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Resumo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo verificar qual a relevância da partitura, 

e se o conhecimento dessa linguagem faz alguma diferença na carreira do cantor 

popular. Para desenvolver esse projeto fizemos um levantamento histórico sobre a 

origem da notação musical e o desenvolvimento dessa escrita, para entender o 

motivo pela qual ela foi criada. Verificamos quais são as funções atribuídas a ela e 

relatamos a experiência de aprender uma canção somente com a partitura. 

Embasados em entrevistas com profissionais da área musical, fizemos a relação da 

partitura com a interpretação e observamos os pontos de vista desses profissionais 

referente a essa questão. 

 

Palavras – chaves: partitura, cantor popular, interpretação. 
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INTRODUÇÃO 

 

A notação musical ocidental surgiu primeiramente da necessidade de se 

auxiliar a execução de canções que dantes eram apenas memorizadas, dessa forma 

sujeitas a serem esquecidas ou executadas de forma errada, tornando-as limitadas. 

Os primeiros símbolos tinham como intenção identificar a relação da altura das notas 

com o texto, o ritmo era irregular e variava livremente de acordo com a língua latina. 

Outros símbolos foram surgindo para compor uma linguagem universal - a pauta, as 

claves, ritmo e compasso - e corresponder às necessidades dos músicos.  

Paralelamente a este processo, o canto se desenvolvia sempre como algo 

intuitivo e empírico, tanto solo como coro. As composições se tornam mais 

complexas e as notações adquirem novas funções além de auxiliar a memória. Por 

meio da leitura, os músicos podem conhecer pelo menos parte da intenção do 

compositor e a afinação exata da peça. 

O canto popular também se desenvolveu pelos tempos, com diferentes 

técnicas e modos de interpretação.  

No entanto, percebe-se no Brasil, um hábito; a maioria dos cantores 

populares não recorre à notação musical disponível para aprender uma nova 

música, recorrendo às gravações, algo impossível antes do advento da gravação. 

Por não estarem alfabetizados neste método de leitura, muitos cantores não utilizam 

este instrumento como meio de trabalho.  

Diana Goulart reforça esse argumento 

 

No Brasil não é comum que os cantores populares saibam ler música. Por um lado, 

isto apresenta uma lacuna no conhecimento teórico, podendo significar um 

empobrecimento na cultura musical, já que a tendência é que se restrinja o repertório 

àquelas músicas a que se tem fácil acesso. (GOULART, 2001) 

 

A razão desta deficiência da formação musical brasileira não é nosso foco. 

Pontuaremos a importância, se ela existir, do uso da partitura no trabalho do cantor 

popular, por mais que não seja comum essa utilização. Para isso, fizemos uma 

pesquisa teórica sobre a história e a função da partitura, uma experiência da eficácia 

da partitura no aprendizado de uma música e se ela ajuda ou engessa uma 
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interpretação. Entrevistamos ainda alguns profissionais da área, que sob diferentes 

pontos de vista, falaram sobre o assunto. 
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1. A ORIGEM DA NOTAÇÃO MUSICAL 

 

Segundo o Dicionário Grove de Música, notação musical é “um equivalente 

visual do som musical, que se pretende um registro do som ouvido ou imaginado, ou 

um conjunto de instruções visuais para intérpretes.” (SADIE, 1994: 656). Henrique 

Dourado define a partitura como “genericamente, música impressa” (2004: 245). 

Partindo desses pressupostos, a partitura é uma representação ocidental moderna 

possível entre tantas outras formas de notação, sendo que existem diversas formas 

de representação musical. 

Diversas culturas em diferentes épocas apresentaram alguma representação 

visual dos fenômenos sonoros (PANNAIN: 19741). Observamos no decorrer da 

pesquisa que a partitura como se conhece hoje, foi desenvolvida e modificada ao 

longo dos séculos. Antes dela, outros sistemas de notação foram criados. Porém, 

neste trabalho manteremos o foco apenas na notação tradicional ocidental.  

Um dos primeiros sistemas de notação que se tem conhecimento e 

influenciou a escrita ocidental é o sistema alfabético, que consiste em colocar letras 

como sinais gráficos para designar alturas. Na Grécia provavelmente já existia este 

tipo de notação em 500 a.C. (SADIE, 1994: 656). 

O Epitáfio de Seikilos, datado entre 200 a.C. e 100 d.C., é a notação íntegra 

mais antiga já encontrada, e acima do poema, há uma representação musical 

indicada por letras do alfabeto grego. Possui indicação de altura (que seriam as 

letras) e até duração musical (os riscos acima das letras) “as notas sem sinais 

rítmicos por cima das letras do alfabeto equivalem a uma unidade de duração” 

(CANDÉ; 2007: 30). 

 

                                            
 
1
 Vide livro. 
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Figura 1
2
 - Epitáfio de Seikilos 

 

A linguagem musical romana do século V d. C. sofreu influência da notação 

alfabética grega. Mário de Andrade afirma que Boécio, contemporâneo desta época, 

“(...) viveu obcecado pela teórica e terminologia gregas” (2003: 37). Ele criou a obra 

De Institutione Musica, que é a compilação das teorias dos estudiosos clássicos da 

época. Esses estudos da teoria grega serviram como referência e base para os 

ensinos musicais por muitos anos.  

Já no século V, Boécio sentia a necessidade de se ter uma precisão maior 

estabelecida na execução de cada nota, algo que fosse mais exato e não intuitivo, 

pois para ele, a escuta era muito propensa a erros por sua subjetividade: “o poder 

analítico da mente é considerado superior à faculdade de discernimento do sentido 

auditivo” (FONTERRADA, 2008: 34). Com essa limitação de informações, uma das 

disciplinas ensinadas nos monastérios era o improviso, que servia para compensar 

essa lacuna, pois as músicas eram ensinadas apenas pela escuta (IBID, 2008: 36) 

Além desta questão perceptiva e individual, as falhas humanas nesse 

processo de co-repetição podem ter contribuído para o desenvolvimento da escrita, 

como coloca James Galway: “A possibilidade de um cantor fazer uma modificação 

errada deve ter acelerado o aparecimento de uma notação mais sofisticada” 

(GALWAY; 1987: 26). 

                                            
 
2
Disponível para download às 22h50-16/05 em http://imslp.org/wiki/Seikilos_Epitaph_(Ancient_Greek) 

http://imslp.org/wiki/Seikilos_Epitaph_(Ancient_Greek)
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1.1 Início da notação moderna 

 

A diferença nos primórdios da notação moderna é que ao invés de utilizar 

letras como os gregos, foram desenvolvidos símbolos específicos na Europa 

ocidental: os neumas. 

A escrita neumática é um sistema ideogramático, pois seus símbolos servem 

como uma referência de como a palavra deve ser cantada. Porém essa escrita não 

denota ainda exatidão. Os neumas representavam o movimento melódico, 

ascendente ou descendente, não uma freqüência sonora específica ou uma 

duração. Esse sistema não era universal na Europa ocidental, pois havia distinções 

entre os países que o utilizavam. (SADIE, 1994: 648) 

 

 

Figura 2
3
 - Representação Neumática 

 

Não se sabe ao certo quem foi o idealizador destes símbolos. Provavelmente 

seria um integrante do clero, levando-se em consideração que a igreja era nessa 

época o meio instrutivo e educacional. 

 

Sabemos que, por volta do ano de 871, um monge [...] escreveu os textos gregos e 

latinos da Gloria cantada na missa católica, e sobre o texto grego traçou vários sinais 

indicando a altura, a duração e o acento tônico. São chamados neumas. (GALWAY; 

1987: 26) 

 

A utilização dos neumas é a forma mais primitiva de escrita que remete a 

partitura moderna e inicia-se na Europa ocidental a partir do século IX d.C.. Segundo 

                                            
 
3
 Foto cópia da capa do livro de Elce Pannain, “A Evolução da Teoria Musical”. Editora Ricordi. 1974 
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Roland de Candé “não eram mais que uma estenografia imprecisa, hoje quase 

indecifrável, destinada apenas a ajudar a memória, indicando o movimento de 

fórmulas melódicas já conhecidas” (IBID, 2001: 24) 

Antes do século IX, o ensino de uma música era transmitido oralmente, de 

forma que, para mudar o repertório do coro era necessário que outro mestre de 

capela fosse contratado por aquela igreja (FONTERRADA; 2008: 38). Nesse mesmo 

período, as composições começaram a se sofisticar harmonicamente:  

 

Por essa época [sec.IX], os compositores partiram para uma série de experiências, 

introduzindo uma ou mais linhas de vozes com o propósito de acrescentar maior beleza e 

refinamento a suas músicas. (BENNETT, 1986:14) 

 

O modelo utilizado era de um tratado chamado Musica enchiriadis, de autoria 

anônima, que se referia à polifonia. Duas vozes duplicavam a melodia em oitavas e 

uma terceira voz entrava na quarta ou na quinta superior ou inferior. O canto se 

desenvolvia através do que se chamava organum (GALWAY; 1987:29). 

Paralelamente ao canto, à escrita se desenvolvia e uma pauta foi adaptada. 

 

 

Figura 3
4
 - Representação adaptada da pauta de Hucbald 

 

Pannain indica que essa pauta teria sido criada por Hucbald (Séc. X): 

 

Através de várias experiências, tentou indicar, também, o movimento ascendente e 

descendente da melodia, servindo-se de linhas, cujo significado musical era 

determinado por letras gregas e latinas. A letra T indicava os tons, a letra S os 

semitons. Serviam de  orientação para os tons e semitons existentes entre uma linha 

e outra. (PANNAIN; 1974: 15) 

                                            
 
4
 Fotocópia do livro de Elce Pannain. Evolução da Teoria Musical. Editora Ricordi. 1974. p.15. 



13 
 

Hucbald “escreveu a primeira exposição sistemática conhecida de teoria 

musical ocidental” (SADIE, 1994: 442). Também deixou uma obra explanando os 

recursos da diafonia (ou organum), intitulada Harmonica Institutio. Possivelmente o 

tratado de Hucbald foi usado como espelho para outros estudiosos. 

O monge Guido d‟Arezzo (séc. XI) foi provavelmente quem mais contribuiu 

para o desenvolvimento da notação moderna. É possível que tenha espelhado sua 

forma de escrita no formato utilizado por Hucbald. A pauta usada por Guido era 

constituída inicialmente de quatro linhas, e posteriormente foi acrescida de mais 

uma, onde cada campo, ou cada linha e cada espaço foi designado para uma altura 

diferente em proporção de escala.  

Cada altura foi nomeada com uma sílaba do hino a São João Batista e para 

cada voz foi criada uma respectiva clave, nesse período as canções eram 

diatônicas, ou seja, as linhas melódicas independente da voz se comportavam 

dentro de uma oitava, essa era a extensão com que se trabalhava até então. Esse 

sistema gerou o primeiro estudo de solfejo e permitiu que as músicas cantadas 

tivessem mais exatidão quanto à altura das notas. 

             A visualização da música não apenas ofereceu inúmeras vantagens, como o 

aprendizado de músicas desconhecidas, desenvolvimentos de coros em diferentes 

igrejas e facilidade de aprendizagem musical, mas também possibilitou a maior 

complexidade musical e a difusão do novo sistema de notação que se desenvolvia.  

 

É à medida que a polifonia se torna mais complexa e refinada que, por necessidade, 

a música ocidental se dota lentamente de um sistema de notação cada vez mais 

preciso. (CANDÉ; 2001: 24) 

 

Mesmo com as alturas melhor definidas, os neumas não expressavam um 

ritmo exato. As canções eram compostas para coros e com a experimentação do 

organum, surgiram novas possibilidades de combinações de vozes. No entanto, o 

entrosamento entre elas resultavam muitas vezes em dissonâncias. Ou seja, era 

necessária uma fixação rítmica para se evitar intervalos indesejáveis entre as vozes 

do coro (CARPEAUX, 1968: 6-15).  

Para resolver este problema, Franco de Colônia no século XIII escreveu um 

tratado sobre mensuralismo chamado Arscantus mensurabilis („A arte da música 



14 
 

mensurável‟) onde “(...) estipulava-se regras para fixar o valor das notas isoladas, 

das ligaduras e das pausas” (GROUT e PALISCA 2007:124). Ele estrutura um 

sistema onde cada nota possui um valor individual e dissociado que foi referência e 

inspiração para músicos que desenvolveram o tema posteriormente. 

Paris se tornou um pólo musical neste mesmo século: “(...) as partituras de 

organum, com um grupo de compositores pertencentes à chamada „Escola de Notre 

Dame‟ alcançaram admirável estágio de elaboração” (BENNETT, 1986: 15). 

Segundo César Albino, a Escola de Notre Dame teve “(…) significativas 

contribuições para o futuro da música ocidental, formando a primeira escola de 

criação estilística ligando prática e teoria (...)” (2009: 68). Uma das inovações dessa 

escola foi a adição de mais uma voz ao organum, que passaram a apresentar três 

ou quatro vozes. Da sofisticação melódica surgiu a necessidade de maior precisão 

rítmica. 

As vozes do organum começaram a se dissociar e fazer caminhos 

independentes. As composições ganharam caráter contrapontístico gradativamente 

e a metrificação exata era necessária para ordenar as linhas melódicas, controlando 

as dissonâncias e evitando intervalos indesejáveis.  

Um século depois (XIV), Philippe de Vitry - que provavelmente sofreu 

influência direta dessa escola - ampliou as possibilidades quanto à grafia do ritmo. 

Ele criou novas figuras rítmicas e propôs novas espécies de subdivisões. A 

subdivisão natural proposta pela igreja era a ternária, perfeita por remeter a 

Santíssima Trindade (GALWAY, 1987: 31). Vitry propõe graficamente a subdivisão 

binária, considerada imperfeita.  Assim como a duração do som, a duração do 

silêncio começou a ser estipulada, e as pausas também ganharam seu espaço na 

notação musical. 

Neste período, a idéia de compasso – marcação da acentuação –foi instituída. 

A barra de divisão tal qual a conhecemos, ainda não era utilizada formalmente, mas 

a repetição do tempo forte já era sentida de certa forma. Segundo Mário de Andrade, 

“(...) a barra de divisão de compasso foi empregada irregularmente durante o Séc. 

XVI e só se fixou no [século] seguinte.” (IBID, 2003:49).  

 

A precisão rítmica foi sendo alcançada pelo uso de sinais de notas de diferentes 

formatos para indicar quanto tempo cada nota deveria durar. A melodia poderia 
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também ser dividida em grupos regulares de batidas (compassos) para comodidade 

do leitor e para mostrar onde caía o acento. (A linha do compasso é, em regra, 

colocada imediatamente antes de cada tempo forte). (GALWAY, 1987: 30) 

 

 A partir do século XVII, esses novos símbolos se consolidaram como uma 

linguagem com ritmo e alturas precisas e fixas. Estruturalmente, pouco se modificou 

na notação que hoje conhecemos e trabalhamos. A partitura moderna é resultante 

dessa evolução da escrita ocidental, onde todos os elementos cumprem uma função 

e possibilitaram novos papéis para este tipo de escrita. 
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2. A FUNÇÃO DA PARTITURA 

 

             No capítulo anterior mostramos o desenvolvimento da partitura através da 

história e seus melhoramentos neste processo. Durante este desenvolvimento, o 

aprimoramento do texto permitiu maior complexidade nas composições e agregou 

novas funções para a partitura. 

              A função mais natural associada a notação é a memória. Os cantores 

tinham um conhecimento prévio da música a ser cantada, e utilizavam a notação 

para auxiliar a memória, como afirma Marisa Fonterrada em seu livro De Tramas a 

Fios, ou seja, o principal meio de aprender uma canção era pela escuta. Esta era a 

utilidade primária, mas visualizando a música e universalizando a linguagem as 

possibilidades de ensino e estudo da música se ampliaram, músicas desconhecidas 

poderiam ser executadas sem a dependência da transmissão oral e os registros 

musicais poderiam perpetuar a cultura de uma civilização, essas funções são 

conseqüência, não causa da escrita. 

2.1 Perpetuação de registros culturais 

 

               A escrita divide a humanidade em pré-história e história. A história de 

diferentes civilizações só pode ser conhecida por alguma espécie de registro. A 

oralidade é frágil e muito mais passível de erro e modificações indevidas comparada 

a um registro escrito fixo para a preservação de uma cultura. Para os registros 

musicais, acontece o mesmo. Leila Sugahara argumenta sobre a produção musical 

oriental: “Os indianos, árabes e chineses criaram sistemas musicais muito 

elaborados, que por serem baseados na memória ou na improvisação, se perderam” 

(2007) 5. 

              Roland de Candé propõe uma hipótese que talvez o objetivo desses povos 

não fosse à transmissão das idéias musicais como um patrimônio (IBID, 2001: 23). A 

                                            
 

5 Artigo de Leila Sugahara: “A Origem da Escrita Musical”. Publicado na Revista Cenário Musical n.8 

- Ed. HMP  
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música era uma expressão do cotidiano. Para os músicos da Idade Média, essa 

transmissão de conhecimento também não foi proposital, a notação era para ajudar 

a memória.  Mas com o desenvolvimento da linguagem ela ganhou novos papéis e 

foi possível o aprendizado de músicas desconhecidas através da universalização e 

padronização da escrita. A divulgação e perpetuação do conhecimento musical e da 

cultura que ela carregava foi conseqüência. 

              No decorrer dos séculos observa-se a função da música impressa na 

transmissão do conhecimento musical e seu papel no registro cultural. As músicas 

registradas materialmente perduram e carregam em si a cultura da época, como os 

modos gregorianos. Os modos carregam toda a sonoridade desejada pela igreja na 

época. “O gregoriano representa musicalmente a essência ideal e mais intima da 

religião católica e foi a criação mais sublime que ela deu em música.” (Andrade, 

2003:44) Na estrutura da composição estão os valores culturais e temporais do 

compositor, por mais que seja de vanguarda, ele é filho de seu tempo.  

 Roland de Candé fala ainda como a forma de produção musical é ligada a 

cultura: 

 

Com o progresso da impressão e da edição, ela [notação] permitiu a ampla difusão 

dos frutos do gênio musical ocidental, cuja fecundidade é notável. Mas, favorecendo a 

enorme difusão de nossa música pelo mundo, ela provocou o nivelamento das 

tradições regionais [...]. Essa conseqüência é inevitável a menos uma notação 

universal que se adapte a todos os sistemas culturais [...]. (IBID, 2001:26) 

 

A universalização da notação ocidental, segundo Candé, é uma forma de 

nivelamento pela hegemonia que a cultura européia exerce sobre as outras. Sendo 

que notação foi pensada para o sistema musical ocidental, os outros frágeis 

sistemas musicais não têm recursos para uma perpetuação, e acabam se perdendo 

por adaptação ao sistema tonal.    

 No entanto, a notação moderna pode salvar registros mais tradicionais de 

uma cultura. Um exemplo é o belíssimo trabalho de Heitor Villa Lobos com as 

músicas folclóricas brasileiras, músicas que naturalmente são de tradição oral e que 

poderiam se perder. Ele registrou essas peças e garantiu sua perpetuação. 
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2.2 Facilitar o ensino da música  

 

Inicialmente, a escrita não foi destinada a esta finalidade, mas Guido d‟Arezzo 

desenvolveu métodos de ensino musical baseados na notação que ele sistematizou 

e transmitia esta linguagem a seus alunos.  

 

Conhecendo certamente os progressos musicais, e sendo ele próprio [Guido d‟Arezzo] um 

músico inventivo, concebeu um sistema para aprender música de ouvido. [...] Cada articulação 

da mão de Guido foi associada a um intervalo de tal modo que os meninos do coro de 

Arezzo sabiam exatamente qual nota deviam cantar: Guido afirmava que assim 

poderia aprender música em alguns dias, em vez de levar várias semanas. 

(GALWAY, 1987: 29-30) 

 

 

Figura 4
6
 – Mão Guidoniana, manuscrito do século XV. 

 

 Na figura 4 podemos ver a mão guidoniana e pela data do manuscrito (século 

XV) conclui-se que foi bastante adotada e difundida, pois Guido viveu no século XI. 

Se durou quatro séculos, é porque ainda era útil e válida de alguma forma, por mais 

que fosse um método de estudo apenas das alturas.  

 Guido d‟Arezzo, segundo Mário de Andrade, iniciou a reunião da teoria à 

prática musical (2003: 37). As freqüências cantadas começaram a ser escritas, e 

como vimos no capítulo anterior, um processo parecido aconteceu com a duração.  

Para facilitar que todos os componentes do coro aprendessem as músicas 

desconhecidas rapidamente, Guido d‟Arezzo tinha o pensamento de que a educação 

                                            
 
6
 Fonte: http://musicadiscreta.blog.uol.com.br/arch2007-10-21_2007-10-27.html às 15h15 - 29/05 

http://musicadiscreta.blog.uol.com.br/arch2007-10-21_2007-10-27.html
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musical fosse unificada e que possibilitasse que cada igreja pudesse formar seu 

próprio coro. 

Com a utilização da escrita e leitura, o ensino da música que antes era 

demorado e subjetivo constituiu com o tempo um sistema de notação objetivado do 

que se ouvia: a partitura. 

2.3 A partitura como meio de estudo para o cantor 

 

Através da partitura, as alturas podem ser conhecidas sem margem de erro e 

o ritmo também em um andamento constante. No entanto, sozinha ela não implica 

em conhecimento da prática musical. Ela contém essas informações escritas numa 

linguagem específica que o músico aprende a decodificar.  

