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Resumo 
 
 
 
 
O presente trabalho foi desenvolvido com o intuito de verificar a função sócio-pedagógica do 
arranjo nas práticas musicais de orquestras não profissionais. O trabalho tem como objetivo geral 
refletir sobre o uso de propostas de arranjo que facilitam a leitura e interpretação musical de 
músicos em uma orquestra não profissional. Neste sentido o projeto propõe analisar alguns 
elementos do contexto social através da observação participante, a fim de detectar certas 
características individuais e coletivas dos músicos para o desenvolvimento de um modelo de 
arranjo direcionado, que auxilie a leitura e a prática musical de orquestras não profissionais. Para 
tanto foi considerado como um estudo de caso a imersão do pesquisador na prática da Orquestra 
de Sopros da Universidade Federal de Pelotas visando a aplicação de uma peça musical em seu 
arranjo original e posteriormente uma nova aplicação seguindo um modelo de arranjo 
direcionado para, a partir desta experiência, coletar e analisar os resultados obtidos. Para a 
revisão de bibliografia desta pesquisa, foram utilizados autores que abordam a temática do 
arranjo em diferentes contextos como Paulo Aragão (2001), Samuel Adler (1989) e Maria Elisa 
Pasqualini (2012). Além do suporte teórico de Ian Guest (1996) no que diz respeito as diferentes 
técnicas de arranjo e suas aplicações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: arranjo direcionado; orquestra de sopro; prática musical coletiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
 
 
 
The present work was developed with the intention of verifying the socio-pedagogical function of 
the musical arranjements in the musical practices of non-professional orchestras. The objective of 
this work is to analise the use of an arrangement model that facilitate the reading and musical 
interpretation of musicians in a non professional orchestra. In this sense, the project proposes to 
analyze some elements of a social context through the participant observation in order to detect 
certain individual and collective characteristics of the musicians to the proposal of a directed 
arrangement model that assists the reading and the musical practice of non professional 
orchestras. In order to do so it was considered as a case study, the immersion of the researcher in 
the practice of the Wind Orchestra of the Federal University of Pelotas. The experience was 
apllied by selecting a musical piece in its original arrangement and later a new application with 
the new arrangement model. From from this experience we collect and analyze the results 
obtained, presenting the partial results. The bibliography review of this research, It was used 
some authors that approach the theme of the arrangement in different contexts such as Paulo 
Aragão (2001), Samuel Adler (1989) and Maria Elisa Pasqualini (2012). In addition, the 
theoretical support of Ian Guest (1996), was also used regarding the different arrangement 
techniques and their applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: personalized musical arrangement; wind orchestra;  group musical practice. 
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Introdução 

 

  Esta monografia tem como objetivo refletir sobre a utilização do arranjo como agente 

facilitador da leitura e interpretação musical de instrumentistas em uma orquestra não 

profissional. A proposta da pesquisa é de analisar como as técnicas de arranjo podem ser 

utilizado como ferramenta pedagógica pelo educador musical. Procuramos a partir da observação 

participante identificar tanto o aspecto musical como social do grupo musical, a fim de auxiliar 

na criação de um modelo de arranjo direcionado. Acreditamos que esta observação é um dos 

aspectos centrais na criação do arranjo, no sentido em que ela dá suporte à escolha de técnicas 

que privilegiam as aptidões individuais e coletivas do grupo, facilitando a leitura e a prática 

musical de orquestras não profissionais. 

  A literatura sobre arranjo em música popular não detalha quais elementos da escrita 

musical facilitam a execução de uma obra musical, porém, pudemos observar nos ensaios e 

atividades do grupo ao qual o arranjo é proposto, que esta é uma preocupação muito recorrente. 

Seguindo esta linha Pasqualini (2012) atenta para a importância da relação entre arranjador e 

possíveis músicos que executarão a obra. Nas palavras da autora: um dado importante para a 

criação do arranjo é: 
[...] o arranjador saber quem são os músicos que executarão sua obra. Algumas vezes a 
qualidade técnica dos instrumentistas determinam escolhas por parte do arranjador, de 
linhas ou passagens de maior grau de dificuldade, com a certeza de que seus músicos serão 
capazes de executá-las a contento (PASQUALINI, 2012, p.191)". 
 

 Todavia, a partir da minha vivência como educador musical e regente de orquestras e 

bandas marciais, observei nos locais onde atuei um acentuado número de profissionais (regentes 

e professores), que utilizam arranjos previamente prontos (por terceiros ou por eles mesmos), sem 

demonstrar preocupação com as dificuldades de leitura e técnica instrumental do aluno ou grupo 

trabalhado. 

 Quando tratamos de grupos não profissionais, precisamos observar algumas 

características comuns à maioria destes grupos. Estas devem ser pensadas pelo regente e ou 

arranjador a fim de facilitar a escolha do repertório e dos arranjos a serem aplicados. Algumas 

das dificuldades mais comuns nestes grupos são: as disparidades no nível técnico e musical de 
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seus integrantes; a importância de que cada integrante se identifique como parte do grupo; a 

compatibilidade do repertório com o nível técnico do grupo que o executará; e a dificuldade de  

formar um grupo que possua uma formação instrumental padrão, próxima aos arranjos 

disponíveis, o que causa muita dificuldade em encontrar arranjos musicais compatíveis. 

 Para todas estas questões acima citadas, inferimos que o educador pode utilizar técnicas 

de arranjo como uma ferramenta muito importante, e até mesmo decisiva para se alcançar um 

resultado final satisfatório. Caso o arranjo previamente desenvolvido não preveja as 

características técnicas e sociais do grupo que o executará, este poderá prejudicar o trabalho 

musical do educador, já que o arranjo não estaria preparado para as disparidades técnicas e 

musicais presentes entre os integrantes do grupo. Neste processo é comum surgirem 

impedimentos ou limitações técnicas por parte dos músicos iniciantes em executar determinados 

trechos ou até mesmo a peça inteira, desestimulando o grupo e prejudicando consideravelmente o 

resultado final.  

 Em contrapartida, quando o arranjo é pensado e criado para um determinado grupo 

respeitando sua singularidade, aliado ao conhecimento e a experiência do arranjador quanto as 

características auxiliam a leitura e a execução musical, o arranjo torna-se uma importante 

ferramenta pedagógica.  Outrossim o arranjo pensado para um grupo específico além de resolver 

a problemática já apontado anteriormente quanto ao repertório não compatível com a formação 

disponível, possibilita ao arranjador planejar cada parte do arranjo pensando em qual músico a 

executará a fim de que a transcrição seja compatível ao nível técnico e musical, promovendo a 

execução de forma satisfatória, e criando assim condições favoráveis para a aprendizagem da 

prática musical em conjunto. 

 Com o objetivo de favorecer a compreensão sobre o tema, no primeiro capitulo 

abordaremos as diferentes definições de arranjo em música popular, bem como a sua aplicação 

em diversos contextos. No segundo capítulo apresentaremos a metodologia empregada neste 

estudo bem como a proposta de recorte tanto em relação ao grupo como a experiência. No 

terceiro capitulo apresentaremos a experiência propriamente dita, apresentando o processo de 

escolha e descrevendo as questões sociais e musicais que constituem o grupo estudado, além da 

influência destas na prática musical. É importante atentar que estas questões foram fundamentais 

para o desenvolvimento da metodologia que foi utilizada neste trabalho, por esta razão tais 

elementos são apresentados de forma detalhada.  
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1. Arranjo e sua pluralidade de significados na música popular 

 

 Objetivando aprofundar a proposta de elaboração do conceito de arranjo direcionado, 

optei por uma revisão de literatura que abordasse a temática na música popular tal tratado como 

Paulo Aragão (2001) e Maria Elisa Pasqualini (2012) além de alguns autores que tratam da 

utilização de processos criativos como a composição e ou arranjo no ensino coletivo tais como 

André Protásio Pereira (2005). Neste sentido foram selecionadas, portanto, pesquisas que 

dialogassem de forma direta ou indireta com concepções e características sobre este tema. 

