeiro compasso desse trecho e a 

mudança rítmica nos três seguintes, nos 

quais se manteve as alturas originais do 

arranjo, contudo, utilizou-se semicolcheias no 

lugar de colcheias. 
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Ainda no piano, do compasso 63 ao 

79, temos um acompanhamento feito na 

gravação que não foi escrito na versão 

manuscrita do arranjo, ou seja, tais 

compassos estão em branco. Com isso, foi 

feito um acompanhamento seguindo o 

fonograma da canção e analisando a forma 

de acompanhamento feito em outros 

momentos da música. Chegando ao seguinte 

resultado apresentado na Figura 3: 

 
Figura 3 - Acompanhamento do piano – fonte: edição-crítica

Outra diferença se encontra no 

compasso 89 ainda no piano, que podemos 

ver na Figura 4, a seguir: 

 

Figura 4 - Compasso 89 – fonte: manuscrito 

Acima podemos ver que o piano faz 

um gesto musical a partir da realização de 

um baixo em oitava na nota Lá, realizada 

pela mão esquerda, enquanto que a mão 

direita faz tríades do acorde de Lá maior 

intercaladas com uma apojatura em Fá, que 

resolve na quinta do acorde. Além disso, 

essas tríades se deslocam de oitava em 

oitava.  

A diferença com o fonograma é 

constituída pelo fato de que no manuscrito as 

tríades de Lá maior utilizam apenas três 

oitavas diferentes, sendo que na gravação 

temos o uso de quatro oitavas, como 

exemplifica a Figura 5, retirada da edição-

crítica: 

 

Figura 5 - O mesmo trecho - fonte: edição-crítica 

A última coisa a considerar a respeito 

de mudanças feitas na confecção da edição-

crítica é a forma de se escrever as repetições 

das sessões. Abaixo, na Figura 6, é como 

aparece no manuscrito: 

 

Figura 6 - Repetições das Sessões - fonte: cópia do 
manuscrito 

Ao se deparar com essa escrita, é 

possível que surjam dúvidas do que o 

arranjador queria dizer e, portanto, resulta 
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ambígua. Pois é possível interpretar os 

símbolos de duas maneiras: 

a) Repetir seção A, B e ir para Coda; 

b) Ir à B e depois ir para Coda. 

 A segunda opção é a que 

corresponde com a gravação presente no 

disco, portanto, para edição-crítica foi usada 

uma maneira mais clara e convencional de 

representar tal repetição, como podemos ver 

abaixo na Figura 7: 

 

Figura 7 - Repetições das Sessões - fonte: edição-crítica 

CONCLUSÕES: 

Com esta pesquisa foi possível, 

portanto, contribuir ao resguardo de um 

importante arranjo, sendo isso vital para a 

construção de um acervo digitalizado dos 

grandes arranjadores existentes na música 

popular brasileira, a fim de conservar os 

produtos resultantes desta prática musical 

para posterior uso por demais pesquisadores 

e performers. Foi possível constatar, que 

nesse universo da música, a partitura é 

importante, porém, não tem uma relação 

hierárquica com a prática musical, pois houve 

mudanças que não foram passadas no papel. 

Isso mostra também a importância de uma 

abordagem audiotátil na realização de 

edições-críticas nesse contexto.   
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