 O termo cantor remete a diversas percepções e significados, diferentemente 

da conceituação de partitura. Para evitarmos uma má compreensão, partimos do 

pressuposto de Henrique Dourado que cantor é “aquele que canta” (H. Dourado, 

2003: 68). Relacionando este conceito com o foco desta pesquisa, o cantor popular 

profissional, consideramos cantor profissional todo aquele que sobrevive cantando. 

 Procuramos e testamos (no capítulo seguinte a este, segue o relato 

detalhado) como o uso da partitura interfere no trabalho do cantor. A fluência na 

leitura do texto musical é adquirida pelo estudo contínuo. Quem estuda música pela 

partitura reconhece sua importância em seu processo formador. Por exemplo, os 

cantores que entrevistamos Karina Maldonado e Juninho, reconhecem que o 

conhecimento musical e a leitura fazem toda diferença em seu trabalho.   

 Além do problema da educação musical citado pela professora de canto 

Diana Goulart:  

 

No Brasil não é comum que os cantores populares saibam ler música. Por um lado, 

isto apresenta uma lacuna no conhecimento teórico, podendo significar um 

empobrecimento na cultura musical, já que a tendência é que se restrinja o repertório 

àquelas músicas a que se tem fácil acesso. (Goulart, 2001) 
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O que deve ser uma causa de outro problema, que é a falta de repertório de 

música popular impresso em na forma de partitura. Uma das tentativas de sanar 

essa necessidade são os songbooks. Liliana Bollos explica: 

 

O modelo de songbook vem do americano, livro de canções selecionadas de 

determinado compositor escrito comum pentagrama para a melodia, cifra (acima da 

melodia) e letra (abaixo da melodia). (BOLLOS, 2005: 134) 

 

  Ela contextualiza que no final da década de 1980 Almir Chediak fundou uma 

editora e em 1988 publicou o primeiro livro de partituras no formato songbook. Isso 

incentivou outros compositores populares a lançarem livros e músicas melhores 

escritas. Desde aquela época este tipo de edição de partitura só cresceu, ou seja, 

existe um mercado consumidor de músicos que necessita de boas partituras de 

repertório popular.  

 Esse tipo de trabalho é um passo para a reprodução de partituras de música 

popular. A iniciativa é inovadora, a tentativa e a experimentação leva a divulgação 

do material e à produção de melhores edições, registrando canções existentes 

somente em áudio. No entanto, os songbooks apresentam alguns erros ainda, talvez 

porque aqui no Brasil são publicações relativamente recentes e estão se 

aperfeiçoando. Por exemplo, em alguns songbooks a letra vem separada da 

melodia, o que não faz muito sentido tratando-se de canções (BOLLOS, 2005:134).  

 O songbook é mais um instrumento de estudo para o cantor popular, que está 

acostumado a ter em mãos somente o áudio. Não estamos falando para descartar a 

percepção, mas sim em aliá-la ao conhecimento teórico. No capítulo seguinte 

analisamos uma música somente pela partitura e tentamos juntar nosso 

conhecimento teórico para conseguir executar. 
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3. A EXPERIÊNCIA 

 

Com o propósito de utilizar a partitura como meio de estudo, selecionamos a 

música “Cem anos de solidão” cedida pelo compositor Julio Bellodi, e nos dispomos 

a aprendê-la somente com o uso de sua notação musical. Pontuaremos os 

processos e medidas tomadas para o aprendizado7da música escolhida e 

identificaremos as competências necessárias para sua execução. 

Observamos alguns itens que compõem a partitura: clave de Sol (padrão da 

escrita para voz), armadura de clave com um sustenido indicando a tonalidade de 

sol maior, fórmula de compasso, tipos de figuras que compõem o tema rítmico, 

ritornelo, casas de primeira e segunda vez e indicação de retorno ao início da 

música (Da Capo). Também notamos a presença de cifras, que sugerem a 

harmonia. 

3.1 Identificação e estudo da execução rítmica 

 

Trata-se de uma música em compasso quaternário. Com base nesta 

informação, começamos o estudo prático lendo o ritmo com a solmização8. 

Percebemos durante este processo que algumas frases são iniciadas por anacruse 

que antecedem uma sincope; como mostra a figura abaixo: 

 

Figura 5
9
 – Anacruse 

 

Respeitando as frases musicais e a respiração sugerida pelas pausas que se 

seguem logo após cada bloco rítmico, adicionamos a letra. 

                                            
 
7
 Usamos como base para o estudo o que aprendemos nas aulas de canto coral ministradas pela 

professora Silmara Fernandes na ETEC de Artes.  
8
 Solmização: 1. Ato de solmizar. 2. O mesmo que solfejo e solfejação. (Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa) 
9
 A partitura na íntegra está em ANEXOS. 



22 
 

3.2 Identificação da tessitura da música 

 

 Um músico precisa saber a tessitura, extensão, da música a ser executada. 

Para um cantor, isto é ainda mais necessário, para que não haja problemas vocais 

por esforço bruscos. Claro que à medida que o cantor estuda e amadurece a sua 

tessitura pode ser ampliada, por isso ele precisa conhecer os seus limites para que 

não venha prejudicar seu aparelho fonador. Exemplo: um barítono, não conseguirá 

executar com perfeição, uma música escrita para um tenor, sem que haja muito 

esforço de sua parte para alcançar as notas agudas ou para ter a leveza e agilidade 

que um tenor tem nas notas médio/agudas de sua tessitura. Veja as respectivas 

tessituras vocais na figura: 

      

 

 
Figura 6

10
 - Tessitura barítono e tenor 

 

 

Analisando a obra de Julio Bellodi, podemos afirmar que se trata de uma 

canção escrita para um cantor com voz media, pois sua música tem exatamente 

uma oitava de extensão, indo do sí2 até o sí3. Uma oitava é uma extensão de 

conforto para qualquer voz, no entanto, não são todas as vozes que conseguem 

cantar na altura de Sol Maior. Como se trata de uma música popular admite-se 

mudar o tom da obra, possibilitando assim, a execução da canção, pelo cantor (a).   

                                            
 
10

 Figura 6: Tessitura do tenor e baixo em Lacerda, Oswaldo. Compêndio de Teoria Elementar da 
Musica. Ricordi Brasileira: São Paulo, 14ª edição, 2007 Pg. 126 
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3.3 Estudo da linha melódica 

 

 

Para melhor assimilação da linha melódica começamos identificando os 

intervalos entre notas encontrados na partitura. Podemos observar a predominância 

de notas por grau conjunto o que facilitou a leitura da música. Além dos graus 

conjuntos, existem outros três tipos de saltos na canção; terças, dois saltos de 

quintas justas com as mesmas notas, Mi-Si, com movimento ascendente e sempre 

no quarto tempo do início da frase e apenas um salto de quarta justa em movimento 

ascendente, com as notas, Ré-Sol, em uma anacruse. Veja na figura, em detalhe, os 

saltos de quinta justa no quinto e no décimo terceiro compasso e o salto de quarta 

justa na passagem do décimo para o décimo primeiro compasso: 

 

Figura 7 - Salto de quinta justa 

 

 

 

 

Figura 8 - Salto de quinta justa 
 

 
Figura 9

11
 - Salto de quarta justa 

                                            
 
11

 A partitura na íntegra está em ANEXOS. 
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Notamos que uma de nossas dificuldades foi executar o trecho entre os 

compassos 18-23 onde há uma sucessão de notas repetidas, que enquanto 

tentávamos executá-las a afinação caia. Então usamos como auxílio um instrumento 

harmônico (piano e às vezes violão), para termos a referência do tom.  

 

Figura 10 - Compassos 18-20, repetição da nota sol 

3.4 Estudo e análise das funções harmônicas 

 

Na partitura estão adicionados os seus acordes em forma de cifra.12 

Analisamos e assinalamos os graus dos acordes. Dessa forma, identificamos 

suas funções13. Ao cantarmos a melodia do refrão coma harmonia, experimentamos 

acrescentar a sétima maior no acorde de Dó maior (C), que nesta música tem a 

função de subdominante, pois a tonalidade da canção é Sol maior. Isso se deu pela 

razão de que na frase melódica está escrito a nota Si, no tempo forte, causando uma 

dissonância em relação ao acorde de Dó maior. Para resolver essa questão, 

acrescenta-se na harmonia a sétima maior neste acorde, facilitando a execução da 

frase e auxiliando a afinação. 

 

Figura 11 - Sugestão de extensão de acorde 

 

 

 

 

                                            
 
12

 Representação de acordes por meio de letras. 
13

 Tônica, subdominante e dominante. 
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3.5 Execução da Canção 

  

 Depois que fizemos a análise da música, adicionamos a letra à melodia, para 

então executarmos a canção a partir da leitura da partitura, como era a intenção da 

pesquisa. 

Estudamos e identificamos os aspectos teóricos da partitura necessários para 

a execução do texto musical, fundamentais para um cantor, mas que não garantem 

uma boa interpretação, assunto que será abordado no próximo capítulo. 
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4. PARTITURA E INTERPRETAÇÃO 

 

 A partitura foi melhorada ao longo dos séculos. Suas funções foram 

adaptadas às novas possibilidades de anotação e os músicos puderam aprender e 

estudar música por ela. O aperfeiçoamento da notação não garante por sua vez uma 

transcrição exata da obra para o papel.Existem sim lacunas nesse sistema: 

 

[...] o nosso sistema gráfico não oferece dúvidas quanto à altura das notas e ao ritmo; 

mas não proporciona nenhuma certeza, avaliável em termos científicos, com relação 

a todos os outros elementos dos quais nasce à vida na música [...] no que se refere 

às articulações, quantas maneiras diferentes de legato ou de staccato, quantas 

nuanças intermediárias, conforme o estilo e o sentimento da frase! (MAGNANI, 1989: 

63) 

 

  Além disso, a notação não pode substituir a música: “(...) no meu modo de ver 

notação não é a música, uma partitura musical não é a obra musical (...). A obra 

musical consiste em performances” (GOODMAN, apud ZAMPRONHA, 2000: 23). 

 A performance do cantor não se resume a executar o pede a partitura. Cantar 

também implica na utilização de uma boa técnica vocal, que dá ao cantor afinação, 

projeção, volume, e entrosamento com a platéia, saber se está agradando ou não, 

ter o pensamento rápido e repertório para saber mudar na hora certa. Essas são 

algumas das qualidades que um cantor tem que reunir para ser considerado um bom 

cantor. 

 Ter uma boa interpretação é o que faz a diferença para a qualidade do cantor 

na hora de sua apresentação, considerando ainda que as suas músicas ganham 

particularidade.É uma assinatura do cantor que desperta diferentes sensações para 

quem ouve e que o diferencia de outros profissionais. 

 Interpretação seria explicar para os ouvintes aquilo que está na música, 

contar cantando aquela “história” que está acontecendo. Fazer como um tradutor, 

traduzir da linguagem musical para a música de uma forma que todos entendam. 

Conforme Thusrston Dart disse no seu livro “Interpretação da Música”: 
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  O sistema musical deve ser ouvido para que tenha significado, pois embora os 

símbolos escritos possam ser compreendidos visualmente, não passam de mera 

representação altamente estilizada da música, e não musica propriamente dita. (IBID, 

2000: 04)  

 

  Na composição, a notação musical é a forma que o compositor usa para se 

comunicar, expressar, transmitir o que quer dizer, de que maneira e com qual 

intenção. Cabe ao interprete, colocar vida nas intenções do compositor. É como 

disse Sandra Loureiro de Freitas Reis da UFMG: 

 

A emoção que se transmite na interpretação viva é trabalho do intérprete, como 

tradutor poético das intenções do compositor, presentes, de modo imanente, na 

estrutura objetiva da partitura. (IBID, 2005: 1349) 

 

 O interprete precisa analisar o texto musical e a letra da canção para se situar 

no tempo, espaço, contexto histórico da obra, entender o porquê de sua composição 

e pode buscar o auxílio do compositor referente à forma de interpretação. Para que 

assim o cantor também entenda e sinta aquilo que está cantando. Sandra Reis 

ressalta “O produto musical que o público recebe é, portanto, a nosso ver, um 

trabalho conjunto do compositor e do intérprete”. (2005: 1350) 

O cantor precisa ter sensibilidade para sua interpretação não interferir no 

sentido e na intenção da frase para respeitar a vontade do compositor; porque o que 

ele compôs tem sentido e com alterações poderá mudar o que foi dito e escrito. 

Por exemplo, a música “Beatriz” de Chico Buarque e Edu Lobo, onde ele 

coloca a nota mais aguda da musica na palavra céu e a mais grave na palavra chão 

(HOMEM, 2009: 211); uma execução onde a nota mais aguda e a mais grave não 

coincidem com essas palavras inconscientemente pode ser considerada um erro, 

não uma interpretação. 

. 



28 
 

 

 

Figura 12
14

 - Partitura de Beatriz, compassos 19 a 21(„céu‟) e 31 a 33 („chão‟). 

 

 Uma modificação inconsciente ou erro, seja ele rítmico ou melódico, não pode 

ser considerado interpretação. Novas interpretações ainda têm que estar na 

estrutura da composição. Esse é um erro cometido por muitos que utilizam uma 

gravação como meio de estudo, pois que além de ser influenciado pela interpretação 

de outro cantor, pode cometer os mesmos erros. Anne Peckham reforça os perigos 

de se utilizar apenas o áudio:                           

 

Artistas gravados tomam liberdades com notas escritas e ritmos. Você precisa saber 

as notas escritas e ritmos originais para compreender o que o compositor pretendia – 

então você pode fazer sua própria interpretação. (IBID; 2005: 86) 

 

  Os erros muitas vezes cometidos acabam se tornando “verdade”.  O que vai 

desfazendo a idéia inicial do compositor. 

 É na partitura que o compositor pode indicar informações de dinâmica, rítmica 

e melodia (claro que estudar uma música desconhecida pela partitura é algo mais 

complexo, requer todo um conhecimento teórico que leva tempo e muito estudo).  E 

sendo respeitado pelo cantor e com uma boa interpretação o resultado é sempre 

positivo.  

                                            
 
14

 Fonte: Songbook: “O Grande Circo Místico” 
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 Claro que quem julga a música são os ouvidos, e cada pessoa irá reagir à 

obra de maneira diferente. 

 

[...] a música encontrará ressonância, ou não, na emoção do ouvinte, dependendo de 

suas expectativas que estarão intimamente ligadas à sua própria formação, 

sensibilidade e contexto cultural. (REIS, 2005: 1350) 

  

  Em entrevista com o compositor Julio Bellodi15, ele revela algumas 

características que procura em um cantor para interpretar uma de suas canções.  

Para ele, o cantor necessita ter primeiramente, um timbre que lhe agrade e ser 

afinado, para depois se concentrar na interpretação e conseguir transmitir o que o 

compositor estava pensando com emoção. Afirma que a primazia está na letra, onde 

o cantor fazendo uso desta consiga despertar a atenção para a poesia; que o cantor 

deve estar sempre em crescente aprendizado, buscando conhecimentos em várias 

fontes, adquirido cultura, tanto nas obras existentes, como sempre observando, 

procurando, pesquisando e que esteja sempre aberto ao novo, pois o conhecimento 

é o que faz crescer16. 

 Ainda completa ao afirmar que, mesmo que o cantor não tenha uma grande 

voz nem um timbre maravilhoso, ao escolher o repertório, cuidar da interpretação, 

bem como fazendo uso de todos os recursos disponíveis e adquiridos, esse 

profissional pode ter uma carreira brilhante, tendo o reconhecimento do publico; 

mesmo que não tenha uma voz maravilhosa. A junção de todos os elementos 

anteriormente mencionados pode superar a questão da voz. 

 É certo que uma boa música ajuda a interpretação de qualquer cantor, porém 

uma interpretação acertada pode salvar qualquer música, pois um cantor deve 

utilizar-se de toda a técnica que estiver ao seu dispor, mas uma boa interpretação é 

a soma da técnica e do talento. Ele cita um exemplo: 

 

[...], por exemplo, essa menina que surgiu, a Maria Gadú. Ela tem um timbre 

diferenciado, têm um bom gosto, e eu a ouvi cantando uma música da Kelly Key, 

                                            
 
15

JulioBellodi: Bacharel em Composição e regência pela UNESP, arranjador, instrumentista e poeta, 
“atua” tanto na área Erudita quanto na área Popular. 
16

 Entrevista em 2011. 
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„Baba Baby‟. Aquilo eu detestava, e ela cantou de um jeito totalmente diferente, fez 

um arranjo e uma interpretação, que você escuta a música e fala: „Conseguiu salvar 

uma música que é uma besteira, a música é uma bobagem, e ela conseguiu com a 

sua interpretação‟. Então ela fez uma influência do bem pra música
17

[...]. 

 

 Também conta que já ocorreu de as interpretações saírem melhor do que 

aquilo estava pensando e esperando.   

 

Quando eu fiz a música e ela foi cantada por uma cantora, ou por um cantor que 

realmente interpretou a música, aquilo que estava comigo cresceu extremamente
18

. 

 

 O compositor Julio Bellodi escreve suas músicas na partitura, mas nem todo 

repertório popular está disponível nesta notação e os cantores precisam recorrer a 

outros meios de estudo para aprender uma música. Os cantores populares 

entrevistados para este trabalho, mesmo tendo leitura musical, na hora de ensaiar 

uma nova música para o repertório, ou na hora da gravação a partitura não se faz 

presente. 

 O material usando pelos cantores entrevistados na maioria das vezes é o 

áudio.  

 

Ouvindo a música é assim que a estudo e é assim que levamos para o show. 

Analisamos os arranjos, executamos como está no disco e em seguida procuramos 

dar nossa identidade, assinando um arranjo com alguma personalidade. (JUNINHO, 

2011
19

) 

 

 Na hora de uma apresentação ou de uma gravação de CD, a música já está 

estudada, analisada, deixando o interprete mais livre para a interpretação, momento 

em que deixará fluir toda a sua intenção, não se afastando, entretanto, da técnica. 

Outro profissional da área, o produtor Pena Schmidt, comenta o uso da partitura 

pelos cantores: 

 

                                            
 
17

 Entrevista com o Compositor Júlio Bellodi 
18

Bellodi, Idem 
19

 Entrevista com o cantor Juninho 
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[...] No meu ângulo da música popular eu talvez não tenha encontrado ninguém que 

interpretou a obra com a partitura na frente. Acho assim que muitos até tivessem a 

leitura musical, mas a„parte‟[partitura] dentro da interpretação não é necessária. [...] 

me esforçando bastante, é muito difícil dizer pra você que em algum momento a 

partitura é essencial para o trabalho de cantor na música popular. (SCHMIDT, 2011
20

) 

 

 A partitura pode estar presente para o cantor popular, no processo de 

aprendizagem e do reconhecimento da música. O estudo da partitura não é garantia 

para uma construção de identidade, mas pode ser uma base consistente para uma 

boa interpretação. Coma linha melódica, o ritmo, a harmonia, as dinâmicas já 

conhecidos e estudados, seu trabalho pode ser enriquecido. Mas o intérprete tem de 

ter competência para acrescentar elementos para sua interpretação não ficar 

engessada. 

 Uma vez a música estudada o uso da partitura se faz desnecessária, assim 

como afirma o cantor e arranjador Raphael Begosso: 

 

[...] na minha visão, o melhor cantor de um grupo vocal, para o madrigal, é aquele que 

consegue juntar as duas coisas: aquele que sabe ler se precisar, mas é aquele que 

sabe se livrar da partitura também quando já aprendeu a música. Por que já 

aprendeu? Joga o papel fora porque não serve mais para nada, a música ela não 

acontece aqui no papel ela acontece no som. (BEGOSSO, 2011
21

) 

 

 Mesmo não usando com freqüência uma partitura, ter domínio da leitura é 

importante e se torna um diferencial para o cantor, mas não basta só saber ler uma 

partitura, ter um conhecimento musical também é importante para o cantor fazer 

parte de todo o processo da música junto com os instrumentistas; estar a par da 

harmonia, do arranjo, da improvisação, ter capacidade de analisar, criticar, dar dicas 

e não ficar preso só a sua linha melódica. 

 Isso é uma das diferenças de um músico que estudou e um músico intuitivo. 

O músico que estudou tem uma visão mais ampla, consegue ver todo o trabalho.   

Além do mercado de trabalho fazer uma distinção clara de quem tem conhecimento 

                                            
 
20

 Entrevista com o produtor musical Pena Schmidt 
21

 Entrevista com o arranjador Raphael Begosso 
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musical e de quem não tem. O mercado para músicos intuitivos está cada vez 

menor, a leitura pode não ser uma exigência, mas depende muito com qual área da 

música o cantor vai atuar. 

 

[...] para cantores de música popular isso fica mais diluído, é um diferencial; mas não 

necessariamente para ser um bom cantor de música popular você precise ler 

partitura. Sempre com essa ressalva. Se você quer entrar num grupo vocal, num 

coral, mesmo fazendo música popular um pouquinho de partitura você tem que ler. 

Mas tudo depende de seus objetivos de carreira [...] (BEGOSSO, 2011
22

) 

 

 Vania Pajares em uma palestra na ETEC de Artes comenta sobre essa 

questão em relação ao mercado de musicais: 

 

[...] Não tem mais espaço para cantor de ouvido. [...] Se o candidato solfeja é alguém 

que não vai dar trabalho para gente é alguém que eu posso contar. Quem aprende de 

ouvido aprende na minha frente, mas na cena começa a inventar nota, começa a 

fazer um pouquinho mais para cima, um pouquinho para baixo,inventa notas de 

passagens que não existe, pontua onde não tem ponto, tercina onde não tem. É um 

problema. O profissional de música tem que saber música, tem que saber solfejo e 

muito bem, isso é garantia de trabalho. Não tem mais espaço no mundo de hoje para 

cantor que aprende de ouvido. [...] Alguém que aprende de ouvido é amador. 