Pasqualini (2012) corrobora para uma reflexão sobre o arranjo musical como um conjunto de 

ações que visa tornar uma música apta para sua execução pela formação musical desejada. Para a 

autora: 

 
Dentro dos sentidos da palavra “arranjo” podem caber vários outros, como se arranjar 
fosse um gênero com várias espécies como orquestrar, instrumentar, harmonizar, 
transcrever, reduzir e adaptar. Arranjo pode então variar de transcrição a recomposição 
criativa, as quais, às vezes, chegam a melhorar o original, o que será muito comum na 
Música Popular Brasileira (PASQUALINI, 2012, p.189). 

 

Observamos que a autora relaciona o conceito de arranjo a ferramentas de criação e 

adaptação do conteúdo musical com diferentes graus de originalidade nos processos criativos. 

Dissemelhante, Samuel Adler (1989) diferencia arranjo de transcrição, à medida que afirma o 

caráter composicional presente no arranjo. Segundo o autor: 

 
Transcrição é a transferência de uma obra previamente composta de um meio musical 
para outro. 
Arranjo envolve em maior grau o processo composicional, pois o material pré-existente 
pode ser apenas uma melodia–ou mesmo parte de uma – para a qual o arranjador tem 
que fornecer uma harmonia, contracantos, e muitas vezes até o ritmo, antes de pensar na 
orquestração (ADLER, 1989, p.512 apud PEREIRA, 2005, p. 68). 

 

Já Paulo Aragão (2001) faz uma interessante reflexão sobre estes mesmos processos 

criativos na música popular, afirmando que: 
 
Possibilidades e exemplos de modalidades de arranjo não faltam na música popular 
brasileira. A busca por uma definição de arranjo nessa música, porém, nos levaria a 
tentar englobar todas essas modalidades em duas noções já ́ apresentadas anteriormente. 
A primeira delas seria uma noção mais ampla, mais teórica, e apregoaria que o arranjo 
seria inerente a “toda a execução de música popular”, ou seja, seria a forma de 
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estruturação de uma obra popular. A segunda noção, mais usual, consideraria arranjo 
como um conjunto de pré-determinações acertadas de alguma maneira antes da execução 
de uma obra popular. (ARAGÃO, 2001, p.107) 

 

É possível notar que embora exista uma distinção entre tais práticas, os autores 

compreendem que arranjar representa realizar mudanças entre a obra original e a arranjada. 

Pasqualini (2012) faz a este respeito uma interessante reflexão sobre diferentes aspectos que para 

a autora são positivos em um arranjo, e sobre quais características são necessárias a um 

arranjador. Segundo a autora o arranjo ideal é: 

 
[...] Aquele que soa muito bem, que é criativo, que valoriza os aspectos positivos da 
composição original e trata seus pontos fracos de forma a torná-los, se não qualidades, 
pelo menos problemas bem resolvidos. Para isso o arranjador necessita de 
conhecimentos de harmonia, de contraponto, dos gêneros e formas musicais, de 
instrumentação e de orquestração. Dominando a harmonia, o arranjador pode dar 
tratamento às dissonâncias, desenvolver encadeamentos diferentes do original utilizando 
acordes substitutivos e soluções criativas para pequenos problemas da harmonia geral. O 
conhecimento do contraponto auxilia na construção de segundas, terceiras e outras linhas 
melódicas que podem ser usadas em superposição ou contracanto da melodia principal. 
O conhecimento dos gêneros e formas musicais permite ao arranjador criar sem falsear 
os estilos e sem fugir às regras colocadas pela arquitetura da peça. Além disso, o 
arranjador necessita também saber sobre cada instrumento ou voz para os quais está 
escrevendo e saber a melhor maneira de agrupá-los para obter a sonoridade e os efeitos 
pretendidos. (PASQUALINI, 2012, p.190). 

 

             Contribuindo para a compreensão histórica de como tal pratica transformou a concepção 

de arranjo tal como hoje o concebemos, Virgínia de Almeida Bessa em seu livro A escuta 

singular de Pixinguinha: História e música popular no Brasil dos anos 1920 e 1930, propõe que 

este: 

 
[...] surgiu na Europa, na segunda metade do século XIX, como uma forma de transpor 
para a linguagem pianística obras consagradas para a escrita orquestral ou, no caminho 
inverso, orquestrar peças concebidas para instrumentos solistas ou para pequenas 
formações. Originalmente aplicado a música de concerto, o recurso foi rapidamente 
incorporado pela chamada música ligeira e aquela realizada em ambiente doméstico, 
tornando-se prática bastante comum.(BESSA, 2010, p.185). 
 

 

Com base nestas caracterizações e nas observações feitas no contexto desta pesquisa é 

possível analisar mais detalhadamente o papel pedagógico do arranjo como ferramenta de 

trabalho com grupos musicais não profissionais. Já que pelas razões já apontadas o material 

didático a ser trabalhando com tais grupos é inadequado ou inexistente. Desta forma inferimos 
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que o domínio de determinadas técnicas de arranjo musical aliado ao correto diagnóstico dos 

problemas técnicos, musicais e estilísticos enfrentados pelo grupo musical escolhido, pode ser 

adaptado através do arranjo direcionado com grupos orquestrais não profissionais.  

Tal necessidade de produção de novos materiais didáticos é apontada por diversos 

pesquisadores tais como Fernanda de Assis Oliveira como um dos principais lacunas para os 

professores de música ao atuarem com grupos orquestrais (OLIVEIRA, 2005, p. 93). Apesar de 

hoje ser uma prática pouco frequente, é importante observar que a utilização do arranjo como 

ferramenta facilitadora do trabalho musical já ocorreu em diversos momentos da história da 

música. Esta utilização do arranjo é observada por Pasqualini (2012) nas orquestras de rádio, nas 

quais os arranjadores possuíam pouquíssimo tempo para criar um arranjo e ensaiar o grupo. 

Segundo a autora: “Entrevistas com alguns deles nos mostram que os arranjos pedidos com uma 

semana de prazo para sua realização eram raros e tidos como elaborados com calma e 

tranquilidade” (PASQUALINI, 2012, p.190). Para contornar este problema os arranjadores 

utilizavam “macetes” e “chavões” musicais para facilitar o trabalho de elaboração e execução 

musical. Segundo a autora: 

  
[...] Essas técnicas são amplamente utilizadas em grande parte dos arranjos  que eram 
executados ao vivo, não só por facilitar a elaboração do arranjador, mas também porque 
não havendo tempo para ensaios, fazia-se necessário garantir que os instrumentistas 
pudessem executar bem a peça. Utilizar jargões plenamente assimilados pelos músicos 
das orquestras seria, então, uma forma de aumentar as chances de sucesso na execução. 
(PASQUALINI, 2012, p.191). 
 
 

Esta utilização do arranjo, como ferramenta facilitadora das práticas musicais serve como 

pilar para o conceito de arranjo direcionado. Podemos portanto, considerar o arranjo direcionado 

como uma forma de nortear a prática musical coletiva, a medida que este tem como objetivo 

atentar para cada integrante do grupo musical, tornando a sua prática musical mais prazerosa e 

propiciando um estudo direcionado e singular para cada músico. Feita a revisão de alguns pontos 

importantes para a discussão do conceito de arranjo direcionado, apresentaremos a seguir, a 

metodologia utilizada na experiência de reconhecimento e adaptação dos recursos musicais na 

construção de um modelo de arranjo socialmente aplicado. 
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2. A construção da metodologia de observação e aplicação das técnicas 
de arranjo 

 

   Este trabalho foi desenvolvido tendo como estudo de caso a Orquestra de Sopros da 

Universidade Federal de Pelotas (OSUFPel). Fundada em julho de 2017, a OSUFPel foi criada a  

fim de atender a necessidade de alguns alunos e professores dos cursos de música desta 

instituição que não possuíam um espaço didático para a prática instrumental de grupos de sopro 

com repertório popular na universidade. Sua criação aconteceu para suprir esta necessidade, 

propiciando assim, um espaço para a troca de experiências, estudo técnico e de repertório e, por 

consequência, o aperfeiçoamento da prática instrumental. É importante ressaltar que a orquestra 

não se limitou a atender aos discentes e docentes da universidade, a medida que este projeto 

desde o principio foi aberto à participação da comunidade. 

 A OSUFPel conta atualmente com cerca de 17 músicos que se dedicam ao estudo de 

instrumentos de sopro de metais como trompete, trombone e trompa; e madeiras como saxofone e 

clarinete, além de uma secção ritmo-harmônica composta por baixo, guitarra e bateria. A 

orquestra possui diversas características citadas neste trabalho que a enquadram como uma 

orquestra de sopros não profissional. Por ser um projeto de extensão aberto e não seletivo, o 

grupo não possui uma formação orquestral tradicional o que dificulta a utilização de arranjos 

profissionais para orquestra de sopro ou Big Band por exemplo. Outro fator que também faz parte 

da prática desta orquestra é a disparidade técnica e musical entre seus integrantes. Visto que ela é 

formada por músicos que não fazem parte de um curso de formação especifico para instrumentos 

de sopros, sendo que cada um dos integrantes possuem diferentes perspectivas em relação a 

profissão e vem de diferentes regiões do país com distintas experiências musicais. 

 

  Sobre os procedimentos metodológicos que foram adotados na pesquisa, como parte da 

observação participante propomos uma experiência que consistiu na utilização de uma 

composição pouco conhecida pelo grupo1 em seu arranjo original, a fim de observar os processos 

de leitura e prática musical de forma individual e coletiva em dois ensaios. Tendo em vista que a 

																																																								
1	A	intenção	de	utilizar	uma	composição	pouco	conhecida	é	evitar	que	membros	do	grupo	observado,	tenham	
um	conhecimento	prévio	da	obra	que	será	executada,	o	que	facilitaria		ou	modificaria	a	sua	prática		de	leitura	e	
execução	musical.	
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utilização do modelo de arranjo direcionado já era comum na minha prática musical com 

orquestras não profissionais, a observação participante serviu como um pilar para sistematizar, 

observar e analisar esta experiência.  

 Concluída esta etapa inicial de observação, foi proposta novamente a composição, esta 

todavia refeita através do modelo de arranjo direcionado que foi pensado e escrito de forma 

individual e coletiva a fim de facilitar a leitura e a execução do grupo. Durante toda a experiência 

as observações foram registradas como notas de campo (observações visuais, auditivas e 

anotações) e transcritas para posterior análise do material musical resultante da experiência. 

 A experiência em questão foi dividida em cinco momentos: no primeiro momento, foi 

necessário escolher o arranjo que será utilizado. Para tal, pensamos ser importante que tanto a 

composição como o arranjo proposto possuísse determinadas características que o qualificasse 

para a sua aplicação na pesquisa. A principal característica diz respeito à formação instrumental.  

A orquestra, assim como grande parte dos grupos musicais não profissionais, não possui uma 

formação que se enquadre exatamente dentro das características de formações tradicionais (como 

orquestra sinfônica, orquestra de sopros, banda Sinfônica, Big Band, etc.). Consequentemente o 

arranjador desempenha uma função muito importante em grupos que não tenham estas 

características, a medida que possibilita a execução das obras conforme os instrumentistas 

disponíveis. Todavia, como neste primeiro momento foi utilizado uma obra com seu arranjo 

original, o instrumental não era completamente compatível aos instrumentos disponíveis na 

orquestra, dificultando a prática musical e consequentemente  o resultado sonoro. 

 Na segunda parte do experimento ocorreu o ensaio do arranjo original da composição 

escolhida. Este estudo foi realizado em dois ensaios de aproximadamente uma hora. A partitura 

de arranjo individual foi entregue aos musicistas, lida e estudada de forma coletiva. Os ensaios 

foram gravados na íntegra para a posterior análise. Além das gravações foram observadas durante 

toda a experiência algumas questões como a facilidade ou dificuldade na leitura e execução 

musical de um determinado integrante do grupo, além dos resultados sonoros obtidos e do 

desempenho individual e coletivo do grupo a cada ensaio. 

  A terceira fase foi reservada para a criação do arranjo direcionado da mesma composição 

inicialmente proposta. Para tanto foram utilizadas todas as informações obtidas através das 

anotações de campo, gravações e conversas com os músicos, a fim de produzir o arranjo 

direcionado. A criação do novo arranjo, portanto, buscou atingir um melhor resultado sonoro a 
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partir de um melhor rendimento individual e coletivo dos integrantes. Para isto foram aplicadas as 

técnicas de arranjo com base no conhecimento adquirido sobre as respostas aos estímulos 

musicais que o grupo apresentou durante os dois ensaios iniciais, ao estudar a obra em seu arranjo 

original, criando ou recriando o arranjo musical original com o objetivo de facilitar a leitura e a 

execução musical de cada membro do grupo. Por ser este um arranjo direcionado, respeitei as 

limitações técnicas e musicais de cada músico, mas ao mesmo tempo, trabalhei com elementos 

sonoros passíveis de serem aprendidos e executados pelos instrumentistas. 

 Em um quarto momento, apresentei o arranjo direcionado a orquestra. O estudo deste 

novo arranjo cumpriu os mesmos procedimentos utilizados na fase anterior da pesquisa quando 

ocorreu o estudo do arranjo original, respeitando o período de dois ensaios com uma hora por 

encontro. Os mesmos aspectos musicais foram então observados e os ensaios também gravados. 

O objetivo principal desta fase foi de verificar e evidenciar as possíveis diferenças de rendimento 

em relação a leitura e execução musical do novo arranjo, e por consequência uma melhora no 

resultado sonoro obtido.  

 Na quinta e última parte, conversei coletivamente com o grupo, procurando coletar 

informações e depoimentos. Visando assim, identificar as diferenças observadas na leitura e 

execução entre os dois arranjos, além de compreender que aspectos e elementos facilitaram e/ou 

nortearam a prática musical de cada integrante.  

 Para a criação de um modelo de arranjo direcionado foram utilizadas as técnicas de 

arranjo em música popular propostas por Ian Guest (1996) com o enfoque nas técnicas vozes em 

bloco e de contracanto ativo e passivo, tendo em vista que estas são técnicas muito eficazes e por 

isso quase sempre presentes em arranjos de música popular. A partir deste modelo foram 

observados o resultado obtido a partir do emprego de cada uma das técnicas, tanto individual, 

quanto coletivamente. Dentre as técnicas utilizadas, podemos observar a técnica de Bloco a duas, 

três ou quatro vozes. Guest, em seu livro Arranjo Vol. 2 (1996), propõem que:  

 
Dois ou mais instrumentos tocam em bloco quando executam vozes diferentes na mesma 
divisão rítmica da melodia. A voz superior (1ª Voz) toca, geralmente, a melodia e as 
inferiores utilizam notas da escala de acorde. (GUEST, 1996, p.13). 

 

 A partir desta definição, foi possível observar algumas questões importantes quanto a 

aplicação da técnica de bloco ao modelo de arranjo direcionado. Inicialmente observa-se que na 

maioria dos arranjos a primeira voz, a melodia, é normalmente interpretada pelo primeiro 
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instrumentista do naipe que executará o bloco, ficando a cargo dos outros músicos do naipe a 

execução de vozes criadas a partir das escalas de acorde da harmonia proposta. Contudo, tocar 

vozes com registros diferentes da melodia requer um domínio maior da leitura musical, já que 

não é possível utilizar a melodia como guia para a emissão das alturas das notas, além de que 

normalmente os intervalos, por serem adaptados a regra e a harmonia, acabam se diferenciando 

bastante dos motivos melódicos presentes na primeira voz.   

 Partindo desta reflexão foi possível observar que a criação e a utilização da técnica de 

arranjo em bloco em um arranjo direcionado, precisa atentar para as características individuais do 

grupo, focando principalmente na qualidade da leitura musical dos integrantes. Tal perspectiva 

visa a escolha das vozes em bloco com um maior aproveitamento individual, pensando tanto 

vertical como horizontalmente em cada uma das vozes, adaptando-as aos músicos que irão tocar 

estas vozes. Desta forma é possível utilizar a técnica de bloco, como uma ferramenta pedagógica 

para a leitura melódica e rítmica para a posterior execução do arranjo. Tendo em vista ela 

possibilita ao músico e aluno, uma linha melódica que foi pensada individualmente para ele. Já 

que foi observada previamente a sua vivência musical, corroborando assim para um melhor 

resultado sonoro coletivo. 