(PAJARES, 2011
23

) 

 

 Observa-se que para Vânia Pajares, não se deve mais falar em cantor sem 

conhecimentos musicais, o cantor deve ter conhecimentos teóricos sólidos, capazes 

de auxiliá-lo durante a prática, facilitar o ensino de novas músicas corretamente e a 

comunicação com profissionais da área. 

 Diante do todo, depoimentos e materiais estudados, considera-se que é 

importante ao cantor profissional ter conhecimentos teóricos sérios e aprofundados, 

para poder executar melhor o seu trabalho, conhecer a música que irá interpretar 

conseguir se comunicar com o compositor e com os instrumentistas para uma 

                                            
 
22

 Entrevista com arranjador Raphael Begosso 
23

 Palestra realizada por Vania Pajares na ETEC de Artes 



33 
 

finalização correta. A partitura não constrói a identidade nem a interpretação, mas é 

um instrumento de estudo que enriquece o trabalho do cantor popular.  

 

[...] a notação musical ideal é aquela capaz de registrar e comunicar a informação 

musical o mais exatamente possível [...]. Um intérprete que conheça as regras e os 

signos do código será capaz de decodificar os sinais e restituir a informação original. 

(ZAMPRONHA, 2000:21) 
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5. ENTREVISTAS 

 

Para melhor entendermos como o conhecimento musical pode influenciar na 

carreira do cantor, fizemos entrevistas com profissionais da área musical e com 

cantores. Com base nesses depoimentos podemos ter uma noção do que o 

mercado de trabalho espera de um cantor e se realmente ter um conhecimento 

teórico, ou saber ler uma partitura faz diferença no campo de atuação da música 

popular. 

5.1 Profissionais da área musical 

  

Faremos uma breve apresentação dos entrevistados:  

Diana Goulart 

Professora de técnica vocal e pesquisadora de métodos para o cantor popular. 

Fonoaudióloga formada pela Universidade Estácio de Sá (RJ) e Especialista em Voz 

pelo CEV – Centros de Estudos da Voz (SP). 

 

Julio Bellodi 

Bacharel em Composição e Regência pela UNESP (Universidade Estadual Paulista) 

e Mestre em Música pela mesma instituição. Desenvolve atividade composicional 

tanto para música erudita, quanto para música popular. Possui obras que já foram 

executadas por músicos, ou grupos renomados como, David Taylor, professor da 

Manhattan Scholl of Music e a Orquestra Municipal de São Paulo e Coral Paulistano. 

 

Raphael Begosso 

Bacharel em Música com Habilitação em Composição e Regência pela Universidade 

Estadual Paulista (UNESP). Profissional com experiência nas áreas de canto, 

regência, direção musical de grupos vocais/corais e composição. Estudou canto e 

piano; atuou também como arranjador, professor de Teoria, Percepção e Solfejo e 

professor de Língua Inglesa. Cursou Violão Erudito e Canto Coral no Centro de 

Estudos Musicais Tom Jobim (antiga ULM). Tem, ainda, experiência na área de 

tecnologia musical (gravações, mixagens, masterizações, restaurações e 

organização/edição de partituras). 
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Pena Schmidt 

Trabalhou como produtor musical entre as décadas 70 e 80, produzindo bandas de 

rock como IRA e Mutantes. Atualmente é responsável pelas apresentações e shows 

que ocorrem no Auditório do Ibirapuera. 

 

 Não temos a intenção de relatar minuciosamente todas as entrevistas. Nesse 

capítulo o nosso objetivo é relacionar as respostas dos entrevistados. 

 

 Iniciamos com a questão: 

1- Por que a partitura não é vista como algo imprescindível?  

Fizemos essa pergunta para Diana Goulart: „A maioria das pessoas prefere 

resultados mais imediatos, mesmo que não sejam tão exatos. As músicas mais 

simples, intuitivas, podem ser aprendidas apenas de ouvido‟. 

 

2- Qual a diferença de trabalhar com um cantor que sabe ler partitura? 

 

„É uma diferença substancial, porque o cantor que não tem educação musical não 

conhece os termos. Ele não conhece coisas necessárias para agilizar o processo de 

ensaio. E às vezes ele não compreende certas coisas. ‟ (Julio Bellodi) 

 

3- A partitura influencia na interpretação? 

„Ao contrário. A partitura, a meu ver, é o meio de aprendizagem que mais dá 

liberdade ao intérprete, já que ele não é influenciado por nenhuma interpretação 

prévia. Claro que quem um bom leitor compreende o que lê de forma profunda, 

dando sentido ao que está escrito. ‟ (Diana Goulart)  

 

Na visão do compositor Julio Bellodi: „a melodia em si vai influenciar na medida da 

execução dos intervalos certos, da melodia correta e a letra vai influenciar na parte 

de emoção, de interpretação, porque é a letra que carrega essa mensagem. ‟ 
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Para o arranjador Raphael Begosso, a partitura influencia „para o bem e para o mal‟, 

fazendo referencia a sua experiência com Madrigais, ele diz que a interpretação 

pode ficar engessada se seguida exatamente como está na partitura.  

 

4- Como o conhecimento teórico musical pode contribuir para o desenvolvimento do 

cantor? 

„Facilita o aprendizado, permite fazer anotações e marcações pessoais, explicita 

uma série de detalhes que poderiam passar despercebidos sem este conhecimento‟. 

(Diana Goulart) 

 

„...ele vai ter mais recursos técnicos, estéticos e culturais  tudo um pacote que vai te 

levando para essas  coisas.Eu acho essencial para que você se torne um bom 

cantor (...).Quanto mais você aprende música mais recursos você tem, mais 

condições para tudo; para entendimento, para repertório, para entender quem são 

os bons músicos, para entender quem deve te acompanhar, para você mesmo poder 

se acompanhar. Eu acho fundamental‟. (Julio Bellodi) 

 

5- O fato de o cantor saber ler partitura propicia maiores oportunidades de trabalho? 

 

„Muito dificilmente alguém que estuda canto, morre cantor. Essa é à exceção da 

regra. As carreiras na música tendem a florescer muitas vezes ao longo da vida do 

instrumentista. E você vai trocando de personalidade, de ofício, de carreira, dentro 

da música, você não sai de dentro da música.  Mas uma hora você é cantor de 

banda num bar, seis meses depois você vai dar aula de música, seis meses depois 

você consegue trabalhar numa produtora de jingles (...). Ao longo de dez anos 

dentro de uma carreira cantando, você pode ter passado por meia dúzia de 

profissões diferentes (...). Eu acho que a partitura é boa pra isso (...). A prática no 

estudo te mantém atualizado ao longo desses percursos diferentes‟. (Pena Schmidt) 

 

„ Se você quer ser um cantor de música popular, isso fica meio diluído. Isso pode ser 

um diferencial, mas não necessariamente para ser um bom cantor de música 

popular você precise ler partitura. Sempre com essa ressalva. Se você quer entrar 
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na música vocal, se você quer entrar num coral, mesmo fazendo música popular, um 

pouquinho de partitura você tem que ler. Tudo depende dos seus objetivos de 

carreira‟. (Raphael Begosso) 

 

6- Pergunta exclusiva ao compositor Julio Bellodi: 

Até que ponto o intérprete pode interferir na composição? 

 

„Eu acho que você pode colocar alguns floreios, mas não gosto quando o cantor 

interfere na melodia, (...) eu acho que ele está atravessando o limite do compositor. 

Ele pode colocar uns ornamentos, mas não pode desvirtuar a melodia. Ele tem que 

ser fiel à melodia do compositor (...). A questão de ritmo eu acho mais livre. „ 

5.2 Cantores 

 

  Entrevistamos dois cantores, para termos a óptica do meio musical segundo 

a vivência de ambos. 

 Os cantores entrevistados foram; Juninho, vocalista da Banda Mr. Jingles e; 

Karina Maldonado, que faz apresentações em casas de shows noturnas. 

 

1- Você teve alguma base de estruturação musical? 

 

„Eu tive, na verdade assim, eu estudei numa escola de bairro, não era nenhum 

conservatório, nada disso, e muita coisa eu aprendi lá e apliquei nessa banda que 

eu participei, foi mais um processo intuitivo mesmo‟. (Maldonado) 

 

„A didática do ensino exige que se reconheça e, ainda que vagarosamente, leia-se 

partitura. Portanto, apesar de não usar corriqueiramente, leio sim‟. (Juninho) 

 

2- Qual é o estilo de música que você canta? 

 

„Como eu comecei a tocar muito cedo, eu já passei por várias vertentes. (...) Mas 

hoje em dia o que eu faço é trabalhar com música eletrônica, que eu canto a noite, é 

um trabalho solo. ‟ (Maldonado) 
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„Não tenho restrição a estilos. Pra mim, música é o movimento da alma que por 

vezes encontra diferentes expressões. Já cantei vários estilos, mas privo pela 

música que seja POP, que alcance as pessoas conseguindo plantar bons 

sentimentos em vidas alheias‟. (Juninho) 

 

3- Como você estuda uma música nova? Que material você usa? 

 

„Depende da música. Quando eu trabalhava com MPB, em serenatas, eu chegava 

até a pegar mais partituras, (...) mas as músicas que tenho cantado ultimamente que 

são mais POP a gente não encontra partitura oficial, é muito difícil, então o máximo 

que a gente acha é a versão oficial das cifras. Então eu pego mais as cifras, toco no 

teclado alguma coisinha ou outra, tento tirar alguma dúvida com a própria melodia 

da voz gravada, tento tirar ela no teclado pra confirmar se é isso mesmo que eu 

estou cantando ‟. (Maldonado)  

 

„Ouvindo a música é assim que a estudo e é assim que levamos para o show. 

Analisamos os arranjos, executamos como está no disco e em seguida procuramos 

dar nossa identidade, assinando um arranjo com alguma personalidade‟. (Juninho) 

 

4- A partitura restringe a interpretação? 

 

„Acho que não. Penso que com a partitura nós temos que tentar apreender o que o 

compositor quis dizer com aquilo. E junta essa impressão que se teve com a nossa 

história. Também acho que não é necessário ser totalmente fiel à partitura. Não tem 

como. A interpretação é muito subjetiva, o compositor nunca vai escrever tudo que 

ele queria com aquela música‟. (Maldonado) 

 

„A partitura, se bem escrita, não. A leitura talvez sim, mas a música depende mesmo 

da alma que a executa. „ (Juninho) 

 

5- Já aconteceu de você ir fazer algum teste como cantor que exigisse um 

conhecimento teórico musical? 
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„Eu participei de um coral cênico, fiquei nele quase quatro anos. Eles exigiam 

noções de partitura, mas isso não foi problema, não me impediu de entrar. Na área 

que estou trabalhando agora, eles exigem muito pouco de leitura, e exige muito 

pouco de teoria musical. Por mais que eu dê muito valor a isso, o mercado que eu 

trabalho de música eletrônica, não te exige esse tipo de conhecimento‟. (Maldonado) 

 

„Sim. Trabalhei três anos em uma companhia de teatro, viajávamos muito e 

apresentamos peças em vários estados. Com uma das produções fomos 

representar o Brasil na África. Para entrar no projeto precisei ser avaliado 

rigorosamente. Além disso, a própria existência da banda no cenário atual, por si só, 

exige conhecimento para que a estrutura se mantenha com os padrões artísticos 

que privamos‟. (Juninho) 

 

6- Em que o conhecimento musical interfere na sua carreira? 

 

„Para mim faz toda a diferença. Para outro cantor que só saiba intuitivamente, não 

teoricamente, eu acho que ele não tem consciência do quanto ele pode avançar com 

a teoria‟. (Maldonado) 

 

„O conhecimento alicerça todas as minhas decisões artísticas‟. (Juninho)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciamos este trabalho, acreditávamos que a partitura era um 

material indispensável para cantor. Conforme nossa pesquisa se encaminhava duas 

idéias eram muito enfatizadas. A primeira é que, desde a formação das primeiras 

escritas a parte rítmica da música sempre foi alvo de discussão. Muitos estudiosos já 

argumentavam que estipular valores de duração às notas musicais tornaria a música 

engessada e sem vida. Pensamento que se perpetuou até os dias de hoje. A 

segunda trata de que todo conhecimento é proveitoso. Como vimos nos 

depoimentos de nossos entrevistados, a partitura, dependendo do plano de carreira 

do cantor, pode não fazer diferença alguma quanto à atuação no mercado da música 

popular. Porém, o cantor que possui essa estrutura musical amplia as possibilidades 

em seu campo de trabalho. Lembrando que a partitura não é a música em si, e a 

utilização da música impressa não garante qualidade ao trabalho musical. Mas um 

cantor que se propõe a estudá-la, ganha conhecimento musical e fluência nessa 

linguagem. 

Em algumas áreas ter um conhecimento musical e saber ler uma partitura é 

um requisito. Vânia Pajares nos dá o exemplo do musical, e Raphael Begosso no 

Madrigal, que impreterivelmente necessitam desse conhecimento. No caso de um 

cantor solo, o conhecimento propicia uma melhor interação com os músicos, 

segundo Julio Bellodi, favorece a comunicação. Um cantor que não se comunica 

com outros músicos, vulgo „canário‟, encontra limites teóricos que interferem na 

prática. Por exemplo, quanto à modulação de uma música, como explicar que uma 

tonalidade que está escrita não é adequada a seu tipo de voz para os 

acompanhadores? Conceitos básicos como „grave‟ e „agudo‟ podem não ser 

suficientes. Além disso, o cantor desenvolve criticidade para averiguar melhor seu 

repertório musical. 

Não colocamos a partitura como garantia de uma boa interpretação, porque 

não é. Mas um estudo bem feito, baseado nesta notação, pode ser um caminho para 

uma boa interpretação. Como já foi colocado, o cantor se preocupa com inúmeros 

aspectos como respiração, técnica vocal, expressividade etc. E um texto musical 

bem estudado proporciona maior segurança ao cantor para se preocupar com todas 

essas habilidades e criar sua própria interpretação.  
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Assim como um instrumentista precisa de uma boa leitura a primeira vista, o 

cantor tem que ter um bom solfejo. O cantor precisa desenvolver uma versatilidade, 

onde ele possa ler uma partitura se for necessário, mas também não fiquei presa a 

ela e consiga trabalhar em outros ramos onde não há essa ferramenta. O estudo é 

um aliado para o desenvolvimento e amadurecimento do cantor, para que ele tenha 

condições de executar seu trabalho independente do que possa ter disponível como 

ferramenta, ou recursos. 

 No entanto, o depoimento do produtor musical é o que mais se assemelha, no 

âmbito geral, a carreira do cantor: “dificilmente alguém que estuda canto morre 

cantor”, e por essa óptica o cantor tem que estar preparado para enfrentar essa 

realidade.     

A partitura é importante para o cantor? Sim. É uma habilidade que para um 

cantor profissional hoje é muito útil. Porém, mais importante do que o texto musical, 

é fazer uma boa leitura dele e conseguir ter autonomia sem o mesmo. 
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ANEXOS 

I – Partitura de Júlio Bellodi ‟Cem anos de solidão‟ usada na experiência.
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II – Cifra da música „Cem anos de solidão‟ do Julio Bellodi 
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ANEXO III – Partitura “Beatriz” de Chico Buarque e Edu Lobo, usada como exemplo 

no capítulo 4 
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ANEXOS IV – Entrevistas 

 

ENTREVISTA COM PROFESSORA DE CANTO DIANA GOULART 

 

POR QUE A PARTITURA NÃO É VISTA COMO ALGO IMPRESCINDÍVEL?  

Para um cantor a partitura é importante, útil, otimiza o aprendizado e evita os 

possíveis erros e/ou imprecisões de um aprendizado “de ouvido”. Além disso, 

mobiliza ao mesmo tempo a memória visual e auditiva interna - são dois canais de 

entrada, potencializando o aprendizado. É o meio mais eficaz de registrar uma idéia 

musical: não é preciso ter à mão um gravador nem um instrumento. E o mais 

importante: a partitura organiza o pensamento musical. É preciso apenas ser fluente 

na leitura e na escrita, além de ter um ouvido bem treinado para a música. E aí está 

a resposta à sua pergunta – é o melhor meio, mas exige trabalho e treinamento. A 

maioria das pessoas prefere resultados mais imediatos, mesmo que não sejam tão 

exatos. As músicas mais simples, intuitivas, podem ser aprendidas apenas de 

ouvido. Quanto mais sofisticadas as melodias, mais necessária se torna a partitura.  

Claro que um arranjador, um regente, um compositor mais exigente, um intérprete 

mais cuidadoso, todos estes vão compreender a importância de serem alfabetizados 

musicalmente. É impossível criar um arranjo para orquestra sem saber escrever 

música.  

A PARTITURA PODE AUXILIAR NA DICÇÃO? 

Pode esclarecer a divisão rítmica da frase, adequando melodia e letra, mostrando 

onde uma vogal se liga a outra, onde duas palavras se juntam na frase. Não vejo 

como poderia auxiliar na dicção propriamente. 

UMA MÚSICA ESTUDADA SOMENTE COM A PARTITURA PODE TIRAR A 

AUTONOMIA DO CANTOR? 

Ao contrário. A partitura, a meu ver, é o meio de aprendizagem que mais dá 

liberdade ao intérprete, já que ele não é influenciado por nenhuma interpretação 



52 
 

prévia. Claro que quem um bom leitor compreende o que lê de forma profunda, 

dando sentido ao que está escrito.  

UM CANTOR QUE SÓ CONSEGUE CANTAR COM A PARTITURA. ATÉ QUE 

PONTO ISSO É BENÉFICO? 

Se você diz que ele SÓ consegue cantar com a partitura, mesmo depois de ter 

aprendido a peça, isto é uma limitação. Não pode ser bom, certo? Mas eu 

investigaria o porquê desta dependência – insegurança? Problemas com a 

memória? Ou medo de esquecer?  

VOCÊ COMO CANTORA E PROFESSORA, O QUE PENSA SOBRE UMA 

ALTERAÇÃO CONSCIENTE DA LINHA MELÓDICA NA INTERPRETAÇÃO? NÃO 

SERIA UM DESRESPEITO AO COMPOSITOR?  

Depende do estilo. No canto erudito é preciso respeitar tudo o que está escrito. O 

grande intérprete vai buscar uma forma pessoal de expressar exatamente o texto 

musical escrito pelo autor, tanto no que diz respeito à melodia quanto ao ritmo. No 

jazz, por exemplo, se você tocar exatamente o que está escrito, estará 

desrespeitando o estilo. Vai soar estranho, sem swing, sem criatividade. A música 

popular exige que o intérprete dê a sua versão da música. O próprio compositor se 

alegra em ver que sua obra deu origem a uma interpretação interessante, 

surpreendente. O que se exige, na música popular, é um conhecimento (teórico ou 

intuitivo) da linguagem musical de tal forma que estas modificações sejam coerentes 

com a composição original. Ou seja, um bom cantor popular tem que ter o chamado 

“ouvido harmônico”, tem que ter boa percepção da harmonia da música. 

EXISTE ALGUM ESTILO MUSICAL QUE DISPENSE POR COMPLETO A 

PARTITURA? 

Ninguém aprende cantigas de roda por partitura, certo? Mas é desejável ter um 

registro escrito delas, seja para preservação da memória musical de um país, seja 

para permitir que se façam arranjos a partir delas. Kodály foi um mestre em criar 

corais belíssimos, a 4 vozes, a partir das canções folclóricas da Hungria, onde ele 

nasceu. Também usou estas melodias para tornar a educação musical acessível a 

todos os húngaros.  
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NO RESUMO DA SUA MONOGRAFIA VOCÊ DIZ QUE EDUCAÇÃO MUSICAL 

NÃO É SOMENTE TEORIA, COMO SERIA ESSA EDUCAÇÃO (VOLTADA) PARA 

O CANTOR? 

Esta resposta é exatamente o que está na monografia – lá estão relatadas as 

habilidades e competências do cantor popular e do professor de canto popular. (Vide 

monografia, link disponível na página de referências bibliográficas) 

NO SEU PONTO DE VISTA, COMO O CONHECIMENTO TEÓRICO MUSICAL 

PODE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO CANTOR? 

Do mesmo jeito que saber ler bem contribui para o desenvolvimento de um ator. 

Facilita o aprendizado, permite fazer anotações e marcações pessoais, explicita uma 

série de detalhes que poderiam passar despercebidos sem este conhecimento. 

POR QUE ALGUMAS PESSOAS CANTAM TÃO BEM SEM NUNCA TEREM 

ESTUDADO? 

Esta pergunta está respondida no site. Acesse 

http://www.dianagoulart.com/Canto_Popular/Biblioteca.html e clique no link “Boa 

Pergunta!” 

 

„Algumas pessoas são excepcionalmente dotadas de talento para a música vocal. 

Há pessoas assim em todas as artes, e também nos esportes e nas ciências. São os 

grandes gênios. Estas pessoas têm a habilidade de extrair uma enorme quantidade 

de informações a partir do mundo que as cerca. Outros têm a criatividade tão 

efervescente que sua produção artística ou científica parece não depender de 

qualquer influência externa: são pioneiros, inventores, descobridores. No outro 

extremo, vemos algumas pessoas que estudam muito, a vida toda, e fazem pouco 

progresso. Você, assim como a maioria das pessoas, pode se encontrar em algum 

ponto entre estes extremos. Ou seja: pode progredir até certo ponto usando apenas 

a observação, tentando imitar os seus cantores favoritos, mas o processo é lento, 

cansativo e às vezes frustrante. O estudo vai facilitar o seu percurso, agilizando o 

aprendizado e evitando boa parte dos erros desnecessários. 

http://www.dianagoulart.com/Canto_Popular/Biblioteca.html
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É preciso também lembrar que estudo de canto visa não só o aperfeiçoamento, mas 

principalmente a proteção e a saúde da voz. Você quer cantar bem por toda a sua 

vida, e não somente por alguns anos!‟ (Resposta retirada do site) 

QUAIS SÃO MOTIVOS QUE OS CANTORES PROFISSIONAIS ALEGAM QUANDO 

PROCURAM AS SUAS AULAS? 