 A segunda técnica abordada neste trabalho foi o contracanto. Ao falar sobre contracanto, 

Ian Guest, em seu livro Arranjo Vol. 1 (1996, p.95), propõe;  “[...] é uma melodia que soa bem 

(combina) com um canto dado. A música harmonizada inclui, quando a harmonia for bem 

conduzida no instrumento, vários contracantos.” Para tratar desta técnica propomos tal como 

Guest (1996) dividir este ponto em contracanto em passivo e ativo.  

 O contracanto passivo é o contracanto que segue o ritmo harmônico, sendo assim, uma 

nota para cada acorde. Segundo Guest (1996): “[...] um contracanto, quando passivo, tem 

característica dupla com função horizontal e vertical, em movimento rítmico semelhante ao ritmo 

harmônico ”.  Já o contracanto ativo é  definido por Guest (1996) como: 
[...] normalmente livre, com ideias rítmicas independentes do canto, podendo se 
movimentar quando o canto está parado ou passivo, ou reforçar os ataques do canto ou, 
ainda, reforçar ataques rítmicos onde o canto não o faz. Há contracantos que, na 
memória popular, se tornam parte inseparável da melodia principal (GUEST, 1996, 
p.110). 
 

 O contracanto é uma importante ferramenta para a elaboração de um arranjo musical, 

possibilitando o preenchimento de espaços e o enriquecimento melódico do arranjo. É importante 

observar a discrepância na dificuldade de leitura e execução musical destes dois tipos de 
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contracanto. Por seguir o ritmo harmônico da música o contracanto passivo é ritmicamente mais 

fácil de ser compreendido e executado, a medida em que possui pouca ou nenhuma variação 

rítmica. Nesta função ele possibilita a criação por parte do arranjador de trechos musicais de fácil 

execução, ao mesmo tempo que propicia uma movimentação harmônica que enriquece o arranjo 

musical. Desta forma consideramos o contracanto passivo uma excelente ferramenta pedagógica 

que está a disposição do arranjador, permitindo criar trechos musicais que podem ser executados 

por músicos iniciantes. Inferimos que o contracanto passivo se encaixa ao modelo direcionado 

por servir de pilar ao desenvolvimento da leitura e da técnica musical ao mesmo tempo que 

corrobora para um resultado sonoro positivo coletivamente. 

 Em contrapartida o contracanto ativo, por se tratar de uma melodia livre e independente 

do canto principal, é normalmente mais desafiador no que diz respeito à leitura e execução 

musical. Este tipo de contracanto é extremamente importante para o enriquecimento da peça 

musical arranjada, sendo ele muitas vezes criado pelo arranjador O contracanto ativo requer uma 

atenção especial do arranjador que realiza seu trabalho com grupos não profissionais. É 

importante pensar cuidadosamente quanto a melhor forma de utilizá-lo para que a sua execução 

seja o mais propicia possível ao músico, e que sobretudo seu resultado sonoro seja proveitoso. 

Visando alcançar estes objetivos é necessário por parte do arranjador identificar o nível de 

dificuldade técnica e de leitura musical do músico em questão a fim de preparar uma execução 

satisfatória do contracanto ativos pensados para o arranjo. É com base nesta análise, que a 

escolha do músico ou o naipe que executará este contracanto foi feita.   

As técnicas citadas e analisadas nos serviram como pilar na criação do modelo de arranjo 

musical direcionado aplicado à orquestra. O objetivo da experiência foi de, através destas 

técnicas, criar um modelo de arranjo que respeitasse a vivência musical individual e coletiva da 

orquestra, resultando tanto e um melhor resultado sonoro como numa leitura e execução musical 

favoráveis aos músicos. 
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3. Reconhecimento, adaptação e aplicação do arranjo direcionado: uma 
experiência 

 
 

3.1 Os fatores musicais e sociais 

  

 Para a realização do experimento proposto, precisei, em um primeiro momento, refletir 

sobre diversos fatores sociais e musicais que envolvem a OSUFPel. Esta preparação foi uma das 

fases mais complexas da pesquisa, tendo em vista que era preciso considerar os contextos 

musicais e extramusicais que fazem parte da orquestra e de seus participantes, a fim de obtermos 

um resultado significativo para a pesquisa. 

 Dentre estes fatores podemos citar novamente a questão da formação instrumental. Como 

a maioria das orquestras não profissionais, a OSUFPel não possui uma  formação instrumental 

padrão, o que de certa forma inviabiliza por si só a utilização de arranjos profissionais. Além 

disso é importante atentar para a escassez de instrumentos graves na formação instrumental da 

orquestra, sobretudo de trombones – instrumento característico de orquestras de sopros ou de big 

band – o que resulta em um grande desafio para os arranjadores.  

 Outra característica que pode ser observada é uma alternância na frequência dos músicos 

nos ensaios. Este fator se deve ao fato da orquestra servir como espaço de formação e prática 

musical para discentes e docentes da universidade, além de pessoas sem vínculo institucional, 

situação esta que não se estabelece como vínculo profissional. Esta questão interfere diretamente 

no número e especialidade dos músicos que compõe a orquestra, tendo em vista que é comum por 

exemplo a evasão quando um aluno abandona ou conclui a graduação. Outra causa que pode ser 

apresentada a fim de explicar este problema é o fato da orquestra ter sido criada recentemente e 

está, por tanto, ainda em fase de consolidação enquanto espaço artístico-pedagógico.  

 É importante atentar também, para as disparidades técnicas que fazem parte do conjunto 

de músicos da orquestra. Este fato é de fácil compreensão tendo em vista que a atividade 

caracterizada como de extensão serve como um espaço aberto para a prática e formação musical, 

independentemente do conhecimento prévio dos músicos. Todas estas questões, agregadas as 

questões sociais que observei no grupo, foram de extrema importância para o planejamento do 
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experimento proposto e, sobretudo, para a escolha da obra e arranjo musical a ser executado pelo 

grupo.  

 Escolher uma peça que tivesse um arranjo original possível de ser aproveitado foi uma 

tarefa difícil e demorada. Inicialmente foi necessário buscar em diversas fontes arranjos que se 

adaptassem de forma natural às características instrumentais da orquestra. Por conta da formação  

não usual, não foi possível de imediato encontrar um arranjo que contemplasse a exata 

instrumentação do grupo. Portanto foi necessário optar pelo arranjo/composição que melhor 

correspondesse as características gerais anteriormente citadas. Foi necessário ainda pensar em 

uma música que não fizesse parte do repertório e da experiência musical dos integrantes da 

orquestra. Esta questão foi considerada importante, pois o conhecimento de um arranjo em 

especifico poderia facilitar a execução musical e interferir na análise do experimento. É 

importante atentar que neste momento da experiência não era possível ter plena certeza de que a 

peça escolhida cumpria todos estes requisitos, porém ao final da pesquisa, através de um 

questionário, foi possível confirmar a escolha, já que a maioria dos músicos da orquestra de fato 

não conheciam o arranjo nem a composição musical escolhida. 

 

3.2 A seleção da música e do arranjo 

	
	

 Como resultado deste processo, a música Coisa nº 1, de Moacir Santos foi selecionada 

para a experiência. Esta música foi lançada em 1965 no disco intitulado “Coisas” pela gravadora 

Forma. Os arranjos deste disco, contudo, só vieram a público com a publicação do livro Coisas: 

Cancioneiro Moacir Santos (Adnet e Nogueira, 2005). Este livro foi resultado do trabalho 

realizado pelos músicos Mario Adnet e Zé Nogueira, responsáveis pela editoração das grades de 

arranjo das dez composições intituladas “Coisas” (do número 1 até o número 10) em sua versão 

original, gravada em 1965.  

 A composição Coisa n° 1 destaca-se pela presença de ostinatos rítmicos e pela utilização 

recorrente de síncopes e contratempos além de uma harmonia estruturada em duas principais 

cadências: V-I e IV-III-II-V-I, cadências estas que dão suporte a melodias com variados 

intervalos melódicos e articulações. Além destas características harmônicas, rítmicas e melódicas, 

um dos principais motivos para a escolha desta peça e arranjo foi a instrumentação, já que o 
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arranjo não foi escrito para uma formação tradicional de orquestra ou big band. O arranjo em 

questão foi escrito para uma formação diferenciada que assemelha-se ao da OSUFPel. É possível 

observar no quadro abaixo (Figura 01) os instrumentos presentes na orquestra e no arranjo 

original de  Coisa nº 1. 

 

Instrumento  Orquestra  Arranjo original 

Trompete 5 1 

Clarinete 1 0 

Saxofone Alto 2 1 

Saxofone Tenor 2 1 

Saxofone  Barítono 1 1 

Trompa 1 1 

Trombone 1 1 

Trombone Baixo 0 1 

Guitarra 1 1 

Contrabaixo 1 1 

Bateria 1 0 

Percussão 0 1 

 

Figura 01 – Quadro dos instrumentos na orquestra e no arranjo original 

 

 É importante atentar que o trombone presente no arranjo original trata-se de um trombone 

de vara afinado em Dó. Enquanto o trombone que havia na orquestra era um trombone de pisto 

afinado em Sib. Na leitura do arranjo original (1ª parte da experiência) o trombonista precisou ler 

a partitura realizando a transposição de suas notas um tom a cima, a fim de compensar esta 

diferença. 
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3.3 Aplicando o arranjo original: a leitura, a execução e os fatores sociais 

 

 A primeira parte do experimento consistiu na leitura e execução do arranjo original da 

obra Coisa nº 1, esta aplicação aconteceu em dois ensaios, como proposto na metodologia.  Esta 

primeira etapa foi de extrema importância para a criação do arranjo direcionado (2ª etapa da 

experimento), a medida em que foi possível observar algumas questões pertinentes à elaboração 

do arranjo direcionado, a fim de que auxiliasse os músicos na leitura e a prática musical. A fim de 

colhermos as informações necessárias, foi preciso observar algumas questões específicas que 

compõe a prática musical de uma orquestra não profissional, e que são frequentemente foco da 

atenção dos músicos e regentes como por exemplo; a leitura musical.  Foi possível observar na 

leitura desta peça algumas dificuldades que variava entre os músicos, de acordo com a sua 

experiência musical. Porém, de maneira geral, foi possível observar que boa parte dos músicos 

encontrou muita dificuldade na leitura à primeira vista do arranjo. Esta observação se confirmou 

através de conversas individuais e também das respostas ao questionário (Apêndice A) que foi 

entregue no final do experimento. Foi possível observar este fato através da resposta dada pelo 

músico Daniel (saxofone tenor) a seguinte pergunta: 

 

(Questão nº 2) Em seu primeiro contato com a partitura do arranjo original da peça Coisa nº1 de 

Moacir Santos (1º ensaio), como você descreveria o seu processo de leitura musical? Os 

elementos musicais escritos eram de fácil ou difícil compreensão para você? 

 

(Daniel): “Um pouco confusa a divisão rítmica, então a leitura a primeira vista no primeiro ensaio 

foi um pouco conturbada”. 

 

 É possível notar na resposta do Daniel que um dos principais fatores que dificultou a 

leitura musical, foi a divisão rítmica. Como descrito anteriormente, esta peça se caracteriza pela 

grande utilização de síncopes e contratempos, seja em melodias em bloco ou nos contracantos 

ativos. É possível observar esta questão no exemplo abaixo (Figura 02), extraído da grade do 

arranjo original da peça. 
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Figura 02 –  Imagem dos compasso 15 ao 19 extraído da grade do arranjo original 

 

 A fim de auxiliar os músicos que encontravam dificuldades na leitura musical, foram 

utilizadas diversas ferramentas pedagógicas durante o ensaio. As principais ferramentas foram o 

solfejo coletivo e/ou a execução de determinados trechos mais difíceis por músicos que possuíam 

uma leitura musical mais consistente. Desta forma, foi possível esclarecer determinadas 

passagens e trechos musicais de forma individual e coletiva. Pode-se observar o uso desta 

ferramenta em outro trecho do questionário respondido pelo músico Daniel (saxofone tenor): 

 

(Questão nº 8) Na sua opinião o que facilitou e o que atrapalhou a leitura e a execução musical 

individual e coletiva da orquestra no arranjo original (1º e 2º ensaio)? Descreva: 

 

“Facilitou termos vários componentes bons em leitura, o que automaticamente ajuda para a 

execução da peça. O que atrapalhou foi o não comparecimento de todos para que o arranjo tivesse 

funcionado na sua totalidade.” (Daniel) 
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 Neste trecho, constata-se que o músico atentou para outra questão pertinente à execução 

musical da orquestra; a assiduidade dos músicos nos ensaios. Este fator, que associamos a 

questões relacionadas ao contexto social da pesquisa já citado neste trabalho, gerou um 

interessante resultado no estudo do arranjo original. Devido a ausência de alguns músicos no 

segundo ensaio deste arranjo, sobretudo do baterista, o rendimento individual e coletivo neste 

ensaio foi musicalmente inferior ao do primeiro. A musicista Marcela (saxofone alto) descreve o 

fato em seu questionário, ao responder a sexta questão: 

 

(Questão nº 6) Ainda sobre o arranjo original (1º e 2º ensaio), qual a sua percepção sobre o 

progresso na execução musical coletiva (de toda a orquestra)? Você observou uma evolução do 

resultado musical da orquestra entre o primeiro e o segundo ensaio do arranjo original? 

 

“Achei que o grupo evoluiu bastante do início ao final do primeiro ensaio, porém no segundo 

notei uma dificuldade maior, porque não tinha baterista e como haviam muitas notas no 

contratempo ficou mais difícil se guiar sem a percussão”. (Marcela) 

 

O fator que influiu no rendimento coletivo citado pela musicista, deve-se principalmente a 

dificuldade rítmica da peça, em que a bateria no primeiro ensaio serviu como uma referência 

essencial na marcação da pulsação, facilitando assim a execução coletiva do arranjo. É 

importante observar que a ausência de determinados músicos nos ensaios, pode ocorrer por 

diversos fatores que associamos ao contexto social do grupo de músicos da OSUFPel. Dentre eles 

a desmotivação, que pode ocorrer com determinados músicos ao executar arranjos que não 

correspondem as suas aspirações musicais, sendo por vezes muito complexos ou muito simples.  

 

Esta adversidade pôde ser observada na partitura que foi disponibilizada ao baterista neste 

arranjo, como vê-se a seguir (Figura 03): 
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Figura 03 – Imagem extraída da partitura de percussão do arranjo original 

 

 Num primeiro momento é possível notar que esta parte foi escrita para percussão, neste 

caso especificamente para duas tumbadoras. Devido ao fato da orquestra não possuir este 

instrumento e o arranjo original não possuir uma parte de bateria, coube então ao baterista a sua 

adaptação. A fim de executar o arranjo tal como escrito, o baterista utilizou-se de dois tons da 

bateria. Constata-se também que a partitura do arranjo de percussão consiste basicamente de um 

ostinato que é repetido sem variações durante toda a música, por aproximadamente 110 
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compassos, considerando as repetições e pulos. Tais questões podem ter influenciado 

negativamente a prática do músico ocasionando a sua ausência no segundo ensaio, o que pode ser 

comprovado através do questionário e conversas com o músico. Tais observações se devem ao 

fato de que o músico em questão possui uma grande agilidade na leitura de partituras e uma 

virtuosidade na execução de seu instrumento. Tal impressão foi confirmada por meio do 

questionário respondido pelo músico Gabriel F. (bateria) em que é possível notar estas 

percepções em relação ao arranjo: 

 

(Questão nº 2) Em seu primeiro contato com a partitura do arranjo original da peça Coisa nº1 de 

Moacir Santos (1º ensaio), como você descreveria o seu processo de leitura musical? Os 

elementos musicais escritos eram de fácil ou difícil compreensão para você?  

 

“Foi uma leitura Fácil, visto que o arranjo original estava apenas escrito para uma percussão de 

acompanhamento”. (Gabriel F.) 

 

(Questão nº 8) Na sua opinião o que facilitou e o que atrapalhou a leitura e a execução musical 

individual e coletiva da orquestra no arranjo original (1º e 2º ensaio)? Descreva:  

 

“Acredito que a falta do idioma correto para cada instrumento” (Gabriel F.) 

 

(Questão nº 9) Na prática musical do arranjo original (1º e 2º ensaio) em quais momentos da peça 

(solo, improviso, contracanto, bloco...) você ficou mais confortável em executar? E em quais 

você ficou desconfortável? Em sua opinião qual o motivo para essas sensações?  