O profissional quer proteger a sua voz, garantir a saúde vocal e a longevidade da 

carreira. Portanto o motivo mais freqüente é melhorar a técnica vocal. O principal 

objetivo destas aulas é encontrar a forma mais eficaz de conseguir o resultado vocal 

que ele, artista, deseja. Outro motivo que leva o artista a procurar aulas é melhorar a 

performance, mudar o foco da carreira, enfim, desenvolver toda a potencialidade 

vocal. 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE UM BOM CANTOR E UM BOM INTÉRPRETE? 

Também está lá na Biblioteca do site, no mesmo link Boa Pergunta! 

„Muita gente acha que um “bom cantor” é aquele que canta afinado, com um timbre 

agradável e com razoável potência (volume) de voz. Já o termo “bom intérprete” 

costuma descrever o artista que diz bem a letra de uma canção, transmitindo ao 

ouvinte a emoção contida nos versos. Os ouvintes especializados costumam usar 

critérios mais específicos - por exemplo, o conceito de afinação é muito mais 

rigoroso, a qualidade vocal é avaliada minuciosamente, e a interpretação vai ser 

comparada com outros cantores dentro do mesmo estilo musical. Pessoalmente, 

acho que um bom cantor tem que ser necessariamente um bom intérprete. O 

domínio da técnica é muito importante, mas não é suficiente. E mais: a interpretação 

vai muito além da letra - na própria melodia, o artista encontra um sentido, traduz 

uma emoção, conta uma história. Prova disso é a música instrumental, onde não há 

voz humana, e também o canto que usa só sílabas, sem palavras24. Outra 

experiência interessante nesse sentido é escutar músicas cantadas em uma língua 

                                            
 

24 O “scat singing” do jazz, por exemplo. 
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que não conhecemos. Por exemplo, mesmo sem entender uma única palavra, é 

emocionante ouvir o coral sueco Amanda Ensemble cantar “Någonting Värmer” ou 

“Morfar Har Berättat”! Resumindo, um bom cantor precisa unir técnica e 

interpretação, treinamento e intuição, usando com competência a voz para transmitir 

um sentimento, causando emoção em quem escuta. (Resposta retirada do site) 

                                         

O QUE É NECESSÁRIO PARA FAZER UMA BOA INTERPRETAÇÃO DA OBRA? 

Inteligência musical (segundo o conceito de Howard Gardner, 1985). É a capacidade 

de perceber, processar, interpretar a música. Tem um componente inato, mas o 

grande diferencial é o estudo, a pesquisa, o treinamento.   

ANTIGAMENTE OS GRANDES COMPOSITORES NÃO TINHAM UMA EDUCAÇÃO 

MUSICAL FORMAL - O CONHECIMENTO MUSICAL ERA PASSADA DE MESTRE 

PARA DISCÍPULO – E FAZIAM MÚSICAS MUITO SOFISTICADAS. HOJE COM A 

EDUCAÇÃO MUSICAL UM POUCO MAIS ACESSÍVEL NÃO SE VÊEM COM ESSA 

MESMA QUALIDADE (NÃO QUE NÃO EXISTAM). VOCÊ ACREDITA QUE A 

EDUCAÇÃO RESTRINJA OU INTERFIRA NA CRIATIVIDADE? 

Alguns tipos de “educação”, assim com aspas, podem ser inibidores da expressão. A 

Educação de verdade é libertadora. Só quem tem conhecimento pode ser um bom 

intérprete e um bom autor. Os mestres da antiguidade eram grandes educadores! 

É POSSÍVEL CRIAR UMA IDENTIDADE MUSICAL SOMENTE OUVINDO 

CANÇÕES, SEM TER O CONHECIMENTO TEÓRICO MUSICAL? 

Não sei se entendi exatamente a pergunta, mas acho que já respondi nos outros 

itens. 

EM RESUMO, todo conhecimento deve ser usado para desenvolver o pensamento 

crítico, a apreciação artística, o gosto pela descoberta. Educação faz crescer, 

possibilita fazer escolhas conscientes, mostra caminhos. Isso inclui a Educação 

Musical, naturalmente. Usar a partitura somente para repetir o que já foi escrito é 

menosprezar a importância que ela tem. Saber ler (letras ou notas) é importante 
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para organizar o pensamento (lingüístico ou musical) e permitir criar com maior 

liberdade e beleza. 
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ENTREVISTA COM A CANTORA KARINA MALDONADO 

 

KARINA MALDONADO, CANTORA. EU QUERIA SABER COMO FOI SUA 

EXPERIÊNCIA NA MÚSICA, O QUE VOCÊ ESTUDOU, TEORIA, ESSAS COISAS, 

PRÁTICA...COMO QUE FOI A SUA EXPERIÊNCIA? 

 

Música no geral, não só canto? 

 

Música no geral, música no geral. 

  

Eu comecei a estudar teclado com 11 anos, fiz uns seis anos de teclado, fiz uns três 

anos de piano, paralelo com teclado; depois de um tempo estudando teclado, uns 

dois anos eu entrei numa banda, banda de igreja, igreja católica e lá eu fiquei 

durante seis anos e aprimorei o teclado, piano e comecei a cantar. Aí eu comecei a 

cantar no grupo de igreja e num outro grupo que era fora da igreja que era um grupo 

vocal de serenatas. Eu fiquei uns quatro anos cantando nesse grupo de serenatas, a 

gente ia tocar em evento tudo, tinha um grupo bacana, eu cantava nesse grupo e eu 

fui abandonando um pouco o teclado e comecei a trabalhar com canto. Depois disso 

eu fiz teatro, sempre trabalhando com canto e depois eu entrei num outro grupo, que 

era um grupo de música eletrônica e comecei a trabalhar com música eletrônica e 

trabalho com isso até hoje; cantando, teclado eu uso como apoio, hoje em dia, mas 

começou tudo por causa do teclado. 

 

E TEORIA MUSICAL, VOCÊ TEVE ESSA BASE DE ESTRUTURAÇÃO, 

PERCEPÇÃO. VOCÊ ESTUDOU TEORIA MUSICAL?  

 

Eu tive, na verdade assim, numa escola de bairro, não era nenhum conservatório, 

nada disso, e muita coisa eu aprendi lá e apliquei nessa banda que eu participei, foi 

mais um processo intuitivo mesmo. Posso dizer que aprendi muito mais na banda do 

que na escola, pelo processo intuitivo, mas eu tive teoria. 

 

É, E COMO PIANISTA, SABE LER PARTITURA, TEVE TODA ESSA PARTE DE 

ESTRUTURAÇÃO TAMBÉM. 
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Tive, mas minha leitura nunca foi muito boa, hoje tá sim por causa que eu estou 

estudando no ETEC, mas ela nunca foi das melhores. Eu tinha mais intuição por 

causa da banda do que uma leitura de partitura boa. 

 

O ESTILO DE MÚSICA QUE VOCÊ TRABALHA, VOCÊ TRABALHA COM VÁRIOS 

ESTILOS DE MÚSICA, E MPB, COMO QUE VOCÊ FAZ MAIS OU MENOS, EM 

TODOS OS ESTILOS PRA ESTUDAR? 

 

Então, como eu comecei a tocar muito cedo, eu já passei por várias vertentes. 

Profissionalmente mesmo... Eu já tive banda de garagem, de rock, banda de igreja 

que eu já participei, essa banda de serenata, que era uma coisa mais, um grupo de 

serenata que era mais profissional eu trabalhei profissionalmente lá. Mas hoje em 

dia o que eu faço é trabalhar com música eletrônica, que eu canto na noite, é um 

trabalho solo, eu trabalho meio que sozinha, assim, não precisa de ninguém, só 

precisa de uma base instrumental. Você solta ela e canta ao vivo, em evento, casa 

noturna, balada, esse tipo de coisa. 

 

COMO QUE VOCÊ FAZ PRA ESTUDAR UMA MÚSICA NOVA? QUE MATERIAL 

QUE VOCÊ USA, POR EXEMPLO, UMA PARTITURA, UMA GRAVAÇÃO, VOCÊ 

TOCA?  

 

Depende da música. Quando eu trabalhava com MPB, em serenata, eu chegava até 

a pegar mais partitura, porque a gente tem esse material de MPB, pra estudar com 

partitura. Agora as músicas que eu tenho cantado ultimamente que são mais POP, a 

gente não encontra a partitura oficial, é muito difícil, então o máximo que a gente 

acha é a versão oficial das cifras, assim nos sites dos cantores. Então eu pego mais 

as cifras, toco no teclado alguma coisinha ou outra, tento tirar alguma dúvida com a 

própria melodia da voz gravada, tento tirar ela no teclado pra confirmar se é isso 

mesmo que eu estou cantando. E só isso, infelizmente não tem partitura das 

músicas que eu canto. 
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JÁ ACONTECEU DE VOCÊ FAZER UM TESTE PROFISSIONAL, EM RELAÇÃO À 

ÁREA DA MÚSICA, E ELES EXIGIREM O CONHECIMENTO MUSICAL? 

 

Eu participei de um grupo, até esqueci de falar disso, de um grupo, de um coral 

cênico, eu fiquei nele uns quase quatro anos também. Eles exigiam noções de 

partitura, coisas muito poucas, noções mesmo, só. Mas isso não foi problema, não 

me impediu de entrar, por mais que eu não soubesse ler bem, muito bem, isso não 

me impediu de entrar nesse trabalho, mas não era um grupo super profissional, a 

gente trabalhava, fazia algumas apresentações. 

 

E O MERCADO PROFISSIONAL QUE VOCÊ CONHECE, JÁ EXIGIRAM ESSE 

CONHECIMENTO EM ALGUM OUTRO TRABALHO PROFISSIONAL, OU VOCÊ 

NÃO PROCURA TANTO ESSA ÁREA TAMBÉM? 

 

Então, na área que eu to trabalhando agora, me exige muito pouco de leitura de 

partitura fluente, me exige muito pouco de teoria musical. Por mais que eu dê super 

valor a isso, estou estudando, acho que sou boa, relativamente boa nisso, o 

mercado que eu trabalho, que é esse de música eletrônica não te exige esse tipo de 

conhecimento. Exige mais um trabalho intuitivo, ainda tem aquele elemento do 

cantor não é músico, ele é só um ... Intuição. Acha que canto é intuição. 

 

Canário. 

 

É, canto é intuição. Então tem ainda essa visão. Se você canta bem, canta afinado, 

não precisa ter... Tem presença, porque no meu trabalho tem que ter presença, tem 

que ter outras coisas que muitas vezes são mais importantes do que o próprio 

conhecimento teórico. Não sei se é bom ou se é ruim, é o que eu estou trabalhando 

agora. 

 

É o que acontece. 

 

É o que tá acontecendo, não to falando nem que é bom nem que é ruim. 
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VOCÊ CONHECE NO MEIO MUSICAL ALGUNS AMIGOS, CANTORES, QUE 

ACABARAM PERDENDO TRABALHO, OU ACABARAM TENDO ALGUMAS 

DIFICULDADES POR NÃO SABER TEORIA MUSICAL, OU ALGUMA SITUAÇÃO 

NESSE SENTIDO? 

 

Eu trabalho num meio [área] meio complicado. Eu vou falar mais da música 

eletrônica agora é o que eu tenho mais experiência profissional. Eu tive esses outros 

trabalhos, mas eles eram um intermediário entre o amador e o profissional, então 

não tive assim muito contato. Mas esse contato que eu tenho com música eletrônica 

que é profissional tem muito problema de defasagem de teoria musical, de 

harmonia, coisas muito básicas, porque a gente trabalha com pessoas que não tem 

tradição nenhuma com música. Não são instrumentistas, e acham que você tem um 

computador na sua frente e você consegue produzir sem conhecimento musical, 

produzir música sem conhecimento musical, só com alguns „macetes‟, algumas 

coisas assim. Mas eu sei o quanto que isso empobrece o meio que eu estou e as 

pessoas que tem o mínimo de conhecimento musical como elas se dão bem nessa 

área que eu estou. Tem pessoas que produzem músicas eletrônicas musicalmente 

falando muito ricas, riquíssimas e isso faz diferença. Por mais que sejam raras, faz 

muita diferença, o cara ganha muito com isso, consegue ter uma carreira satisfatória 

a vida inteira, cantar a vida inteira, tocar a vida inteira, produzir música a vida inteira 

só porque ele tem essa diferença, que é trazer musicalidade pra aquilo que 

infelizmente é empobrecido. Acho que essa é a minha idéia também, tentar fazer 

isso dentro da música eletrônica, trazer musicalidade pra aquilo que infelizmente tá 

empobrecido por causa de uns profissionais que não tem muito conhecimento. 

 

E VOCÊ ACHA QUE ESSE CONHECIMENTO, ESSA BASE TEÓRICA QUE VOCÊ 

TEVE, INTERFERE HOJE POSITIVAMENTE OU NEGATIVAMENTE NO SEU 

TRABALHO, OU INTERFERE DE ALGUMA FORMA? 

 

Com certeza, com certeza. Pra mim faz toda a diferença. Pode ser que para um 

outro cantor que simplesmente saiba intuitivamente, mas não teoricamente, acho 

que ele não tem consciência do quanto ele pode avançar com a teoria. Eu, pra mim 

isso faz muita diferença.  
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O QUE VOCÊ LEVA EM CONSIDERAÇÃO AO INTERPRETAR UMA CANÇÃO, 

QUANDO VOCÊ VAI FAZER UMA INTERPRETAÇÃO, NESSE GRUPO QUE VOCÊ 

ESTUDAVA SERENATAS, UMA PARTITURA EM MPB, POR EXEMPLO, O QUE 

VOCÊS LEVAVAM EM CONSIDERAÇÃO NUMA INTERPRETAÇÃO? 

 

Era um grupo vocal, então a gente levava em consideração dinâmica bastante, na 

voz volume, dinâmicas de linhas melódicas. Não sei se é isso que você ta 

perguntando... 

 

Também nesse sentido. Tudo o que acontecia. 

 

É, acho que basicamente isso, nesse grupo, que é de serenatas, a interpretação 

ficava por conta da letra da música, a dinâmica, o volume e as linhas melódicas. 

 

O objetivo também era diferente, era uma coisa mais romântica. 

 

É, totalmente romântico. Acho que o repertório já era romântico. 

 

VOCÊ QUANDO, POR EXEMPLO, VAI ESTUDAR UMA PARTITURA, VOCÊ ACHA 

QUE ELA RESTRINGE UMA INTERPRETAÇÃO? 

 

Boa pergunta... Não, acho que não. Por que a idéia, num sei... Acho que a partitura 

tem que tentar apreender o que o compositor quis com aquilo e juntar essa 

impressão que a gente teve com a nossa história, não tem como... Acho que não é 

necessário você ser totalmente fiel a partitura. Acho que nem tem como, a 

interpretação é subjetiva, o cara nunca vai escrever tudo o que ele queria com 

aquela música. Na partitura não vai estar todas as impressões. Acho que é permitida 

uma livre interpretação.   

 

O QUE VOCÊ CONSIDERA COMO INTERPRETAÇÃO DE UMA CANÇÃO NO 

TERMO GERAL? EXPRESSIVIDADE, DINÂMICA, A FORMA COMO VOCÊ PASSA 

A IDÉIA DO COMPOSITOR, DA LETRA PARA O PÚBLICO. 
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Pra esclarecer isso foi uma questão de maturidade, por mais que eu trabalhe com 

música há muito tempo, faz pouco tempo que eu tenho consciência assim das 

coisas, dos elementos de interpretação, de teoria. A consciência veio mais hoje, 

recentemente, faz uns dois anos que essas coisas são mais claras pra mim. 

Antigamente, quando eu trabalhava com o grupo de serenata a interpretação pra 

mim ficava mais por conta do volume, da linha melódica que eu fazia, que eu na 

época achava que era soprano, a linha aguda pra mim e o volume que eu dava pra 

aquilo era o que eu usava pra interpretar. Hoje em dia, eu sei que dá pra gente 

alterar algumas coisas na melodia original, deixar um pouco mais aguda se quiser 

ser mais agressiva ou mais grave se quer ser mais introspectiva. Se eu estou 

tocando junto, por exemplo, vou ter uma experiência assim amanhã - vou tocar e 

cantar - eu altero algumas coisas, coisas poucas na harmonia, pra deixar a harmonia 

mais, junto com a melodia, mais introspectiva. 

 

Mais parecido com o que você quer.  

 

É, vê a letra da música, porque eu canto muita música em inglês, então eu ouço a 

letra, vejo se alguma palavra é mais agressiva você pode dar uma „rasgadinha‟ um 

pouco na voz, deixar ela mais agressiva. Volume e timbres, deixar alguma coisa 

mais escura, mais aveludada. 

 

ESSA RELAÇÃO QUE VOCÊ FAZ COM INTERPRETAÇÃO, VOCÊ ANALISA A 

LETRA DA MÚSICA PRA SABER O QUE ELE [COMPOSITOR] QUERIA DIZER? 

 

Então, na verdade são dois trabalhos diferentes. Por que quando eu trabalho com 

repertório de MPB, que é mais no curso ou até mesmo quando eu faço uma outra 

coisa de serenata ainda, às vezes surge, de alguma coisa de repertório de MPB, a 

letra pra mim é fundamental. Todas as letras que eu escolho, de livre escolha 

mesmo pra cantar tem uma relação íntima com a letra. Aliás, todo mundo fala que o 

meu estilo é muito lamurioso, de querer escolher as músicas de „cortar os pulsos‟, 

porque pra mim a letra é fundamental na interpretação, isso me toca de um jeito 

muito especial, esse tipo de letra. Quando a gente trabalha com o que te pedem a 
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gente tem que tirar da história alguma coisa que te faça fazer sentido com aquela 

música. Então eu acho que a expressão fica um pouco mais limitada, mas como 

você é artista você é obrigada a saber trabalhar com isso. Mas quando eu trabalho 

com música POP é mais difícil, tem que ler a letra, que é em inglês tem que traduzir, 

pra quem tá dizendo aquilo, geralmente pra quem você tá falando aquilo. Pra mim, 

nesse trabalho de música eletrônica a interpretação fica por conta do público que eu 

to trabalhando. Quem é a pessoa que tá me vendo? É fulano, então vou fazer de um 

jeito, se é cicrano vou fazer de outro.  

 

E VOCÊ COMO CANTORA, SENTE LIBERDADE DE FAZER MODIFICAÇÕES 

MELÓDICAS OU RITMICAS NAS MÚSICAS QUE VOCÊ TRABALHA?  

 

Depende da situação. Dependendo da situação acho que cabe. Se eu for fazer uma 

apresentação cover, que geralmente são as que eu faço, eu tenho que ser um pouco 

mais fiel aquilo porque a pessoa tá querendo ouvir uma coisa parecida com o que 

ela escuta na rádio. Querendo ou não, ela quer ouvir algo que lembre a cantora „X‟. 

E a pessoa vai te admirar por isso: “Nossa, a voz dela parece com a voz da cicrana. 

Ficou perfeito sua voz na música tal”. Então eu tento me aproximar, não fazer tantas 

alterações. Quando eu vou fazer uma versão de uma música, que às vezes eu faço 

uma versão acústica, uma versão piano; aí eu dou total margem a imaginação, 

recrio melodia, recrio harmonia se eu conseguir. E assim, depende da situação. Que 

nem eu falei, depende do público. Depende da música, depende da situação. Acho 

que cabe com certeza.  

 

  



64 
 

ENTREVISTA COM O CANTOR JUNINHO 

  

QUANDO E COMO VOCÊ COMEÇOU ESTUDAR MÚSICA? 

 

Comecei a estudar música aos 12 anos de idade. Junto ao empirismo que me 

carregava para os caminhos musicais, passei a estudar piano e violão. No entanto, 

ambos populares, ou seja, no início dos estudos não me envolvi com a formalidade 

da partitura. 

 

QUANTO TEMPO ESTUDOU? 

 

Meus estudos infantis duraram não mais que dois anos. Continuei desenvolvendo e 

“estudando” em casa nas horas de lazer. Mais tarde, já aos 23 anos me matriculei 

na EMT (Escola de Música e tecnologia) em SP. Lá me formei em canto e gaita 

diatônica. Foram quatro anos intensos de estudo. 

 

VOCÊ SABE LER PARTITURA?  

 

A didática do ensino exige que se reconheça e, ainda que vagarosamente, leia-se 

partitura. Portanto, apesar de não usar corriqueiramente, leio sim. 

 

QUAL É O ESTILO DE MÚSICA QUE VOCÊ CANTA? JÁ CANTOU OUTROS 

ESTILOS? 

 

Não tenho restrição a estilos. Pra mim, música é o movimento da alma que por 

vezes encontra diferentes expressões. Já cantei vários estilos mas privo pela música 

que seja POP, que alcance as pessoas conseguindo plantar bons sentimentos em 

vidas alheias. 

 

VOCÊ COMPÕE? VOCÊ CANTA AS SUAS PRÓPRIAS MÚSICAS? 
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Componho sim. Comecei a me relacionar com as palavras muito cedo. Sempre 

gostei de escrever. Quando a música me encontrou, essa vontade de me expressar 

verbalmente ganhou harmonia e melodia.  

 

SE VOCÊ COMPÕE, COMO VOCÊ ESCREVE  A MUSICA? (POR PARTITURA, 

CIFRA, TABLATURA, GRAVAÇÃO...) 

  

Às vezes componho uma melodia e em seguida harmonizo e coloco letra, 

entretanto, na maioria das vezes me inspiro em alguma cena do dia, alguma frase 

solta, algum detalhe que me prende os olhos e a partir daí desenvolvo a melodia. O 

fato é que não tem uma regra, a inspiração dá a deixa e depois a gente transpira 

baseado no que já se tem.  

 

COMO VOCÊ ESTUDA UMA MÚSICA NOVA? QUE MATERIAL VOCÊ USA? 

(PARTITURA, CIFRA, GRAVAÇÃO...) 

 

Ouvindo a música é assim que a estudo e é assim que levamos para o show. 

Analisamos os arranjos, executamos como está no disco e em seguida procuramos 

dar nossa identidade, assinando um arranjo com alguma personalidade. 

 

JÁ ACONTECEU DE VOCÊ IR FAZER ALGUM TESTE COMO CANTOR QUE 

EXIGISSE UM CONHECIMENTO TEÓRICO MUSICAL? 

  

Sim. Trabalhei 3 anos em uma companhia de teatro, viajávamos muito e 

apresentamos peças em vários Estados. Com uma das produções fomos 

representar o Brasil na África. Para entrar no projeto precisei ser avaliado 

rigorosamente. Além disso, a própria existência da banda no cenário atual, por si só, 

exige conhecimento para que a estrutura se mantenha com os padrões artísticos 

que privamos. 

 

HÁ ALGUMA DIFERENÇA NO MERCADO DE TRABALHO PARA QUE TEM E 

QUEM NÃO TEM CONHECIMENTO MUSICAL? 
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Essa seleção é natural. Óbvio que hoje, a mídia fabrica os “talentos” e nesse 

mercado de “ponta” as exigências musicais são quesitos secundários diante de toda 

a infra-estrutura investida. Mas sem fatores mercadológicos, o conhecimento é sim 

necessário para que se tenha uma continuidade e se mantenha digno como 

profissional. 

 

EM QUE O CONHECIMENTO MUSICAL INTERFERE NA SUA CARREIRA? 

 

O conhecimento alicerça todas as minhas decisões artísticas. 

 

QUAIS AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA A CARREIRA DE QUEM NÃO 

SABE TEORIA MÚSICA? SE ENCONTRA ALGUMA DIFICULDADE? 

 

Com certeza as dificuldades existirão em um grau maior, entretanto, é preciso que 

se analise o público a ser atingido. Quem julga nem sempre tem os argumentos bem 

definidos, então, a questão é bastante dicotômica. 

 

VOCÊ ACHA QUE INTERPRETAR UMA MÚSICA E IMPORTANTE? 

 

Tudo na vida exige interpretação para ser bem feito. Interpretar é permitir que algo 

encontre um lugar dentro de você antes de ser colocado pra fora novamente. É 

assim que se faz arte. 

 

O QUE VOCÊ CONSIDERA PARA INTERPRETAR UMA CANÇÃO? 

 

Tecnicamente considero a afinação, impostação, dicção e respiração. Artisticamente 

a interpretação exige emoção bem colocada, divisão de ar, presença cênica e 

carisma. 

 

A PARTITURA RESTRINGE A INTERPRETAÇÃO? 

  

 A partitura, se bem escrita, não, a leitura talvez sim. Mas a música depende mesmo 

da alma que executa. 
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O QUE UM CANTOR TEM QUE TER PARA SER BOM? 

   

Um bom cantor precisa de todos os quesitos citados acima (13) e equilíbrio para 

deixar a canção falar por si só. 
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ENTREVISTA COM O PRODUTOR PENA SCHMIDT 

 

VAMOS COMEÇAR FALANDO UM POUCO SOBRE A SUA ÁREA DE TRABALHO 

NA PRODUÇÃO MUSICAL. QUAL A SUA ÁREA ESPECÍFICA NESSA ÁREA DE 

PRODUÇÃO? 

 

Hoje, talvez, a minha área seja a mais generalista possível. Eu não faço mais 

nenhum trabalho específico, mas de certa forma eu faço uma supervisão geral de 

uma casa de música funcionando. Então hoje eu já não me considero mais um 

produtor musical, mais um gestor cultural. Vamos dizer que é um passo mais 

adiante, são mais responsabilidades e menos contato com os problemas da música, 

isso já ficou nas mãos dos especialistas, eu já fiquei fora disso. 

 

E NO SEU TRABALHO DE PRODUÇÃO, FUNCIONALMENTE O QUE VOCÊ 

FAZIA? 

 

Como produtor musical eu tive uma carreira muito extensa e tive a oportunidade de 

chegar primeiro. Quando eu comecei estava praticamente inventando um ramo, 

estava inventando uma atividade de trabalho que não existia; hoje ela já existe e é 

reconhecida pelo ministério do trabalho, já é uma rubrica. Mas em 1982 eu fui 

preencher uma função necessária na época, que era fazer a ligação entre o 

equipamento eletrônico e o artista da música. Estavam aparecendo os primeiros 

equipamentos de amplificação e isso estava chegando pela primeira vez. Era 

acessível aos músicos, aos artistas, a guitarra elétrica tinha acabado de chegar, não 

fazia cinco, ou dez anos. O sistema de som também era muito recente, e num 

determinado momento, se sentiu a necessidade de ter uma interação maior entre o 

artista e o equipamento. Colocar a mesa de som no meio da platéia, colocar todos 

os instrumentos cada um com o seu microfone, e essa mesa de som amplificava 

tudo de forma única para a platéia inteira. Até então não havia isso, colocava-se 

alguns microfones em cima do palco somente para a voz, ou algo do tipo e o 

restante da banda tocava forte. Nessa época começa esse contato mais forte com a 

produção musical, de fazer música junto com equipamento eletrônico. Minha 

formação era de técnico em eletrônica e com muito gosto pela música. Nunca tive 
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formação como músico, mas sempre me dediquei a ouvir muito. Então foi um 

percurso natural de interesse que eu tinha e facilidade de relacionamento em 

entender a cabeça dos músicos e as necessidades deles. E eu comecei a ser a 

pessoa que fazia esse trabalho de juntar equipamento, colocá-los para funcionar 

junto com os músicos e tentar extrair um resultado artístico. Que fizesse jus ao 

conceito que o artista estava projetando. Daí eu fui para os estúdios e comecei a 

participar e gravar o primeiro disco e a entender que ali também era uma área que 

estava adquirindo um rumo novo. A gravação de disco talvez já estivesse há 40 ou 

50 anos, mas quando nos anos 70 estava se montando o conceito dos estúdios de 

multi-canal. Estava saindo de dois canais, para quatro, para oito e depois para 

dezesseis. Não era simplesmente a captação do que o músico estava emitindo, mas 

tinha que ter um processo eletrônico, uma manipulação dos sons, para que se 

chegasse ao resultado do produto artístico. Meu caminho sempre foi o de mediador, 

como produtor musical. Mediador entre meu conhecimento de tecnologia e minha 

empatia pelo músico, o gosto pela arte dele, e tentar entender esse processo, 

desenvolver junto, descobrir junto com as pessoas que estavam naquele instante.  

 

Então a sua formação foi basicamente empírica nesse processo? 

 

Eu tive uma base dentro da escola de eletrônica. Eu tive bons professores que me 

deram aulas de física, de acústica, de áudio... O princípio teórico eu aprendi na 

escola, mas dentro da escola o currículo ia somente até a página dois. Então eu 

descobri os livros, as revistas técnicas, os canais de comunicação e a tecnologia. Na 

época eu tinha que ir até a banca do aeroporto para compra as revistas sobre 

equipamento eletrônico, que eram importadas. Você tinha que correr atrás e se 

dedicar. Auto-aprendizado. Eu não digo que seja totalmente empírico devido a isso, 

porque há um esforço de você continuar o método da escola, de buscar as teorias 

que estão sendo conversadas. Eu comprei muito livro sobre acústica, estudei sem 

tutores, sem mestres, mas os livros foram os meus mestres. Porém, definitivamente 

empírico porque era observação de fenômeno; você mexe e vê o resultado. É um 

processo de apalpar, você vai apalpando a realidade e os livros vão te ajudando a 

interpretar. 
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COMO ERA A SUA COMUNICAÇÃO COM OS MÚSICOS, EM ESPECIAL COM O 

CANTOR? COMO VOCÊ CONDUZIA O PROJETO?  

 

Interessante. Na época eu estava trabalhando com os músicos jovens, ou seja, o 

fazer artístico jovem, chamava-se rock e essa era a moldura, o gênero musical que 

estava mais ligado à minha geração, a geração da época, mas que você vai 

largando. Conforme você vai trabalhando com mais artistas e você deixa de ser 

estritamente fechado. O instrumentista dentro do meu campo - que era voltado para 

o rock‟n roll e eletrônica - sempre apresenta um „problema‟, ele é um pouco mais 

lógico; é você lidar com parâmetros físicos, é uma regulagem da corda do 

instrumento, do microfone... Quando você vai lidar com o cantor, desaparecem os 

parâmetros físicos e entram fatores que são muito mais psicológicos, biológicos, 

orgânicos. O cantor é outra natureza de instrumento, diferente do instrumentista que 

usa um instrumento de madeira e ferro. Hormônios, temperatura, umidade, 

relacionamentos, a alimentação, os hábitos, se dormiu bem, tudo isso influencia. 

Então você começa a descobrir que na verdade são esses os parâmetros que 

podem conduzir a um resultado artístico, que influenciam na interpretação, que 

alteram você conseguir o resultado, você pode conseguir ou não resultado 

dependendo do humor do cantor. Um baixista mal-humorado você até traz ele de 

volta, para o que o trabalho dele precisa ser, mas um cantor tem um ataque de mau-

humor não canta. Ele se perde dentro do processo porque é extremamente delicado, 

é o mais humano dos instrumentos. Os outros músicos usam um intermediário que é 

o instrumento, que traz um pouco desse ingrediente físico. Na voz não, a voz é 

puramente só o componente humano, pessoal. 

 

ERA COMUM O USO DE TEXTOS MUSICAIS PARTITURA, CIFRAS... DURANTE 

A PRODUÇÃO, OU NOS ENSAIOS? 

 

Eu acredito que a maioria dos artistas usa uma memória sim. Um caderno com letras 

e lá dentro alguma cifra, às vezes tem desenhos onde você simboliza  certa nuance 

de interpretação, onde sobe ou desce, um melisma, mas não necessariamente uma 

partitura. Eu posso dizer para você que no meu âmbito da música popular, eu talvez 

não tenha encontrado ninguém que interpretasse a obra com a partitura na frente. 
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Muitos talvez até tivessem conhecimento dessa leitura musical, mas não fazia parte. 

A partitura dentro da interpretação não é necessária. Você até encontra algumas 

razões pragmáticas para isso; primeiro que a canção é muito pequena, a parte 

cantada é muito simples de memorizar. Diferente de um piano, dez dedos ao mesmo 

tempo com nuances incríveis. Cada compasso pode conter uma quantidade de 

informação muito grande e a memória precisa ser muito precisa. Então, uma 

interpretação de piano requer uma partitura. Eu penso que a voz quase que 

dispensa, por uma condição prática. Nós não temos a canção de noventa minutos. 

Na música lírica talvez se tenha algumas peças, música de concerto, onde irá 

encontrar situações que sem a partitura não há como trabalhar. E é muito difícil eu te 

dizer, mesmo me esforçando bastante, que em algum momento a partitura é 

essencial para o trabalho do cantor na música popular.  

 

VOCÊ SENTIU ALGUMA DIFERENÇA NA PRODUÇÃO DE UM DISCO ENTRE UM 

CANTOR QUE SABIA LER PARTITURA, E OUTRO CANTOR QUE NÃO TIVESSE 

ESSE CONHECIMENTO? 

 

É muito simples apontar essa diferença. Eu acho que mais do que leitura, existe um 

conhecimento de música, de teoria, do que está acontecendo na música. Porque às 

vezes isso também pode ser empírico, mas se o cantor tem entendimento sobre o 

que está acontecendo no campo harmônico, se ele consegue entender que modo 

estamos usando, não só ele pode se conduzir de uma forma melhor colocada no 

trabalho, mas ele também pode participar daquele outro fenômeno que existe na 

música popular que é o arranjo em tempo real. Enquanto nós estamos tocando, nós 

vamos continuar a fazer o arranjo, o arranjo não acaba nunca. Sempre tem uma 

nota a mais aqui, que chama uma outra nota a mais ali. E uma síncope aqui, que 

ajuda outro ali. Então tem um processo de interpretação em conjunto, que quando o 

cantor participa disso, quando ele percebe o que está acontecendo, e incentiva: 

“Uou”. Por causa de uma nota você abriu uma frente linda para todo mundo 

improvisar. A parte dele não precisa ser simplesmente cantar, mas se envolver no 

processo.  

 

Se comunicar com os outros músicos... 
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Eu acho que isso de verdade, trás um degrau a mais. O cantor se separa dos que os 

músicos chamam pejorativamente de „canário‟, que não participa do trabalho da 

base, que está lá cantando a sua melodia, até de olhos fechados para nem ver que 

tem gente tocando. Esse é o exemplo mais péssimo! Mas sim, conhecimento 

musical faz diferença para o cantor. 

 

VOCÊ QUE O CANTOR PODE SER OTIMIZADO PELA EDUCAÇÃO MUSICAL, UM 

CANTOR BEM EDUCADO PERCEPTIVAMENTE?  

 

Claro. Educação musical só otimiza, que tem talento, quem não tem talento passa a 

ter algum. E tem uma tese que eu gosto muito, de uma pessoa que é meio polêmica 

hoje, que acham que ele é um pouco superficial demais, que chama-se „Laduel‟. E 

ele escreveu um livro que se chama... não vou lembrar, mas que é um desses livros 

sobre pequenos fatos, é um livro fininho, mas o cara tem uma tese interessante ali.E 

na tese ele faz uma pesquisa de campo, ele trás alguns fatos, não fecha como uma 

grande teoria, mas ele comprova que uma seqüência de coisas levam a um 

determinado resultado. Pesquisando os grandes conservatórios de música, 

orquestras que tem escolas, instituições que tem vida longa e histórico, método de 

trabalho, que com 10 mil horas de trabalho o melhor gênio se equipara ao burro 

mais teimoso. Depois de 10 mil horas de prática... o burro mais teimoso é aquele 

que insistiu 10 mil horas, ele podia não ser nenhum talento, ele podia não ser nada,  

a não ser um grande teimoso. Mas se ele persistiu 10 mil horas, a intimidade que ele 

adquiriu com o instrumento com a atividade dele, é igual ao cara que tem o maior 

dom. Ou seja, esse caminho que você percorre ao longo, 10 mil horas são cinco 

anos de estudo, de prática, de ensaio, é uma carreira que se desenha ou longo de 

cinco anos. No fim desse período a sua maestria com o que você faz é igual. Seja 

você uma pessoa que herdou um talento genético, ou alguém que não sabia nada 

que se dispôs a estudar. A prática sim. A prática, como a grande igualadora. A 

prática. 

 

O tempo com o instrumento e o objetivo na técnica... 
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PELA SUA EXPERIÊNCIA NO ÂMBITO MUSICAL, VOCÊ ACREDITA QUE TER 

EDUCAÇÃO MUSICAL ABRE PORTA PARA TRABALHOS? 

 

Abre. Educação musical não é só... A gente tem uma escola de música aqui, e 

nessa hora eu fico muito a vontade de estar conversando com vocês ouvindo uma 

orquestra tocando uma música muito agradável. E são meninos que estão no sexto 

ano, de trinta horas por semana de aula, fora as horas que eles se dedicaram para 

estudar. Então, se for fazer uma conta, trinta vezes duzentos dias...  

 

É um ano letivo escolar né? 

 

São quantas semanas? Trinta semanas? São trinta horas, vezes trinta semanas, 

vezes seis anos que eles estão fazendo, são cinco mil horas. Eles estão na metade 

do que é para se chegar ao nível do gênio com o seu instrumento. Mas cinco anos 

com esse tipo de „ralo‟ e eles estão prontos. A sua pergunta era? Se o estudo 

musical né? Eu acho que ele faz diferença, o que eu ia dizer é assim. Quando você 

entra nessa atividade do aprendizado musical, eu acho que uma parte bem extensa 

dele é o seu contato com o instrumento, mas então você começa a descobrir que 

você precisa estudar um pouquinho mais de história da arte, você tem que ouvir um 

pouco outros instrumentistas. Você começa a ouvir gêneros, isso faz parte da 

educação musical, você começa a ter contato artistas tocando, isso vira uma 

atividade pedagógica, você começa a descobrir algumas coisas como; como se 

comporta num trabalho em equipe e em grupo, em grupo pequeno, em grupo médio, 

em grupo grande. Você aprende a respeitar seu colega da cadeira ao lado, você 

aprende a entender o trabalho do professor, do maestro. O valor do silêncio, enfim, 

disciplina, convivência, cidadania. Como é que você faz para reclamar dentro de 

uma orquestra? Você não pode ser insubordinado. Você tem que aprender que tem 

um processo de fazer a sua queixa prosseguir até que alguém a resolva. Então o 

aprendizado é muito mais do que notas na partitura. Claro que essa pessoa é mais 

preparada para vida do que o outro que ficou em casa no violão, por exemplo, ao 

contrário disso. E que foi para a prática musical sem ter se dedicado ao estudo. O 

estudo claro que faz diferença. 

 



74 
 

Eu quero falar mais duas ou três coisas. 

 

Por favor. 

 

Então, eu acho que é assim, algumas coisas que eu observei empiricamente. Muito 

dificilmente alguém que estuda canto morre cantor. Essa é à exceção da regra. As 

carreiras na música tendem a florescer muitas vezes ao longo da vida do 

instrumentista. E você vai trocando de personalidade, e de ofício, de carreira, dentro 

da música. Você não sai de dentro da música. Mas uma hora você é cantor de 

banda num bar, seis meses depois você vai dar aula de música, seis meses depois 

você consegue trabalhar numa produtora de jingles, um ano depois você vai fazer a 

trilha de um filme. São todas as mesmas atividades, mas cada vez você vai para um 

ambiente diferente, e você pode se aprofundar mais aqui, um pouco mais ali. Ao 

longo de dez anos dentro de uma carreira cantando, você pode ter passado por 

meia dúzia de profissões diferentes. Você pode ter sido publicitária, pode ter sido 

professora, pedagoga. Você vai se transformando usando a música, é o seu 

instrumento de trabalho para percorrer isso. Eu acho que a música tem uma 

mobilidade dentro das profissões muito grande. Se você colocar na paralela da sua 

pesquisa para as pessoas tentarem identificar quantos trabalhos diferentes elas 

fizeram ao longo dos percursos, você vai ver que isso tende a se abrir muito. Então 

eu penso assim, a pergunta de vocês foi se a partitura, nesse sentindo de educação 

formal, é bom para o cantor, eu acho que ela é boa para isso. Uma pessoa que 

aprendeu a estudar aprende amanhã a estudar o regulamento de uma empresa, ela 

vai estudar como funciona o mercado, ela vai ler, ela se interessa. As práticas do 

estudo te mantém atualizado ao longo desses percursos diferentes. Minha carreira, 

nesse sentido, eu passei por muitas experiências profissionais, a música me levando 

de uma para a outra. Isso é muito comum, a gente conversa uma pouco aqui com os 

professores, os músicos, que já foram músicos da noite, músicos de banda, músicos 

de artistas, de viajar o mundo inteiro acompanhando cantor. Que já foram 

publicitários de produzir música para a publicidade e de repente estão dando aula 

aqui na escola. Já tiveram escola de música e você vai abrindo uma atrás da outra. 

Estar preparado para isso acho muito bom, com certeza. 
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Uma versatilidade? 

 

É. Mas se você for pensar assim: „Mas as pessoas que pessoalmente tem 

problemas ao lidar com uma carreira, vamos dizer assim, que não tem tantas regras 

como a música?‟. Ser advogado, ou ser bancário, ou ser farmacêutico, você sempre 

vai trabalhar em ambientes estruturados, que te conduzem a uma vida mais regrada, 

horário de acordar, rotina, esse tipo de coisa. O músico também tem isso, mas 

também tem uma vida um pouco mais solta. E a gente ouve muito assim de músicos 

que pessoalmente não se deram bem. Casa mal, bebe, não sabe comer direito, não 

consegue achar esse ponto de apoio, com uma atividade tão fluida e de repente a 

pessoa se perde. Eu acho que o estudo trás esse apoio, para você se manter ter um 

norte, podendo usufruir uma vida mais livre de barreiras, de rotinas, mas se 

mantendo ali dentro sem perder o equilíbrio. O estudo é bom para ajudar a centrar a 

cabeça, botar ela no lugar, não se deixar impressionar, não se perder no meio de 

uma carreira. 

 

ESSA DO MÚSICO SABER, OU NÃO SABER MÚSICA, VOCÊ QUE JÁ 

TRABALHOU COM ALGUNS TINHAM E OUTROS QUE NÃO TINHAM, 

FINANCEIRAMENTE ISSO FAZ DIFERENÇA AO LONGO DO PROCESSO DA 

GRAVAÇÃO DE UM DISCO? 