 

“Admito que senti mais um desconforto no geral, por estar tocando algo mais monótono”. 

(Gabriel F.) 

 

 Estas respostas, demonstram a importância do arranjo ser compatível a realidade musical 

do grupo, que naturalmente possui diferenças técnicas e sociais entre seus integrantes. Através 

das percepções sobre os ensaios, gravações e diálogos, foi possível chegar a um diagnóstico que 

serviu como base para a criação do arranjo direcionado, que explicaremos a seguir. 
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3.4 Criação e aplicação do arranjo direcionado 

 

 Na segunda parte do experimento ocorreu a criação do arranjo direcionado, a ser proposto 

na orquestra durante a terceira fase desta experiência. Neste novo arranjo buscou-se diferentes 

formas de facilitar a leitura e a execução musical em relação ao arranjo original (1ª parte). Para 

tanto, foi fundamental a observação dos ensaios, gravações, diálogos e de todas as questões 

sociais e musicais que fizeram parte da primeira fase deste experimento. É importante 

compreender que a criação de um arranjo direcionado possibilita diferentes soluções aos desafios 

inicialmente propostos, a medida que ele está intrinsecamente ligado as percepções sociais e 

musicais do arranjador. Em outras palavras, a proposta de criação de um arranjo direcionado, 

mesmo observadas as mesmas dificuldades em relação a prática musical e social do grupo a ser 

aplicado, podem proporcionar diferentes resultados se escritos por arranjadores diferentes. Por 

sua vez, os produtos sonoros resultantes poderiam auxiliar o trabalho musical de formas variadas, 

tendo em vista que cada arranjador poderá identificar distintas maneiras de solucionar as 

demandas apresentadas pela orquestra através do arranjo original. Devido a esta questão quanto a 

variabilidade na aplicação das técnicas, a metodologia de observação das questões musicais e 

sociais que constituem aquele grupo mostra-se como a principal ferramenta na criação deste 

modelo de arranjo.  

  Na criação deste arranjo direcionado, optei por focar em mudanças que corroborassem 

ativamente na leitura e execução musical do grupo, evitando portanto, alterações puramente 

composicionais, como a criação de contracantos ativos não presentes no arranjo original. Esta 

opção aconteceu devido ao caráter científico e pedagógico deste trabalho, em que um dos 

principais objetivos era comparar e analisar o arranjo original e o arranjo direcionado.   

 Para a elaboração do arranjo como pensando para esta pesquisa foram realizadas cerca de 

60 alterações entre o arranjo original e o arranjo direcionado. Estas mudanças podem ser 

agrupadas em dois tipos: as de caráter musical e as de caráter social. As mudanças de caráter 

musical ocorreram visando corrigir problemas que inviabilizavam ou dificultavam a leitura e a 

execução musical, tanto individual como coletivamente. As mudanças de caráter social, foram 

pensadas a fim de estimular o apreço e a execução da peça musical, procurando alterar os 

elementos que desestimulavam o interesse do músico pela sua parte no arranjo original. É 
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possível observar que estas mudanças acabaram por interferir no resultado sonoro nos dois 

aspectos; social e musical, considerando que uma alteração de caráter musical, se bem sucedida, 

pode propiciar ao músico um maior interesse na sua prática musical. Já a alteração de caráter 

social, por sua vez, pode melhorar a execução do músico já que esta busca estimular seu interesse 

no arranjo trabalhado. Estas mudanças foram analisadas portanto, baseadas na sua 

intencionalidade, ou seja, de acordo com o objetivo ao qual foram criadas.  Estas análises serão 

descritas de forma mais detalhada nos tópicos a seguir. 

	
3.4.1 Alterações de caráter musical 

 

  Devido as dificuldades técnicas de leitura e execução musical que surgiram durante a 

primeira parte deste experimento, foram criadas diversas alterações de caráter musical no arranjo 

original visando propiciar condições favoráveis para a prática dos músicos. Dentre estas 

alterações pode-se citar as ocorridas nas partes dos trompetes. Como exemplificado 

anteriormente através da tabela 1, a orquestra possuía na ocasião deste experimento cinco 

trompetistas, porém o arranjo original foi escrito para somente um trompete. Ademais esta 

diferença numérica, a principal característica observada no processo de criação do arranjo 

direcionado e que envolvem o naipe dos trompetes na orquestra foi a disparidade técnica. Esta 

característica fica evidente em relação a diferença de extensão possível para cada um dos músicos 

do naipe. Através da figura abaixo (Figura 04)  é possível verificar a diferença existente:  

 

 
Figura 04 – Imagem da extensão musical dos trompetistas da orquestra 

 

        Entre os trompetistas da OSUFPel que participaram deste experimento, três apresentaram 

o domínio da extensão “A”, característica dos músicos iniciantes no instrumento, enquanto os 
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outros dois, apresentavam o domínio da extensão “B”, comum a trompetistas que possuem mais 

tempo de prática. Para solucionar esta questão, foi criada no arranjo direcionado uma segunda 

parte para o naipe de  trompetes resultando, desta forma, em Trompete I e Trompete II.  A partir 

desta divisão foi possível distribuir as vozes de uma forma compatível a execução dos músicos. O 

Trompete I manteve-se na maior parte do arranjo igual ao original, tendo em vista que os dois 

músicos aos quais esta parte foi destinada não apresentaram dificuldade na execução dos 

intervalos originais. Em contrapartida o Trompete II, destinado aos outros três músicos, sofreu 

diferentes alterações visando criar uma parte que corroborasse para as suas práticas. Em relação 

as técnicas utilizadas pode-se citar a simplificação de ataques e frases, a criação de vozes em 

blocos, dentro da extensão “A”, além da utilização de um divisi nesta parte. Estas alterações 

podem ser identificadas na figura  a seguir (Figura 05), em que a pauta superior é executada pelo 

Trompete I e a inferior pelo Trompete II. 

 

 
 

Figura 05 – Imagem de trecho extraído das partituras de trompete I e trompete II do arranjo direcionado 

 

  Na figura 05 é possível observar ainda um dobramento na oitava abaixo dos ataques do 

Trompete II. Este dobramento ocorreu, para propiciar aos músicos que não possuem aquelas 

notas em sua extensão possam executar este trecho e, por consequência, ampliar o volume sonoro 

do naipe de trompetes nos ataques. Outro fator considerado fundamental para a criação da parte 

de segundo trompete foi a ausência da trompa. 

  A trompista que participava da orquestra apresentava uma frequência nos ensaios 

extremamente irregular. E durante o estudo do arranjo direcionado (3ª parte), não compareceu em 

nenhum ensaio. A partir destas observações, foi possível constatar a irregularidade e criar 

medidas preventivas para evitar que a possível ausência desta instrumentista influenciasse 

negativamente no resultado sonoro. Como resultado, utilizei o Trompete II como dobramento da 
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trompa acrescentando em alguns momentos específicos a técnica de bloco. Desta forma, foi 

possível suprir a ausência da trompa nos ensaios do arranjo direcionado e, ao mesmo tempo, 

produzir uma partitura com uma excelente tessitura para a execução de trompetistas iniciantes. 