 

Olha, eu diria para você assim, hoje, músico que não tem estudo, músico que seja 

intuitivo, o campo de trabalho dele é muito estreito, de verdade. Há 10, 15 anos, 

duas décadas a trás, 1980, 1990, você podia dizer: „Ah, o cara leva jeito é simpático, 

é bonitão, rebola...‟. Ele não precisa tocar guitarra direito. Ele conseguiria ter uma 

carreira de músico pela personalidade dele. Havia um mercado para isso. Eu acho 

que esse mercado não tem mais hoje, como teve antes. Um mercado assim onde 

você vê, vou dar um exemplo; os „Restarts‟ da vida, eles fazem sucesso, eles tem 

carreira, e quando falo „eles‟ é porque é um gênero musical, um estilo que você pode 

taxar até uns trinta ali dentro, que são produtos, confecções feitas para serem 

vendidos tem um mercado, isso dá um emprego para eles, trás uma grana, fama, 

fortuna, mas são só trinta bandas, se tiver é só trinta. Isso é muito estreito hoje, 

muito pequenininho. Então o que faz um músico intuitivo hoje, se ele não tem a 
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expectativa de ser contratado por uma grande gravadora e ser descoberto, ser o 

novo „Restart‟? As chances são muito pequenas hoje, muito, muito pequenas. Ele 

vai ter que entrar no circuito de tocar em lugares ruins, pequenos, cada vez mais. É 

possível que ele tenha que enfrentar ali na frente: „ Ou você vai trabalhar e eu não te 

sustento mais, ou você sai de casa e cai na vida‟. Aí se ele tiver um pouquinho de 

juízo ele fala: „Pô que roubada, eu não estou dando certo como artista, eu não paro 

de tocar pela cerveja‟. Que é uma coisa que não trás remuneração, aí você tem que 

optar, se esse cara há dois passos atrás tivesse falado: „Eu gosto de tocar minha 

guitarra, gosto da folia... Mas eu vou estudar enquanto isso‟, se ele tiver que ter essa 

opção ele pode falar: „Não, então eu ter uma banda para me distrair, mas eu vou 

arranjar um trabalho como músico, porque eu sei ler uma partitura e vou tocar 

naquela banda ali que toca por encomenda‟. Para tocar por encomenda você tem 

que saber ler a partitura, não é só tocar o que você gosta. O músico que não tem 

essa opção, ele larga a mão de ser músico, ou vai ser um vagabundo na estrada, 

enfim, esperando que a vida lhe dê uma chance, mas sem ter uma carreira que seja 

estruturada. Respondi? 

 

E NO CASO DA PRODUÇÃO, SE VOCÊ VAI PRODUZIR UM MÚSICO QUE 

CONHECE PARTITURA E OUTRO QUE NÃO CONHECE? A GENTE SABE QUE 

TEMPO, ELE TEM UM GASTO, TODO O TEMPO DA PRODUÇÃO ELE LEVA UM 

GASTO, VOCÊ ACABA SENTINDO DIFERENÇA NO INSVESTIMENTO QUE 

VOCÊ ESTÁ FAZENDO SE ESTÁ GASTANDO MAIS OU MENOS? 

 

Bom, a gente está falando assim, tem algumas separações aí, gavetinhas diferentes. 

Um ambiente profissional de verdade - vamos dizer assim - produtora de publicidade 

que tem que entregar uma obra que tem que ser ouvida às duas horas da tarde, são 

nove horas da manhã, é uma encomenda, obra por encomenda, o maestro virou a 

noite e escreveu as partituras, são nove horas da manhã, nós estamos dentro de um 

estúdio. Quem você acha que vai estar na frente das partituras? Pessoas que são 

absolutamente fluentes em partitura e no processo todo. O grau mais profissional 

dos músicos é alguém que a leitura de música para ele tem que ser igual a leitura de 

um jornal, põem na frente ele toca. E ele tem que ter cultura musical, mais do que 

leitura, ele tem que ter cultura, porque a partitura é só um mapa e as referências? 



77 
 

Do que nós estamos falando? Isso aqui está parecendo isso aqui parece jamaicano, 

ou é forró? Que sotaque que nós vamos usar aqui? Tem que ter essas referências 

musicais na cabeça dele. O maestro vai chegar e vai dizer: „Olha isso aqui é um 

reggaezinho, vamos levar ali que nem o Bob Marley‟. Ele tem que saber exatamente 

do que se trata, não está escrito, mas isso faz parte da cultura dele. Você tem um 

outro tipo de músico que é assim: „Vamos montar uma banda, vamos procurar um 

contra-baixista?‟, Ler ajuda? Ajuda, mas é muito mais uma questão de saber se 

relacionar, saber ter empatia com as pessoas em volta... A velocidade não é tão 

grande, a demanda pela perfeição na leitura - é nisso que eu quero chegar – pode 

ser muito menor, a partitura pode estar ali ajudando. Banda de igreja é normal isso, 

as pessoas são assim, entra mais um hoje aqui novo, somos nove aqui, tocamos um 

repertório, está aqui o repertório, as folhinhas. A velocidade dessa leitura como a do 

estúdio que tem que ser impecável perfeito com a referencia. Ele (músico de igreja) 

já entra ali sabendo mais ou menos onde pisa e na maior parte das vezes talvez a 

pessoa já conheça o repertório e a partitura ajuda a não esquecer o tom, enfim, o 

arranjo que nós temos hoje. E você vai ter situações que são assim; você pode estar 

trabalhando, você pode estar se relacionando, você pode estar dentro de um 

estúdio, pode estar fazendo um trabalho, mas é porque nós estamos combinados 

que nós vamos fazer uma banda e uma música. E aí, a partitura entra poucas vezes 

no trabalho de autoria, trabalho autoral, nós, „vamos fazer a nossa música?‟ Não 

vamos interpretar a dos outros, vamos criar a nossa no autoral. Eu acho que dentro 

do panorama e considerando „estou me aproximando da música‟ a leitura de 

partitura é só o primeiro passo. Mesmo que não seja usado, que não seja ferramenta 

no seu trabalho é óbvio que você precisa ler. É requisito fundamental, senão você 

não é músico de verdade, você quer ser, mas não é ainda. Vamos combinar que; 

não leu não é, mesmo que não precise? 

 

TUDO BEM ENTÃO, OBRIGADA.     
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ENTREVISTA COM O ARRANJADOR RAPHAEL BEGOSSO 

 

POR FAVOR, RAPHAEL BEGOSSO COM A GENTE AQUI PRO TRABALHO DE 

TCC E A GENTE QUERIA PERGUNTAR UM POUCO DA SUA EXPERIENCIA COM 

A MÚSICA E TAL. COMO QUE FOI? 

 

Bom, eu comecei com os meus 14, 15 anos estudando guitarra em escola particular 

mesmo, uma escola de bairro e logo depois eu acabei prestando a prova para violão 

erudito lá na ULM (Universidade Livre de Música), hoje acho que chama CEM 

(Centro de Educação Musical), eu nem sei como se chama mais, mas é aquela 

escola ali que era no Bom Retiro e agora foi para a Luz, escola do estado. Estudei 

um tempinho de violão lá e depois eu acabei conhecendo uma pessoa que chama 

Regina Kinjo que uma das pessoas que mais me influenciou na minha caminhada, 

principalmente no início. E eu conheci essa pessoa, a gente começou a bater papo e 

tal e ela tinha um grupo de cantores juvenis e eu acabei entrando naquele grupo. A 

partir daí eu comecei a me interessar bastante por coral, eu nunca tinha tentado 

para esse tipo de coisa antes, meu negócio era o instrumento mesmo e tal. E 

me interessei demais, depois de um tempo eu acabei até deixando o violão de lado, 

não fazia mais curso de violão lá e passei a integrar um outro grupo dessa mesma 

pessoa, um grupo um pouquinho menor que fazia um trabalho um pouco mais 

elaborado, que chama Madrigal Sempre En Canto. Depois eu acabei me dedicando 

bastante ao grupo e vi que realmente o caminho da música era um caminho legal 

para mim, profissionalmente até. Então eu resolvi prestar a faculdade de 

composição e regência, eu sempre me interessei por arranjar e compor e tudo, mas 

também tinha aquela idéia de fazer um curso, de uma formação de música 

completa. Que no Brasil é uma coisa meio complicada, porque se você for lá fora, 

basicamente a faculdade que a gente tem hoje é a formação de conservatório lá 

fora, porque é uma formação técnica basicamente. Muita gente entra na faculdade, 

claro, já sabendo música e tal, mas entra para aprender música, aprender harmonia, 

aprender... Lá fora, principalmente na Europa, a formação universitária é mais 

voltada para o lado que a gente podia chamar bem simplificadamente de teórico da 

música. São pessoas que vão escrever sobre a música, que vão estudar, não tanto 

aquela parte da música prática, mas aqui ainda não é assim. A gente entra para se 
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especializar na faculdade. Fiz o curso, 5, 6 anos, 7 na verdade no meu caso e  a 

partir daí comecei a trabalhar mais ainda com voz, com grupos vocais, alguns 

grupos aconteceram no meio do caminho, que já não existem mais hoje. E eu acabei 

fazendo, como arranjador, um concerto só com arranjos meus no final de 2009, 

peguei algumas coisas que já estavam prontas e completei com um repertório um 

pouquinho maior. Como arranjador eu também já tinha feito para a Banda Jovem 

Sinfônica, que foi apresentado, e para um musical que teve ali no Teatro São Pedro, 

e teve em alguns outros teatros de São Paulo também, que chama Assassinato do 

Bexiga, eu fiz mais um amigo meu, a gente fez os arranjos desse musical . Na 

verdade a gente fez a maioria dos arranjos, teve outros arranjadores que 

participaram desse espetáculo. 

 

E PODIA FALAR UM POUCO PARA A GENTE SOBRE A DIFERENÇA ENTRE UM 

CORAL E UM MADRIGAL? 

 

Claro.  Na verdade Madrigal não é nem um nome adequado,  porque madrigal é 

mais uma forma de composição. Se você pega lá a história da música tem „os 

madrigais‟, „Os Madrigais de Monteverdi‟, por exemplo. Então não é propriamente 

um grupo, mas mais ou menos aquela história do Bom Bril que chama palha de aço 

e virou Bom Bril. Então o estilo de composição acabou definindo um certo tipo de 

grupamento de pessoas. Mas simplificadamente a diferença básica pode ser vista de 

duas formas; número de integrantes e dificuldade em nível do repertório. Geralmente 

o coral ele tem a partir de 16 pessoas, se pensar numa divisão a 4 vozes básica; 

soprano, contralto, terno e baixo; daria mais do que 4 por naipe, mais do que 4 por 

naipe a gente já começa a encarar como coral. Menos de 4 por naipe, a gente pode 

chamar de madrigal. Também tem o limite inferior, menos do que 8 pessoas a gente 

também não costuma designar como madrigal. Aí a designação mais própria, que eu 

acho pelo menos e que tem aí na história da música, é grupo vocal mesmo. E a 

dificuldade do repertório, geralmente o madrigal, hoje em dia eles fazem repertório 

mais elaborados; até pelo fato de ter menos gente é possível você ter linha mais 

movimentadas, mais ornamentadas, mais difíceis de serem cantadas. Quando você 

pega um coral com muita gente, o que importa é a massa sonora e ela é muito 
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grande para você colocar linhas e ornamentos e coisas muito ágeis para o naipe 

fazer, acaba ficando meio borrado quando tem muita gente fazendo. 

 

Os erros ficam mais evidentes se alguma coisa não foi muito bem ensaiada...? 

Nessa colocação, um coral muito grande, com muitas pessoas aí tem que fazer um 

arranjo muito ágil... 

 

É. É esse o problema, mas se você já parte do pressuposto que você tem um coral, 

ou que você vai escrever peça para coral, já tem uma série de coisas que você 

tende a evitar. Quando você trabalha com um madrigal, você já pode ter algumas 

outras liberdades e quando você trabalha com grupo vocal ainda as liberdades são 

maiores. Porque às vezes você tem um cantor por naipe e aí o canto funciona 

realmente como cantor solista. Dos madrigais modernos que eu acho interessante 

até ouvir para quem não conhece, são os madrigais do „Lirity‟ que tem uma gravação 

muito boa com um grupo que chama „King‟s singers‟, é música contemporânea e aí 

você vê todos os usos da sonoridade que é bem legal. 

  

ESSE NOME ‘MADRIGAL’ TEM HAVER COM OS MADRIGAIS RENACENTISTAS 

ENTÃO? 

  

É nome da coisa que veio dar o nome ao grupo. 

 

ENTÃO OS ARRANJOS A QUATROS VOZES PARA O MADRIGAL, NEM SEMPRE 

SÃO A QUATRO VOZES? PODEM SER MAIS DIVISÕES TAMBÉM? 

 

Podem. Eu, por exemplo, naquele concerto que eu comentei com vocês, a maior 

parte do repertório era a vozes e até algumas coisas eu cheguei a usar 6 ou 7 

vozes. Dividindo os naipes mesmo. Eu tinha uma particularidade naquele concerto 

de fim de ano, inclusive eu que coordenei os ensaios, por isso que eu me senti à 

vontade para escrever. Eu tinha 3 baixos, tinha 3 tenores, tinha 4 contraltos e tinha 3 

sopranos, então o quê que eu fiz, eu dividi em todas as músicas contralto, para não 

ficar ninguém cantando uma voz sozinho. Porque isso também é muito legal, mas 

em certo aspecto é complicado. Então, como naipe de contralto é maior eu acabei 
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colocando uma voz para duas pessoas e outra voz para as outras duas, e aí todo o 

outro resto do grupo cantava uma linha por naipe. Em algumas exceções eu até 

cheguei a abrir mais, aí chegou a ter algumas pessoas cantando uma linha sozinha. 

 

TODOS OS CANTORES DE MADRIGAL QUE VOCÊ JÁ TRABALHOU, TODOS OS 

CANTORES SABIAM LER PARTITURA? TINHAM UM CONHECIMENTO MUSICAL 

TEÓRICO? 

 

Sim. Sim, mas ali no começo do grupo do madrigal, estou falando especificamente 

do madrigal, o que acontecia, tinha muita gente que acabava de entrar no juvenil e 

aí como a gente via um potencial legal, uma voz legal a gente acabava chamando 

para o madrigal mesmo que ele ainda não tivesse com a leitura resolvida, ou mesmo 

que ele não tivesse com aspectos musicais resolvidos. Hoje em dia já nem daria 

para chamar, para o madrigal especificamente, uma pessoa desse tipo, porque o 

grupo entrou numa outra fase, a gente não está numa fase de aprendizagem mais. 

Mas basicamente para cantar num madrigal é um pouco pré-requisito. Se você 

trabalha com grupo vocal, ou se você trabalha com música popular, dá para ter uma 

flexibilidade um pouquinho maior. Se tem uma pessoa que é muito... que ela pega 

as linhas fáceis apesar dela não conseguir ler, é possível eu trabalhar com essa 

pessoa. 

 

 O FATO DE NÃO LER PARTITURA ACABA SENDO PREJUDICIAL PARA UMA 

PESSOA QUE NÃO SABE, QUE ACABA NÃO ESTUDANDO, ÀS VEZES TEM UMA 

VOZ LEGAL, MAS NÃO TEVE UM ENSINO METÓDICO, TEÓRICO, ACABA QUE A 

COMUNICAÇÃO ENTRE OS CANTORES FICA MUITO DIFICULTADA NESSA 

SITUAÇÃO. 

 

Fica. Fica, eu tinha uma idéia, falando só para dar um exemplo disso, eu tinha uma 

idéia errada sobre um grupo americano que eu adoro, que eu acho que é o melhor 

grupo vocal do mundo, que é o „Take 6‟. Eu tinha uma impressão que eles não liam 

partitura, até pelo jeito muito livre que eles faziam a música. Ali tem solistas e cada 

um cantava uma linha solo e é uma loucura os arranjos deles, mas depois, até uns 

vídeos que a gente pode acompanhar no youtube da gravação do último CD, 
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desmentem isso. Vem lá uma partiturazinha sempre, mas eu até fui falar com 

contatos deles como é que é essa partitura. É o seguinte, é o esqueleto da música, 

porque a partitura, ela também – na minha opinião – principalmente para grupo 

vocal, para música popular e até um pouco para a música erudita, ela tem uma 

desvantagem enorme. Que é você ficar preso naquilo, você fazer as notinhas que 

estão escrito lá e não ter flexibilidade, não ter musicalidade, não ter competência de 

mudar uma notinha, de fazer um ornamento diferente daquilo que está escrito. Então 

na minha visão particular, o melhor cantor para um grupo vocal, como o madrigal, é 

aquele que consegue juntar as duas coisas. É aquele que sabe ler se precisar, mas 

é aquele que sabe se livrar da partitura também, quando já aprendeu a música. Por 

que já aprendeu? Joga o papel fora porque não serve mais para nada, a música ela 

não acontece aqui no papel, ela acontece no som. 

 

VOCÊ ACHA QUE ESSA INFLUÊNCIA DA PARTITURA, A LEITURA, INFLUENCIA 

NA QUALIDADE DA INTERPRETAÇÃO? 

 

Para o bem e para o mal. Tem grupos engessadíssimos. E eu sou especialmente 

chato com grupo coral, ou grupo vocal brasileiro. Eu acho que tem muita coisa 

engessada, às vezes está tudo certinho, mas você fala: „Tá. Tá tudo certinho‟, mas 

se eu fosse pegar a partitura e ler, era exatamente o que estava escrito. E pode 

influenciar para o mal também, porque é assim, hoje em dia ninguém tem mais 

tempo de ficar marcando 3, 4 ensaios por semana de 3 horas. Então para você ter 

essa agilidade você distribui uma partitura, hoje em dia até via internet, via e-mail 

para todo mundo do grupo e fala: „Gente, estuda aí que na próxima semana a gente 

só junta as coisas‟. E isso você ganha em agilidade também na hora do ensaio, é 

muito importante. 

 

UM GRUPO VOCAL ASSIM COM MAIS PESSOAS, NÃO DÁ PARA VOCÊ FICAR 

FAZENDO INTERPRETAÇÕES DO TIPO, MUDANÇAS DE LINHA MELÓDICA, 

MUDANÇA DE RÍTMO, AO CONTRÁRIO DA MÚSICA POPULAR QUE JÁ TEM 

ESSA ESPÉCIE DE LIBERDADE. COMO SERIA UMA INTERPRETAÇÃO NUM 

MADRIGAL NESSE ASPÉCTO?QUE TIPO DE OUTRAS FERRAMENTAS ELE USA 

PARA FAZER ESSA INTERPRETAÇÃO? 
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Então, dá para fazer exatamente tudo que você faz, tudo que você faria como cantor 

solo. Qual que é o problema? Às vezes falta um traquejo de quem está lá na frente 

para tentar fazer isso. Porque se você tem um cantor bem experiente e ele pode 

comandar aquelas coisas, você combina com aquele grupo de pessoas que está 

fazendo aquela linha de fazer essa mudança. É claro, não dá para mudar na hora do 

show, tem que mudar no ensaio, mas muitos cantores populares também ficam... Eu 

já vi cantores de música gospel, que tem mais mudanças, mais melismas, os caras 

estudam o próprio melisma que eles vão fazer no show. Ficam estudando dias 

antes. Uma vez um amigo meu contou que numa gravação do Leonardo Gonçalves, 

você conhece esse cara? 

  

Conheço. 

 

E a gente estava ouvindo lá, e a gente achou que ele gravou uma frase impossível 

de ser cantada. A gente achou. E na hora que eu ouvi falei: „Não é possível cantar 

isso‟. E aí, ele foi lá perguntar para o Leonardo Gonçalves e ele falou: „Quinze dias 

para gravar essa frase‟. Quinze dias só para gravar essa frase. 

 

 Quê que ele fazia na frase? Que eu fiquei curiosa agora. 

 

Depois eu pego o nome da música e passo para vocês tá? Que eu também não vou 

lembrar de cabeça agora, faz um tempinho isso. Então se você tem um por naipe, 

que é o caso de um grupo vocal pequeno, aí não tem nem desculpa. Aí cada um tem 

que realmente dominar a sua linha, quem está coordenando lá na frente tem que dá 

liberdade e tem que ajudar no que for possível. Se você tem mais de um por voz, as 

duas pessoas tem que combinar o que elas vão fazer, que tipo de mudança elas vão 

fazer. Que é exatamente o que eu falei da partitura do Take 6, é um esqueletão. Ali 

no meio eles realmente embelezam aquela música e fazem acontecer. Mas dá. E 

sabe o quê que eu brigo? Se não fizer esse tipo de coisa não vira música popular, 

vira música erudita meio esquisita. Porque parece que você está fazendo música 

erudita, mas na verdade ela é uma música popular. Então tem que ter alguma coisa 

assim desse tipo, para caracterizar como música popular mesmo num grupo vocal e 
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mesmo até num coral. Eu sou defensor disso. É que no Brasil você provavelmente 

não vai achar gente fazendo isso. Esse é o grande problema. 

 

É DIFERENTE QUANDO VOCÊ ESCREVE PARA QUEM LÊ E QUEM NÃO LÊ 

PARTITURA? VOCÊ FAZ ALGUMA CONCEÇÃO NESSE CASO? VAI FAZER UM 

ARRANJO PARA UM GRUPO COM CONHECIMENTO TEÓRICO ONDE O 

PESSOAL ESTÁ APRENDENDO MÚSICA, VOCÊ FAZ ALGUMA CONCEÇÃO 

NESSE SENTIDO? 