  Ainda em relação aos trompetes, outra alteração musical nos proporciona uma reflexão 

sobre o processo de criação do arranjo direcionado. Entre o compasso 34 e 41 no arranjo original 

(improviso de saxofone alto), a parte do trompete apresentava no arranjo original uma contagem 

de oito compassos em branco. Tendo em vista que estes músicos não conheciam a composição, 

aliado a dificuldade de contar estes tempos – observando a complexidade rítmica desta peça – os 

trompetistas costumavam errar a entrada posterior a contagem. Visando resolver este problema, 

criei neste trecho um contracanto passivo, com divisão simples, que se movimentava junto com a 

harmonia. Desta forma foi possível eliminar o problema da contagem de compassos em branco e 

ao mesmo tempo proporcionar o enriquecimento do arranjo, com a criação de uma cama 

harmônica para o improviso de saxofone. Este exemplo pode ser observado na figura abaixo 

(Figura 06): 

 
Figura 06 – Imagem dos compassos 34 ao 41 extraído das partituras de trompete I e trompete II no arranjo 

direcionado 

 

  Outro exemplo selecionado para a presente reflexão quanto ao processo de criação do 

arranjo direcionado é a parte do trombone. A orquestra possuía somente um trombonista, que 

tocava trombone de pisto afinado em si bemol e que havia iniciado a sua prática neste 

instrumento pouco tempo antes de ingressar na orquestra. Todavia no arranjo original existiam 

dois trombones: um trombone de vara em dó e um trombone baixo. Ambos eram responsáveis 

pela execução de trechos essenciais do arranjo e, em diversos momentos, executavam a melodia 

principal caracterizada por intervalos complexos e de elevada dificuldade. Contudo, tais partes  

não estavam de acordo com o nível técnico do músico em questão. Para solucionar este problema, 

foi necessário repensar a parte do trombone a fim de facilitar a execução musical destes trechos. 
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Somado a isso, pouco antes da aplicação do arranjo direcionado (3ª fase) o trombonista 

comunicou-me que não poderia continuar na orquestra devido a problemas de saúde. Foi 

necessário então repensar o arranjo e criar medidas para equalizar o resultado sonoro que seria, 

certamente prejudicado com aquela ausência.   

  A fim de solucionar a questão optei por utilizar o saxofone tenor já que a OSUFPel 

possuía dois músicos no instrumento com boa leitura e o arranjo original necessitava somente de 

um saxofone tenor. A solução encontrada, portanto, foi dividi-los: o Saxofone Tenor I ficaria com 

a parte semelhante ao arranjo original, auxiliando nos ataques e realizando contracantos 

agregados ao saxofone alto e trompete; enquanto o Saxofone Tenor II executaria a melodia em 

uma tessitura grave, executando os trechos anteriormente destinados ao trombone e, desta forma, 

auxiliando o saxofone barítono em suas linhas melódicas. O resultado pode ser visualizado na 

figura a seguir (Figura 07), que apresenta as vozes de cima para baixo na seguinte formação: 

saxofone alto, saxofone tenor I, saxofone tenor II e saxofone barítono. 

 

 
Figura 07 – Imagem de trecho musical extraída da grade do arranjo direcionado 

 

  Nota-se também na figura 07 no saxofone tenor II (3ª pauta) o dobramento da nota sí uma 

oitava acima. Este dobramento, como comunicado ao músico, era uma possibilidade de execução 

mais confortável caso o mesmo tivesse dificuldade ao tocar a nota original  com uma boa 

sonoridade. Através destas medidas, foi possível criar novas partes, com uma execução 
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confortável, sem a necessidade de simplificar o arranjo original, e ainda equalizar o resultado 

sonoro obtido. Estas alterações, influenciaram de forma indireta nas questões sociais do grupo, a 

medida que quando pensadas corretamente, compreendendo os problemas e encontrando soluções 

musicais interessantes, agregam a prática dos músicos e evitam problemas por partes escritas 

discrepantes da técnica e da vivência musical destes. 

 

 

3.4.2 Alterações de caráter social 

 

 As alterações de caráter social, foram as que buscaram auxiliar os músicos nas questões 

extramusicais que fazem parte do trabalho com uma orquestra não profissional, como por 

exemplo a motivação dos músicos. Neste sentido é interessante observar as questões que 

envolveram o baterista. Como explicado anteriormente, este mostrou-se desmotivado em 

executar a parte que lhe foi designada do arranjo original, tendo em vista que a mesma não tinha 

a linguagem adequada para o seu instrumento, além de ser de fácil leitura e execução. Foi 

necessário então desenvolver ações no sentido inverso aos demais. Enquanto a maioria das 

alterações citadas neste trabalho visavam facilitar ou auxiliar os músicos em sua prática musical, 

optei neste caso, por criar uma parte de bateria com uma complexidade maior do que o arranjo 

original. A motivação principal, portanto, foi de despertar o interesse e a motivação do músico. 

Tal iniciativa foi necessária a fim de libertá-lo de uma execução regrada e constante presente no 

arranjo original.  

 Esta questão mostrou-se um desafio, visto que o ostinato rítmico da percussão é uma das 

características principais da peça. Foi preciso então reinventar o ostinato e adaptá-lo a uma 

linguagem voltada para a bateria e, ao mesmo tempo, não alterar a função principal do 

instrumento que era de nortear ritmicamente a orquestra. A seguir, é possível identificar as 

diferenças entre o ostinato presente no arranjo original (figura 08), em comparação ao novo 

ostinato (figura 09). 
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Figura 08 – Imagem do ostinato da percussão extraída do arranjo original 

 

 
Figura 09 – Imagem do ostinato criado para a bateria no arranjo direcionado 

 

É importante atentar que o segundo ostinato foi criado a fim de manter a forma rítmica do 

primeiro e, ao mesmo tempo, resolver as questões anteriormente citadas. Para tal utilizei o bumbo 

marcando tanto o tempo forte, inicialmente tocado pela tumbadora aguda, como auxiliando na 

execução da última semicolcheia de cada tempo, executada no arranjo pela tumbadora grave.  

Tais alterações acabaram gerando uma figura rítmica bastante comum na música brasileira. 

Visando agregar outra parte rítmica executada originalmente pela tumbadora grave, utilizei-me 

do aro da caixa (representado pelo “x” no terceiro espaço da pauta).  Estes elementos foram 

complementados com o acréscimo do prato ( representado pelo “x” na quinta linha da pauta) 

presente durante todo o ostinato. Este ostinato foi complementado por ataques e “viradas” em 

trechos específicos visando assim evitar o desinteresse do músico na sua parte do arranjo. Estas 

alterações podem ser observadas na figura a seguir (Figura 10): 

 

 
Figura 10 – Imagem do ataque criado para a bateria no arranjo direcionado 
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Através desta série de alterações foi possível criar uma parte de bateria capaz de auxiliar a  

prática musical do baterista em questão na medida em que tal parte fosse capaz de desafiá-lo, e 

consequentemente motivá-lo a participar do arranjo. Foi possível constatar os resultados positivos 

destas alterações em alguns trechos do questionário respondido pelo músico: 

 

(Questão nº 10) Em seu primeiro contato com a partitura do arranjo direcionado da peça Coisa 

nº1 de Moacir Santos (3º ensaio), como você descreveria de maneira geral o seu processo de 

leitura musical?  

 

“Foi algo mais trabalhoso e satisfatório”. (Gabriel F.) 

 

(Questão nº 17) De uma forma geral em qual dos arranjos você sentiu mais facilidade na leitura e 

na execução musical? Que elementos e fatos levaram a essa escolha?  

 

“No arranjo direcionado, pois como já citei, este havia sido escrito pensando no instrumento e em 

mim”. (Gabriel F.) 

 

 Outra alteração de caráter social presente no arranjo direcionado, pode ser observado na 

partitura da guitarra. Assim como a bateria, no arranjo original é destinado a este instrumento a 

execução de um mesmo ostinato durante toda a peça. Este ostinato está representado na figura 11 

a seguir: 

 

 
Figura 11 – Imagem do ostinato da guitarra extraída do arranjo original 

 

             Este ostinato apresenta um papel complementar ao ostinato original da percussão. 

Contudo, durante os ensaios do arranjo original observei o descontentamento do músico em 

executar aquela mesma divisão rítmica durante todo o arranjo. A este respeito é importante 

observar que o papel desempenhado pela secção ritmo-harmônica em grupos musicais como big 
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band é normalmente livre, com muitos momentos de improvisos e variações. Tendo em vista que 

a prática da OSUFPel se aproxima muito aos grupos com este tipo de formação, é possível 

compreender o descontentamento do músico. Para resolver este problema através do arranjo 

direcionado, utilizei-me da frase que pode ser observada na figura a seguir (Figura 12): 

 

 

 
Figura 12 – Imagem do ostinato da guitarra extraída do arranjo direcionado 

 

                Vê-se na figura 12 a forma utilizada para propiciar ao músico uma maior liberdade em 

sua execução. Corroborando para este fim conversei com o guitarrista na entrega da sua parte 

direcionada, explicando-o que era permitido criar variações rítmicas de forma livre durante toda a 

peça. Desta forma, procurei criar condições favoráveis a uma execução agradável ao músico. 