 

Claro, com certeza. Na verdade o bom arranjador, ele tem que escrever para uma 

formação que ele está consciente que vai conseguir executar aquilo. A não ser que 

eu sente e fale: „Não, vou escrever um arranjo porque eu quero‟. Agora se eu estou 

escrevendo especificamente para um grupo, eu tenho que saber as limitações. 

Desde o mais básico, que é a extensão de cada um, de cada naipe, até a dificuldade 

do arranjo. Os arranjos que eu escrevi no final de 2009 para o madrigal, tinha um 

nível de dificuldade, os arranjos que eu escrevo para o meu grupo de sábado, que 

começa a fazer aula logo após a entrevista, tem outro nível de dificuldade bem 

diferente. 

  

NA SUA OPINIÃO, O FATO DO CANTOR SABER LER PARTITURA PROPICIA 

MAIORES OPOTUNIDADES DE TRABALHO? CADA CANTOR VAI TER UMA 

NECESSIDADE DIFERENTE? 

 

Na verdade assim, numa carreira bem guiada você tem que definir quais são seus 

objetivos. Se você quer ser um cantor de madrigal, de música erudita e quer entrar 

no coral da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) que é, vamos 

supor, aonde você pretende chegar, é requisito ler partitura, não é nem assim „algo a 

mais, algo que ajude‟. É pré-requisito, ali na prova eles te dão um negócio e você 

tem que ler. Agora, se você quer ser um cantor de música popular, e eu não 

desmereço, aliás, dou aula para alunos excelentes que só fazem música popular, 

isso fica meio diluído. Pode ser um diferencial, mas não necessariamente para ser 

um bom cantor de música popular você precise ler partitura. Sempre com essa 

ressalva. Se você quer entrar na música vocal, se você quer entrar num coral, 
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mesmo fazendo música popular, um pouquinho de partitura você tem que ler. Mas 

como eu falei, tudo depende dos seus objetivos de carreira. Você quer chegar 

aonde, você planeja prestar que tipo de prova, ou trabalhar com que tipo de música, 

com que tipo de cantor. 

 

ENTÃO VOLTADO PARA UM CANTOR QUE PROCURA UMA ÁREA POPULAR 

MESMO, ÀS VEZES ATÉ A ÁREA DE MUSICAL QUE ESTÁ CRESCENDO MUITO 

TAMBÉM...  

 

Musical você precisa ler partitura. 

  

MUSICAL PRECISA LER PARTITURA. POR EXEMPLO, DIFERENTEMENTE DE 

UM CANTOR POPULAR QUE TOCA EM BARZINHO, CRIA O PRÓPRIO 

REPERTÓRIO? 

 

Esse tipo de exemplo, „um cantor popular que canta num barzinho e faz seu próprio 

tipo de repertório‟. Ler partitura é algo a mais, não é uma necessidade primária. Tem 

muitas coisas que ele tem que resolver antes de aprender a ler partitura.  

 

VOCÊ ACHA, POR EXEMPLO, QUE UM PROFISSIONAL COMPLETO, HOJE, UM 

CANTOR INDEPENDENTE DA ÁREA QUE ELE VAI SEGUIR, PARA ELE SER UM 

PROFISSIONAL. O QUE VOCÊ ACHA? VOCÊ ACHA QUE ELE PRECISA DESSE 

CONHECIMENTO TEÓRICO? 

 

Olha se, por exemplo, eu tivesse um grupo e tivesse fazendo seleção para esse 

grupo, e aí fizesse a entrevista, ouvisse o cara cantar, ouvisse dois caras cantarem e 

nas duas entrevistas eu tivesse gostado dos dois. Vamos supor que um saiba ler 

partitura e o outro não saiba, eu ia escolher o que sabe ler. É como eu falei, é um 

diferencial no caso da música popular, no caso de um cantor solo. Agora se for 

trabalhar com qualquer outro tipo de coisa... Porque a partitura ela surgiu por causa 

disso. Antes a música era toda de transmissão oral, e então começou a vir algumas 

anotações em cima das letras, e isso foi se desenvolvendo até a partitura que a 

gente conhece hoje. E um dos principais motivos que alguns teóricos de música 
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colocam é porque a música foi ficando mais complexa. Foi começando a surgir 

polifonia e então não havia mais como ficar ensaiando e lembrar tudo de memória. 

Então começaram a fazer umas anotações primárias que deu origem a nossa 

partitura. 

 

TÁ BOM, MUITO OBRIGADA PELA ENTREVISTA. 

 

Obrigado. 
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ENTREVISTA COM O COMPOSITOR JULIO BELLODI 

 

FALE UM POUCO SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA E SUA FORMAÇÃO MUSICAL. 

 

Bom, eu tenho uma predileção, se pode dizer assim, sempre tive desde muito 

criança por composição. Então, eu sempre inventava as musiquinhas desde muito 

criança. Depois no início da adolescência que eu comecei mesmo a compor as 

canções populares, assim intuitivamente, depois eu fui estudar. Depois no meio da 

adolescência pra lá eu fui estudar seriamente. Estudei na Fundação das Artes de 

São Caetano, quando a Fundação era uma das melhores escolas do país, o que me 

propiciou quando eu tava no último semestre da Fundação das Artes, ter entrado no 

primeiro já de composição, bacharelado em composição e regência na UNESP. Me 

formei na UNESP, 6 anos, o curso mínimo, naquele tempo era, agora acho que são 

5. Em composição e regência, depois mais recentemente eu retornei também na 

UNESP e fiz o mestrado em música também pela UNESP. Eu estudei instrumentos 

também. O instrumento que eu mais toquei, que eu estudei por mais tempo foi viola, 

viola erudita. E estudei na Escola Municipal por muito tempo também. Entre outros 

instrumentos que eu estudei particular. Meu primeiro instrumento foi o violão. Depois 

por mais tempo foi a viola. É mais pra faculdade de composição tive que estudar 

piano também, então eu estudei. 

Quando você entrou na faculdade você já sabia tocar piano? 

Eu tinha começado a estudar, já prevendo a necessidade, então foi meio junto. Tive 

que começar a estudar um pouco antes, aí quando eu entrei tava começando a 

estudar piano também. 

E essa sua vocação para compositor você só teve consciência mesmo na 

adolescência? Foi isso? 

É eu tive consciência no início da adolescência. Comecei compor eu tinha uns doze 

anos, eu já compunha antes, mas que eu conto, é desde os doze, treze anos, assim 

que eu conto que são as minhas canções até hoje. E aí nessa época eu só 

compunha canções, que era o que eu podia fazer. Depois quando eu entrei na 

Fundação, eles começaram a ver que eu tinha uma queda por composição bem 

acentuada, que „destoava‟ dos outros. Eles começaram a me incentivar, foi lá que 

eles me incentivaram a fazer composição e regência, porque tudo que falava em 
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compor eu adorava. Mas como eu já tava estudando eu comecei a compor 

escrevendo também e aí estudava que nem maluco e já comecei a escrever as 

coisas. E eu vi que tinha um universo muito maior do que eu imaginava pra compor. 

Porque a composição popular ela é intuitiva, entendeu? Então, você tem noventa e 

oito, noventa e nove por cento da MPB, o pessoal não sabe música, são 

compositores maravilhosos de MPB e tal, mas você compõe canções. Quando você 

quer compor coisas instrumentais maiores, você vai compor uma sonata ou você vai 

compor uma peça instrumental de maior duração você tem que saber técnicas de 

composição, porque senão você não resiste... Por exemplo, vamos pegar assim, sei 

lá, o Chico Buarque faz uma música, pode achar maravilhosa, o Edu Lobo; são três 

minutos, quatro minutos de uma canção. O Beethoven faz uma sinfonia de uma 

hora, então pra você conversar uma hora musicalmente, tem que ter muita técnica, 

além do seu talento, pra você poder desenvolver esses temas e conseguir fazer uma 

obra que sustente esse tempo.  

 

A SUA EXPERIÊNCIA MUSICAL, JÁ NA ÁREA POPULAR, VOCÊ TRABALHANDO 

COM CANTORES. PRA VOCÊ, QUAL É A DIFERENÇA DE TRABALHAR COM UM 

CANTOR QUE TEM EDUCAÇÃO MUSICAL E OUTRO QUE TEVE ESSA 

EDUCAÇÃO? 

 

É uma diferença substancial, porque o cantor que não tem educação musical, ele 

não conhece os termos, ele não conhece coisas necessárias pra agilizar o processo 

de ensaio; às vezes ele não compreende certas coisas, por exemplo, ele não 

estudou música, então muitas vezes ele não sabe o tom que ele canta e o pessoal 

faz umas piadas até com isso. Diz que o cantor fala: “Ah, eu vou cantar em lá maior” 

- Aí o cara toca lá maior – “Ah, tá muito agudo, dá lá menor, toca em lá menor”. O 

que é brincadeira, porque o cara não sabe isso exatamente, o que é o tom. Eu acho 

que a pessoa, o cantor que sabe, ajuda muito. Lá fora acontece muito isso, do 

cantor ter essa educação, porque as escolas ensinam, desde o primário, do ensino 

fundamental, lá eles tem música na escola como matéria, mesmo as escolas pobres, 

americanas, européias, você tem música. Aí a pessoa vai ser cantor, cantora, ela 

tem esse conhecimento. Então isso ajuda em tudo. Você vê muitos cantores 

americanos, eles se acompanham, ou elas se acompanham. Quando eles não se 
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acompanham eles têm o exato conhecimento, do tom que eles vão cantar, de 

termos musicais, de conhecimentos que vão propiciar uma melhor qualidade, uma 

melhor integração com os músicos. Porque os músicos tendem a não respeitar os 

cantores também que não tem. Ele já tem uma tendência geral de animosidade com 

os cantores, que eles falam justamente que os cantores não têm esse 

conhecimento. Eu acho importante ter esse conhecimento. Você nota que a pessoa, 

ela consegue ter um desenvolvimento melhor artístico e sonoro do que ela faz. 

Como a Jane Duboc, que é uma excelente cantora e fez faculdade de música, a Zizi 

Possi. Eu acho que isso só melhora e dá uma diferença clara de quem tem esse 

conhecimento e quem não tem. Inclusive na conversa. Você vai conversar com uma 

pessoa, um cantor que não tem esse conhecimento às vezes fica até difícil de você 

explicar para ele. Ele pode ter alguma dificuldade rítmica, alguma dificuldade 

melódica, você vai ter que explicar intuitivamente, empiricamente, porque ele não vai 

entender a parte técnica da coisa. 

Comunicação mesmo. 

O conhecimento propicia uma melhora, uma qualidade técnica e estética pra mim, 

porque a pessoa que conhece, que tem ensinamentos técnicos, educação, formação 

musical, ela tende também – isso é uma opinião própria – a ter melhor gosto de 

repertório, a se cercar de pessoas de melhor qualidade para o som. Não que as 

pessoas que não tenham isso [formação musical] não tenham o gosto; como a Elis 

[Regina], por exemplo, que não sabia, mas tinha um bom gosto de repertório e se 

cercava de pessoas maravilhosas, inclusive casava com elas. Ela casou primeiro 

com o Ronaldo Boscoli e depois casou com o César Camargo Mariano, que é um 

dos grandes músicos brasileiros, que é o pai do Pedro Mariano e da Maria Rita. 

 

EXISTE UMA DIFERENÇA ENTRE SER CANTOR E INTÉRPRETE? VOCÊ ACHA 

QUE EXISTE ESSA DIVISÃO? 

 

É, isso já é uma linha tênue. É uma coisa difícil de você falar, mas eu acho que tem. 

Como se fosse uma sintonia fina do cantor - os que realmente são intérpretes - que 

tem a qualidade de interpretação mesmo, é um talento também, mas com o estudo 

isso se refina, sempre a qualidade melhora. Porque para cantar, para você ser um 

grande cantor e tal, você tem que nascer com a matéria prima que é a sua voz. 
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Então você já tem a voz pra isso, “Oh que linda voz”, se você lapida isso com o 

estudo a tendência é que isso fique muito melhor. Não, você pode fazer sem 

estudar, mas se você estudar você vai ser lapidado.  

 

A INTERPRETAÇÃO DO CANTOR: O INTÉRPRETE PRECISA SEGUIR O QUE TÁ 

NA PARTITURA? ATÉ QUE PONTO O INTÉRPRETE PODE INTERFERIR NA 

COMPOSIÇÃO? 

 

Eu acho assim, que tem limites. Eu acho que ele tem que seguir a melodia básica, 

ele pode fazer alguns floreios.  Aliás, isso virou mania gospel de imitar os 

americanos com aquele, entre uma nota e outra fazer mil notinhas de floreio que eu 

já acho meio, me enche um pouco sabe? Eu acho assim, como se eu comesse um 

doce de leite, aí como outro, aí como um pote inteiro, aí já não agüento mais, que 

eles fazem isso do começo ao final da música. Eu acho que você pode dar floreios, 

agora eu não gosto quando o cantor interfere na melodia, quando ele muda a 

melodia mesmo. Eu acho que aí ele já tá usurpando, ele está atravessando o limite 

do compositor. Ele pode colocar uns ornamentos, que a gente chama de 

ornamentos, mas ele não pode desvirtuar a melodia do compositor. Têm limites, ele 

pode até dar a sua contribuição com uns ornamentos, sabe? Mas não mudar a 

melodia. Não gosto de cantor quando eu vejo que tá mudando a melodia. Eu acho 

que ele tá deturpando a obra do compositor. 

 

Como se ele estivesse desrespeitando aquilo que o compositor fez. 

 

Com certeza. O compositor fez aquilo tem que seguir aquela melodia básica. Se ele 

quer colocar os ornamentos, dar os floreios, ele pode colocar, desde que ele 

mantenha a melodia básica. E entre as notas daquela melodia básica, ele coloque 

esses floreios. Como acontece muito na música negra americana, aquele monte de 

floreios, mas a melodia tá mantida ali.  

 

Então você acha que ele tem que seguir a partitura, mas sem aquela coisa tão 

engessada? 

  



91 
 

É claro, ele tem uma margem de lidar com esses floreios, de interferir, se é que a 

gente pode falar que isso tá interferindo; de certa maneira sim. Mas assim, de 

colocar os adendos que ele sinta na própria interpretação. Isso não estou falando de 

dinâmica que é volume sonoro - estou falando em nota, acho que você está se 

referindo às notas. As notas eu acho que ele tem que manter a melodia básica, o 

que a pessoa escreveu. 

 

NO CASO ESTAMOS FALANDO DE NOTAS, MAS PELO MENOS NA MÚSICA 

POPULAR BRASILEIRA ELA TEM UM SWING, UM RITMO MUITO VARIADO. 

ESTA QUESTÃO DE RITMO..... 

 

A questão do ritmo eu acho mais livre....  

                               

Mais livre? 

 

Pode, a questão de ritmo eu acho mais livre. O que me incomoda nas minhas 

músicas, nas minhas canções isso já me incomodou, quando a pessoa muda uma 

nota ali. Não; mas não tinha que mudar aquela nota, a nota era aquela. Agora o 

ritmo não, os ritmos dão muito mais margem para mexer.  Você pode pegar a 

mesma música e cantar ela como baião, samba, cantar ela como uma música lenta, 

uma balada. O ritmo te dá mais margem.  A melodia acho que tem que ser mais 

seguida, você pode colocar os floreios, mas a melodia básica tem que estar sendo 

seguida. Como compositor, eu acho isso, me incomoda muito quando algum cantor 

vai executar uma música minha e ele interfere na melodia, eu não gosto. Às vezes 

não deixo até acontecer. 

 

EU JÁ OUVI DIZER QUE O COMPOSITOR QUANDO CRIA UMA MÚSICA, ELE 

COLOCA AQUELAS DETERMINADAS NOTAS PORQUE ELE TEM UMA 

INTENÇÃO COM AQUILO. ENTÃO SE O CANTOR MODIFICAR UMA NOTA ELE 

JÁ TIRA A INTENÇÃO. É ISSO MESMO? 

 

Com certeza. As notas são assim como às vezes letras ou silabas. Por exemplo, 

você escreve num papel assim C-A-S-A: „casa‟. Mas o meu „A‟ não ficou claro ali ou 
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então fala: “Vou mudar uma letrinha, vou mudar a última, vou tirar o „A‟ e colocar o 

„O‟”. Aí fica “caso”, você mudou totalmente a conotação do que se queria dizer com 

uma letra. Na música, a nota. E tem notas que são mais essências que as outras 

ainda. Então tem notas que você desarma a estrutura da melodia. Se bem que eu 

não sou a favor de mexer em nenhuma nota da estrutura básica que o compositor 

fez. A composição é dele, você vai cantar as notas. Se você quiser colocar os seus 

adendos, seus floreios, que seja ente as notas da melodia do compositor, que não 

tire as notas dele, não modifique a nota, entendeu?  Não modifique o intervalo que 

ele fez na melodia ali. 

 

ENTENDI, MAS O COMPOSITOR CHEGA A INTERFERIR ALGUMA COISA NA 

INTERPRETAÇÃO? ELE TEM ESSA LIBERDADE?   

 

Nem sempre a gente é consultado quando a isso, entendeu?  Aconteceu isso 

recentemente, uma moça quis gravar uma música minha.  Uma cantora muito boa, e 

ela é uma cantora cega, tem uma voz maravilhosa. E ela quis cantar a minha 

música, um amigo meu que fez o arranjo também, um grande músico. Eu não gostei 

porque eu só vi depois que estava pronto e do jeito que ela cantou não me agradou. 

Então se eu pudesse ter tido a chance de estar lá... Às vezes o cantor também não 

quer. Quando ele te dá a liberdade; por exemplo, tem um amigo meu que é um 

grande cantor que foi meu aluno e virou meu parceiro, meu amigo, que é o Eduardo 

Santana, que é um dos cantores dos „Trovadores Urbanos‟.  Ele me chamou quando 

estavam gravando o disco ele e o parceiro dele o Juca, para que eu fosse fazer a 

direção de interpretação de voz numa canção que ele emendava que era o “O 

cantador” de Danilo Caymmi, “O cantador” e eu não me lembro a outra [música], 

mas ele falou: “Quero que você vá lá e dirija a minha interpretação”. Eu fui. “Posso 

falar então?” e ele: “Pode”. Eu disse: “Pára, tá afetado demais essa palavra. Você tá 

cantando de um jeito que tá ficando afetado tira isso”.  Fui limpando, limpando até 

que ficou ao meu contento. Ele me pediu isso, não era minha composição, mas ele 

me pediu que eu fosse fazer. Ele ia cantar duas músicas emendadas famosíssimas 

“Saveiros” e “O cantador”, são duas músicas belíssimas. Eu acho que isso falta para 

muitos cantores, os que estudaram e os que não estudaram, mas os que não 

estudaram têm menos condições ainda de entender algumas coisas, que muitas 
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vezes o cara não quer opinião. Ele acha que é maravilhoso, ele vai lá e canta e às 

vezes o negócio não tá bom, tá ficando de um jeito afetado. Se ele chamasse o 

compositor ou uma pessoa que entendesse, que falasse: “Não canta assim, essa 

palavra não fale assim, tire o peso disso, tá ficando muito caricato...”, e a pessoa 

grava acha que está maravilhoso. Tem „N‟ coisas, os cantores costumam ser - me 

perdoem os cantores - mas é uma das áreas mais, poderia dizer assim, egocêntricas 

que eu já vi. Acho que é porque o cantor tem atenção, ele tá ali cantando, todo 

mundo quer cantar: “Quero ser o cantor, quero brilhar”... E às vezes essa vaidade 

entorpece um pouco a serenidade da coisa, se ele tivesse menos vaidade e mais 

serenidade ele poderia fazer um trabalho muito melhor e se ele estudasse – que é o 

assunto que você está falando - seria melhor ainda, por que ele vai ter condições 

técnicas e mais autocrítica. Quanto mais ele estuda música, tem a formação musical, 

mais autocrítico ele fica. Então ele vai falar: “Isso não tá bom”  e vai fazer de novo, 

de novo... 

 

O cantor acaba ganhando mais recursos para uma boa interpretação.  

 

Com certeza, ele tendo formação musical, ele vai ter mais recursos técnicos, 

estéticos, culturais... Tudo tá num pacote, que vai te levando pra essas coisas. Eu 

acho essencial assim, pra que você se torne um bom cantor. Porque você não vai 

perder o que você tem, se você estudar você tem. Você só vai lapidar, ficar uma 

pessoa que vai entender de música, ter uma formação musical. Vai poder conversar 

com o técnico, com o cara da mesa, vai poder até conversar com o compositor, falar: 

“Eu tô com dificuldade, o que você acha nesse intervalo aqui? Essa sétima maior 

descendente tá difícil para mim, como que você acha que eu devo fazer?” Vai 

conversar com termos técnicos. O compositor, ou produtor, ou técnico de som vai 

poder ajudar muito melhor do que a pessoa ficar falando por cima por que ela não 

conhece os termos técnicos. Vai ajudar e muito, só vejo somar. Minha avó dizia 

“Saber não ocupa lugar” e isso em termos de música é uma realidade maior ainda. 

Quanto mais você aprende música mais recursos você tem, mais condições para 

tudo você tem: para entendimento, para repertório, para entender quem são os bons 

músicos, para entender quem deve te acompanhar, para você mesmo poder se 

acompanhar. Eu acho fundamental. 
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Ele vira um profissional, mais estruturado, mais evoluído.     

                 

Exatamente, um profissional mais sólido com uma formação musical.   

           

Mais autocrítico. 

        

Com certeza, totalmente mais autocrítico. 

 

COMO COMPOSITOR O QUE VOCÊ PROCURA EM UM CANTOR, QUANDO 

VOCÊ VAI ESCOLHER UM INTÉRPRETE? 