Através do questionário respondido ao final do experimento, o músico relatou de forma 

espontânea o acontecimento: 

 

(Questão nº 10) Em seu primeiro contato com a partitura do arranjo direcionado da peça Coisa 

nº1 de Moacir Santos (3º ensaio), como você descreveria de maneira geral o seu processo de 

leitura musical?  

 

“O arranjo direcionado ajudou muito, deixando o acompanhamento da harmonia mais livre, a 

gosto do executante”. (Gabriel C.) 

 

 Através destas alterações, foi possível criar então um arranjo musical pensado ao mesmo 

tempo de forma individual e coletiva. Tal processo se pautou não só pelo resultado sonoro mais 

satisfatório, mas também em uma prática musical mais prazerosa e interessante aos os músicos. 

Sobre as descrições aqui representadas, é importante ressaltar que as alterações do arranjo 

direcionado foram classificadas e separadas de acordo com a intencionalidade a qual foram 



36	
	

criadas, visando propiciar ao leitor uma imersão na experiência realizada, oportunizando a 

descrição do percurso feito de forma a demonstrar a motivação e a exemplificação  dos exemplos 

de alterações realizada no arranjo. Sobre o resultado destas alterações, de maneira geral foi 

possível perceber que as adaptações quando aplicadas corretamente auxiliaram tanto no aspecto 

musical quanto no social, alterando de forma positiva a prática musical e estimulando a 

participação e o engajamento dos músicos. 
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Considerações finais 

 
Tanto os aspectos musicais com sociais anteriormente citados evidenciam que o arranjo, 

quando criado especialmente para o grupo ao qual ele será destinado, e planejado segundo as 

características musicais e sociais intrínsecas a tal grupo, pode colaborar positivamente e 

contribuir para o aprendizado dos músicos envolvidos. Inferimos, portanto, que a proposta de 

adaptação do arranjo original ao modelo de arranjo direcionado teve uma resposta positiva na 

medida em que tanto a experiência musical e cultural como a formação do grupo orquestral foi 

levado em consideração. Tais experiências ao invés de limitar a prática musical do grupo, com 

arranjos inadequados que acabam tornando-os incapazes ou desmotivados devido a certas 

incompatibilidades técnicas, passaram a corroborar à sua maneira para a construção da unidade 

sonora do grupo. Para isto faz-se necessário que o arranjador saiba conciliar as qualidades de 

cada músico com a coletividade do grupo. Ou seja, é importante que o arranjador  escreva um 

arranjo que ao mesmo tempo soe equilibrado e satisfatório, mas que também respeite as 

característica técnicas de cada instrumentista, atentando para as diferenças individuais e 

equilibrando-as de forma construtiva.  

Na medida em que foram observados resultados positivos na aplicação deste modelo de 

arranjo, esta pesquisa permitiu construir um modelo de arranjo direcionado que pode ser aplicado 

como um agente facilitador no trabalho musical com uma orquestra não profissional. A este 

respeito, contudo, importante compreender que o resultado desta experiência não se pretende ser 

conclusivo pois está sujeito a uma grande variação de resultado, que vai depender tanto do 

regente/arranjador como do grupo musical trabalhado. Desta forma, a presente pesquisa deverá 

ser objeto de posterior estudo, em que será possível abranger diferentes grupos e arranjadores, em 

experimentos semelhantes, procurando apontar e compreender determinadas características 

inerentes ao modelo de arranjo direcionado que possam servir como pilar na criação de um 

método de trabalho com orquestras não profissionais e de uma ferramenta pedagógica no ensino 

coletivo de instrumentos musicais com estes grupos auxiliando, desta forma, regentes, 

arranjadores e grupos em suas práticas musicais. 
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Apêndice A – Questionário de pesquisa 
 
 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 
 
Nome do participante: 
Contato do participante (telefone ou e-mail): 
  
 
Com base na sua experiência durante o experimento desenvolvido referente a pesquisa intitulada 

“Arranjo direcionado: Uma análise sobre o processo de reconhecimento e adaptação dos 

recursos musicais na construção de um modelo de arranjo socialmente aplicado.” responda 

as perguntas a seguir, descrevendo suas sensações e impressões: 

 
 

1. Você já havia escutado e/ou tocado a peça Coisa nº1 de Moacir Santos? 
 
 
 

2. Em seu primeiro contato com a partitura do arranjo original da peça Coisa nº1 de Moacir 
Santos (1º ensaio), como você descreveria o seu processo de leitura musical? Os 
elementos musicais escritos eram de fácil ou difícil compreensão para você? 

 
 
 

3. Com relação a leitura inicial da peça em seu arranjo original, qual a sua sensação ao tocar 
as melodias e contracantos? Relacione com a primeira questão. 

 
 
 

4. Ainda com relação ao arranjo original (1º e 2º ensaio), descreva como foi o seu processo 
de execução musical? A tessitura em que a peça estava escrita era confortável? As 
divisões rítmicas eram de fácil execução? 

 
 
 
 

5. Na prática musical do arranjo original (1º e 2º ensaio), você observou um progresso na 
sua execução musical? Você descreveria este progresso como rápido ou lento? 
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6. Ainda sobre o arranjo original (1º e 2º ensaio), qual a sua percepção sobre progresso na 
execução musical coletiva (de toda a orquestra)? Você observou uma evolução do 
resultado musical da orquestra entre o primeiro e o segundo ensaio do arranjo original? 

 
 
 
 

7. No arranjo original (1º e 2º ensaio) qual a sua percepção em relação a sua execução e a 
execução da orquestra das dinâmicas presentes na música? Na sua percepção o fade-out 
do final da peça estava ocorrendo de forma satisfatória? 

 
 
 
 
 

8. Na sua opinião o que facilitou e o que atrapalhou a leitura e a execução musical individual 
e coletiva da orquestra no arranjo original (1º e 2º ensaio)? Descreva: 

 
 
 
 
 
 

9. Na prática musical do arranjo original (1º e 2º ensaio) em quais momentos da peça (solo, 
improviso, contracanto, bloco...) você ficou mais confortável em executar? E em quais 
você ficou desconfortável? Em sua opinião qual o motivo para essas sensações? 

 
 
 
 
 
 

10. Em seu primeiro contato com a partitura do arranjo direcionado da peça Coisa nº1 de 
Moacir Santos (3º ensaio), como você descreveria de maneira geral o seu processo de 
leitura musical? 

 
 
 
 
 
 

11. Comparando a leitura inicial do arranjo original (1º ensaio) e do arranjo direcionado (3º 
ensaio), qual delas ocorreu de maneira mais fácil na sua percepção? Quais os elementos 
que você definiria como responsáveis por este fato? 
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12. Na prática musical do arranjo direcionado (3º e 4º ensaio), você observou um progresso 
na sua execução musical? Você descreveria este progresso como rápido ou lento? 

 
 
 
 

13. A partir da sua prática musical no arranjo original (1º e 2º ensaio) e no arranjo direcionado 
(3º e  4º ensaio), em qual deles a sua execução musical foi mais fácil? E em qual deles 
você acredita que o seu resultado sonoro foi mais satisfatório? Quais os  fatores que você 
definiria como responsáveis por este fato? 

 
 
 
 

14. Seguindo esta comparação, qual dos arranjos na sua percepção, possibilitou um progresso 
coletivo (de toda a orquestra) mais rápido e satisfatório? Que fatos levaram a essa 
escolha? 

 
 
 
 
 

15. No arranjo direcionado (3º e 4º ensaio) qual a sua percepção em relação a sua execução e 
a execução da orquestra das dinâmicas presentes na música? Na sua percepção o fade-out 
do final da peça ocorreu de forma mais ou menos satisfatório que no arranjo original (1º e 
2º ensaio)? 

 
 
 
 
 

16. Na prática musical do arranjo direcionado (3º e 4º ensaio) em quais momentos da peça 
(solo, improviso, contracanto, bloco...) você ficou mais confortável em executar? E em 
quais você ficou desconfortável? Em sua opinião qual o motivo para essas sensações? 

 
 
 
 
 

17. De uma forma geral em qual dos arranjos você sentiu mais facilidade na leitura e na 
execução musical? Que elementos e fatos levaram a essa escolha? 
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