 

São várias coisas que, por exemplo, primeira coisa que te agrade o timbre do cantor, 

que o cantor tenha emoção, que ele consiga transmitir o que você estava pensando. 

Eu já ouvi assim: “O Chico Buarque não canta nada, mas eu prefiro essa música 

com Chico Buarque do que com a  Verônica Sabino”  e a Verônica Sabino é uma 

cantora maravilhosa, mas por que a pessoa prefere com o Chico? Porque ela acha 

que tem mais verdade, que ele está dizendo aquilo que ele fez com mais verdade, 

você procura isso do cantor também. Você gostar do timbre, afinação essencial, e 

depois as coisas da interpretação, emoção, que a pessoa entenda isso. Às vezes o 

próprio compositor pode ajuda-lá, porque ela às vezes interioriza do mesmo jeito que 

ela viu aquilo e você fala: “Gravou a minha música e eu não gostei” é porque talvez 

ela não entendeu. Ela não entendeu o espírito que você queria passar com aquilo, o 

que era aquilo, o que você tava querendo dizer com aquilo, então é muito 

importante. Por isso muitas cantoras tem uma qualidade de atenção para a letra. 

Cantor, já diz o nome, vai cantar canção, canção é a união de letra e música, a letra 

tem a primazia ainda, a letra é uma das coisas mais difíceis de você encontrar uma 

boa letra e ela tem a primazia. Por isso que quando o cantor desperta a atenção 

para a poesia, nota-se que é um diferencial desse cantor. Ele tem uma coisa 

diferente, porque muitas vezes o cantor canta aquilo lá e ele não tem cultura poética, 

ele não dá valor pro que tá sendo falado, às vezes ele pensa mais na melodia; 

quando na canção, a primazia é da letra. Então se o cantor atenta pra letra: “Essa 

música com a letra do Paulo César Pinheiro, olha que letra! Essa música do Lenine, 

que maravilha!”. O Paulo César Pinheiro que é um dos maiores letrista do Brasil, que 
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era marido da falecida Clara Nunes, é maravilhoso. Hoje ele já virou um trabalhador 

da coisa, os caras contratam ele, ele já vive disso. Você quer uma letra do Paulo 

César Pinheiro, ele não vai fazer para qualquer um e ainda se ele for fazer... A não 

ser que ele seja muito seu amigo como ele era do João Nogueira, que eu achava 

maravilhoso, o sambista; eles eram parceiros mesmo, de amigos. Isso eu acho 

importante, eu acho importante o cantor ter curiosidade desses conhecimentos 

musicais. Por exemplo, o que eu tô falando, neste ano que nós estamos aqui, 2011, 

é o centenário do Nelson Cavaquinho e o Noel. O ano passado foi do Noel, só se 

fala em Noel, Noel, Noel. Aí o pessoal fala: “Tô de saco cheio do Noel, não agüento 

mais Noel”. Porque só se fala sobre o Noel, o Noel é legal, Noel é maravilhoso. Às 

vezes a grande música do Noel tá com a parceria do Vadico e ninguém fala do 

Vadico que era um paulista. O Nelson Cavaquinho é maravilhoso e o Nelson 

Cavaquinho não fazia letra. Então o compositor, se ele tem a habilidade de fazer a 

duas coisas, ótimo, mas geralmente não aparece. O Chico faz as duas coisas, mas 

as maiores canções, as melhores canções são quando, por exemplo: Beatriz, Edu 

Lobo melodia maravilhosa e Chico Buarque letra mais do que maravilhosa; todo o 

sentimento melodia do pianista dele, Cristovão Bastos, letra sublime. Porque que 

eles chamam o Chico?  Porque ele sabe que a melodia é boa, mas eles sabem se 

ela não tiver aquela letra... Isso tudo também faz parte de um aprendizado do cantor; 

faz parte duma cultura que o cantor vai adquirindo: se ele se interessa, se ele 

estuda. Tudo isso vai trazendo essa maior gama de recursos. Isso tudo vai fazer o 

cara crescer. Às vezes esse cantor não tem nem uma grande voz, nem um timbre 

maravilhoso, mas outras coisas superam porque ele escolhe um bom repertório, ele 

cuida da interpretação. Você acaba achando maravilhoso, você fala: “Nossa, mas 

não tem aquela voz”, porque as pessoas vão atrás de vozes maravilhosas; e às 

vezes todo esse arsenal de conhecimentos cultural faz com que a pessoa tenha uma 

carreira brilhante e seja adorada por muita gente mesmo não tendo aquela voz 

maravilhosa. 

 

ENTÃO NO CASO UM CANTOR QUE ELE CONSEGUE INTERIORIZAR AQUELA 

LETRA E ENTENDER AQUELA IDÉIA CONSEGUE PASSAR A MENSAGEM? 
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Exatamente, por isso que eu falei que têm cantoras que já saem ganhando.  Eu 

conheço cantoras que tão aí, são minhas amigas, profissionais há muito tempo que 

ela fala: “Não a primeira coisa que eu vejo é a letra, eu quero ver se é uma boa letra, 

se é uma letra de requinte”. Depois é lógico que ela vai procurar uma melodia legal 

também, mas a primazia da canção é a letra, eu acho que as pessoas não 

entendem isso. Porque elas ficam atrás de melodia, de coisas... e às vezes com a 

letra péssima. Grava aquilo e aquilo não acontece nada, eu acho assim. O 

compositor também, quando ele não tem esse essa capacidade de letrista, faça 

como o Edu lobo, faça melodias maravilhosas e não se meta a fazer letras porque 

não sabe; chame o Chico, chame o Cacazo, que faleceu, é um grande poeta 

carioca, chame o Paulo César Pinheiro, chame o Vinicius [de Moraes], chame 

pessoas que dão conta disso. 

 

Pessoas que conseguem fazer letra a altura. 

 

A PARTITURA PODE OU DEVE INFLUENCIAR NA INTERPRETAÇÃO DO 

CANTOR? 

 

Eu acho que ela vai influenciar na medida em que o cantor vai ter que seguir a 

melodia do compositor, agora na interpretação em si, na emoção, eu não sei... Eu 

acho que é uma segunda etapa, porque o cantor vai ter que aprender a melodia, vai 

ter que aprender a letra, e vai ter que passar aquela emoção cantando com a letra, 

que é isso que o cantor faz. O cantor não canta „lá lá lá‟, ele vai passar a mensagem 

com a letra. Então eu acho que a composição em si - você falou a partitura, se você 

está incluindo melodia e a letra - ela pode influenciar. A melodia em si vai influenciar 

na medida da execução dos intervalos certos, da melodia correta. E a letra, eu acho 

que vai influenciar na parte de emoção, de interpretação, porque é a letra que 

carrega essa mensagem. Às vezes você tá fazendo uma melodia lindíssima com 

uma letra absolutamente insossa, bobinha, chata. O intérprete, o cantor às vezes 

consegue salvar algumas coisas ou consegue estragar muitas vezes, já vi grandes 

músicas estragadas pelo cantor, tá cheio na MPB que eu chamo de „estragadores de 

músicas‟, não vou citar nomes também prá não ficar... Mas de arrumadores de 

música eu posso citar, por exemplo, essa menina que surgiu aí a Maria Gadú, ela 
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tem um timbre diferenciado, tem um bom gosto, e eu ouvi ela cantando uma música 

da Kelly Key, “Baba Baby”, aquilo eu detestava, e ela cantou de um jeito totalmente 

diferente, fez um arranjo e uma interpretação, você até escuta a música. Você fala: 

“Conseguiu salvar uma música”, que é uma besteira, a música é uma bobagem, e 

ela conseguiu com a sua interpretação; ela ali fez uma influência do bem pra música. 

Como têm outros compositores que faz uma influência do mal pra arruinar a música, 

pega uma música e exageram, cheio de afetações - daquilo que eu tava falando 

antes - e você acaba: “Nossa eu detestei com essa pessoa aí”, e às vezes a pessoa 

até canta bem. 

 

INTERPRETAÇÃO DEMAIS ÀS VEZES TAMBÉM PODE ACABAR COM A 

MÚSICA? 

 

Com certeza, mas têm gente que gosta, têm pessoas que gostam de cantor mais 

afetado. Eu não sou uma delas, eu detesto cantores afetados, cantores que 

exageram. Têm gente que adora, têm divas da MPB que são „afetadíssimas‟ e o 

pessoal adora. Da música internacional eu não gosto, eu gosto de uma coisa mais 

comedida, que seja mais musical. 

 

Que não seja tão melodramática. 

 

Exatamente. Têm gente que gosta de um teatral, mais tá desafinado; essa pessoa, 

essa grande diva da MPB desafina sempre, mas ela tem uma interpretação. Porque 

ele [certo público] gosta da “teatralidade”, pra ele aquilo é importante, vence até as 

falhas técnicas de cantoras que estão aí a 30, 40 ou 50 anos e continuam tendo 

falhas técnicas e suprem essa platéia com essa teatralidade. Isso não me 

impressiona, eu particularmente penso sempre mais do lado musical, eu gosto mais 

dos intérpretes e dos cantores que primam pela parte musical. 

 

ESSA SUA OPNIÃO SERIA PORQUE VOCÊ JÁ TEVE UMA EDUCAÇÃO 

MUSICAL, VOCÊ ACHA QUE ISSO INFLUÊNCIA A TER ESSA OPINIÃO? 
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Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que - como a gente falou - você tendo 

uma formação musical você passa a valorizar mais os aspectos técnicos e a se 

esmerar mais naqueles aspectos; porque se você quer uma teatralidade, assiste 

uma ópera, que junta música, teatro e como chama? Atuação cênica. Aí você vai 

assistir um espetáculo: “Eu vou ver um musical que eu adoro!”, que a pessoa tem 

que cantar, interpretar, dançar. Eu prefiro sempre - não que eu não goste também - 

mas eu prefiro um espetáculo musical. No que eu prefiro, influencia bastante a 

formação musical, porque vêm a lapidação técnica, a afinação, o bom gosto, a 

ambiência da música, o arranjo que vai ser feito de acompanhamento... Daí o cantor 

fala assim: “Eu penso aqui” e ele começa a ter idéias também de ambiência musical. 

Porque geralmente - não vou dizer todos - um cantor, se você mostra uma música 

para ele, gravada num gravadorzinho e um violãozinho: “Ah, não gostei não”, mas se 

você dá aquela gravada com arranjo é: “Nossa!”, porque falta idéia. Eu digo que têm 

cantores que têm imaginação e têm cantores que não têm. E essa imaginação é 

suscitada pelo estudo também, porque você vai sabendo, você vai tendo mais: “Não, 

mas aqui olha” - você fala mesmo pro seu arranjador – “num dava pra... eu pensei 

assim, num cello aqui, fazendo um negócio aqui”, você vai tendo idéias até de 

ambiência. Estudando você vai tendo muito mais condições de ter essas 

imaginações criativas, não de composição, eu tô falando de interpretação que são 

alimentadas por um maior conhecimento técnico. Mas têm pessoas que não têm 

isso e têm uma imaginação boa só de vivência, sem estudar, mas se ela estudasse 

influiria para ela ter mais ainda, muito mais do que ela têm. Sabe se ela já tem isso 

intuitivamente, quem dirá estudando. Composição, a mesma coisa. 

 

VOCÊ JÁ TEVE A EXPERIÊNCIA DE VER A INTERPRETAÇÃO DE UMA MÚSICA 

DE SUA AUTORIA MELHOR DO QUE VOCÊ HAVIA CONCEBIDO? 

 

Já tive. Porque tinha música, várias músicas, em que eu interpretava e eu não sou 

um cantor, eu sou um autor/intérprete. Então quando eu fiz aquela música cantada 

por uma cantora ou um cantor realmente que interpretou aquilo [a música] que 

estava comigo, aquilo cresceu extremamente. Como eu acho do Chico também, 

essa coisa que eu citei de gente que prefere com ele porque ele é compositor, por 

exemplo: se têm a Verônica Sabino e ela canta aquela música “Todo sentimento” - 
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dele e do Cristovão Bastos, que a letra é dele e a melodia é do Cristovão - que é o 

seguinte ela é maravilhosa, ela é filha do escritor Fernando Sabino e chama-se 

Verônica Sabino, é uma cantora maravilhosa; quando eu escutei o Chico cantar 

aquilo - („Preciso te seguir... nhanhanha...‟ [fanhoso])25 - aquilo é fraco, não mostra a 

beleza toda; quando ela cantou ficou maravilhoso, aquilo ficou parecendo um 

paraíso com ela cantando e ela interpretou muito bem com todo o poder que ela 

tem, uma voz maravilhosa. Uma cantora que deve ter tido uma formação também 

porque ela já teve de berço um ambiente cultural, como o Chico teve também, só 

que o Chico não foi estudar, não lhe interessou estudar música, não sei se depois 

ele foi aprender uma coisinha aqui e outra lá, mas ele seguiu sempre a intuição o 

que lhe deixou manco na parte musical. Se ele tivesse estudado música, imagina se 

ele já é tudo aquilo na parte poética imagina, ele seria quase um Taiguara que era 

instrumentista de mão cheia, cantor maravilhoso com a voz que Deus lhe deu, 

compositor maravilhoso de melodias maravilhosas e poeta. Eu costumo dizer: “Era 

meu ídolo”, e eu falo assim, era o único que eu vi na música popular brasileira 

completo, porque sempre manca alguma coisa. O cara faz a melodia maravilhosa, 

mas não faz a letra que é o essencial; faz a letra, mas a melodia não; faz tudo isso, 

mas não canta porque não têm aquela voz; ou ele canta, mas nem sempre é um 

grande instrumentista, sempre falta alguma coisa. No Taiguara, eu reputo que não 

faltava nada, era assim uma covardia, Deus jogou todos esses talentos pro 

Taiguara, maravilhoso. Então eu acho que agora ele tá sendo recuperado. Eu acho 

que eu quis fala do Taiguara também que têm um compromisso em reascender a 

carreira de tão grande músico e compositor, cantor; se bem que está reascendendo. 

Recentemente teve um espetáculo no Ibirapuera, “Elas cantam Taiguara”, com 

cantoras maravilhosas, intérpretes, eu vi uma cantora, - o rapaz daqui que me 

mandou um link do you tube onde eu vi uma cantora - e o Taiguara cantava muito 

bem, mas essa moça deu uma interpretação de uma música do Taiguara sem alterar 

nada, sem fluir, sem firula nem nada, só na voz, piano e voz, e só na voz dela e 

interpretação fez a música ficar maravilhosa. Fora o Taiguara, foi uma das poucas 

pessoas que eu vi cantar aquela canção que me fez ouvir várias vezes e me 

                                            
 
25

 O entrevistado exemplificou como Chico Buarque canta a música “Todo sentimento”. 
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emocionou, é um poder da música; não sei se ela sabe, mas ela tem um quê de que 

ela deve ter uma formação. 

 

QUANDO SE FALA EM MÚSICA POPULAR, SE PENSA MUITO EM LIBERDADE. 

JÁ OUVI ESSA HISTÓRIA DE QUE NEM O COMPOSITOR SEGUE O QUE ELE 

ESCREVE, ÀS VEZES ELE ESCREVE DE UM JEITO E NA HORA DE EXECUTAR 

ELE FAZ DE OUTRA MANEIRA. 

 

Não, sabe o quê que é, isso é verdade. Não é que ele não segue, por exemplo, você 

pega um songbook e de repente a música brasileira que é riquíssima em ritmo, em 

swing que a gente fala. Às vezes a pessoa toca de um jeito que já faz aquilo de jeito 

extremamente complexo de se escrever. Isso já aconteceu comigo também, de eu 

facilitar para registrar a música, para passar pra alguém, facilitar a escrita, porque se 

eu fosse escrever do jeito que eu tô fazendo mesmo, ficaria muito complexo de 

escrever e às vezes aquilo ficaria de um jeito que as pessoas teriam extrema 

dificuldade de ler, de assimilar. Por exemplo, facilita-se, faz a partitura de uma 

maneira mais simples do que a execução mostra; por uma questão de prática de 

leitura. Então não é que não siga, é que às vezes é complexo, mesmo que o 

compositor popular ou a maioria desses não sabe escrever, mas pega alguém que 

vai lançar o songbook e vai escrever. Se o cara for escrever do jeito “swingado” 

todo, o que vai acontecer, vai ficar dificílimo de ler, complicado de ler. O que se faz, 

escreve próximo daquilo, a gente fala assim mais quadradinho e depois a pessoa na 

hora de interpretar que coloque esse molho a mais. Aconteceu isso comigo em 

2007, um quarteto de música erudita francês gravou um choro meu, um choro 

erudito, e eu escrevi tudo, tudo está escrito, é só ler e eles eram ótimos músicos, 

eles fizeram tudo, mas quando você escuta é bacana, mas se fosse brasileiro teria 

um „quêzinho‟ a mais daquele swing porque a música é nossa. Eles poriam um 

molho a mais que aquele segundo, é aquela coisa que não se escreve, que tá na 

ginga da interpretação, e isso não se escreve. Eu escrevi tudo que eu pude pra eles 

e fiquei contente com o resultado, mas eu garanto que se fosse um quarteto 

brasileiro tocaria aquilo porque a música é nossa e eles não sabem de choro, não 

tem aquela ginga brasileira. Os brasileiros fariam aquilo que não tá escrito, aquele 

segundinho a mais aquele milésimo de segundo que dá a ginga ali e que mostra que 
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a pessoa é brasileira e que conhece aquele ritmo; que ela é íntima daquilo. Então eu 

acho que é isso que falam, porque na música erudita não, na música erudita você 

escreve; Uma música de ginga, a música popular é uma música de ginga, a música 

erudita é uma música de outra esfera, ela é pra ser lida, então você pode escrever 

complexidades instrumentais, os músicos tão capacitados pra aquilo e eles 

geralmente tocam dessa maneira, lendo. Não é uma música que tenha - o pessoal 

fala - que tenha „beat‟, que tem uma batida, que tem um ritmo dançante, como é a 

música popular. O Villa Lobos que costumava dizer que a música erudita é a música 

pra alma e a música popular é a música pro pé. Eu não sou tão radical quanto Villa 

Lobos, a música popular também é pra alma, mas o que ele quis dizer é essa 

diferença de swing, a música de ritmo, ritmada, que faz a diferença. A pessoa 

brasileira vai tocar um samba, é lógico que ela tem muito mais condições que uma 

pessoa francesa, alemã; porque ela nasceu com aquilo, o cara não entende. Por 

exemplo, os americanos, a maior parte da música deles é feita num compasso 

quartanário: blues, rock, jazz... E a música brasileira a maior parte dela é feita em 

compasso binário, a música popular é: xote, baião, xaxado, samba, frevo... É tudo 

em compasso binário, o que muda totalmente a ginga, a acentuação, tudo. Quando 

os americanos vão contar 4, o samba já foi porque a gente acentua em cada 2, a 

ginga foi pro espaço. Aí fala que eles não sabem tocar porque eles tocam mambo 

em vez de tocar samba. Não, eles até tocam, mas eles precisam se esforçar muito, 

estudar muito, coisa que a gente pega aqui, até quem não sabe música pega um 

violãozinho e sai tocando o seu samba, tá no sangue, na alma do povo brasileiro. 

Essa ginga você não passa pro papel, mesmo que ficaria muito difícil, você poderia 

até se esforça, ficaria uma coisa que não valeria o esforço. Porque quem pegar 

aquilo vai ter a melodia escrita mais quadrada, mas na hora de tocar ele vai botar a 

ginga. Então não compensa ficar escrevendo tudo aquilo. Agora se fosse música 

erudita a gente escreveria nota por nota, que tá lá na sinfonia do Beethoven, no 

Mozart, numa sonata, no próprio Beethoven, ou do Bach. É tudo escrito, é tudo 

escrito e o cara vai tocar aqui, vai tocar na China, na Alemanha, e eles vão tocar o 

que tá ali. Agora quando é música popular e envolve ritmos... É a mesma coisa: nós 

nunca faremos tango como os argentinos, eles não farão samba como a gente faz. 

Porque depende da cultura, da ginga, do povo. É isso aí, que você falou não é que o 

compositor, como é que você falou? 
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Que nem o compositor segue aquilo que ele escreve? 

 

Mas não é, porque ele escreve em música popular uma versão facilitada. Às vezes 

até não, tem uma complexidade, quando ele toca tá mais gingado e mais complexo, 

é porque tocando você faz coisas que em milésimos de segundo não se escreve. 

Você abafa, num caso do violão que é um instrumento rítmico, você abafa a mão 

direita e fica fazendo, abafando a mão esquerda, coisas que dão um swing que... 

 

Dão mais vida prá música? 

 

É, dão um „quê‟, aquela pimenta, aquele tempero que não tá escrito. 

 

Que o cantor também acaba desenvolvendo. 

 

Desenvolve, desenvolve. Isso na interpretação do cantor também. Às vezes o cantor 

pega aquela melodia dele, por isso é que eu falei que no ritmo é que tá isso, e não 

na melodia. Então você mexe no ritmo, você dá sua ginga, mas não mexe na 

melodia. Tem cantores que vão mexer na melodia, ele desfigura a melodia; o quê 

que ele quer? Entrar de parceiro com o compositor? Que às vezes desfigura a 

melodia e fica uma coisa, eu diria, desrespeitosa. E o compositor se ele vai cantar, 

ele tem que seguir a melodia do cara, ele que coloca os seus ornamentos entre as 

notas da melodia, que ele bote o seu swing, sua interpretação. Eu sou rígido com a 

melodia, inclusive sou muito rígido com parceiro; a gente vai ver a cantora, vai 

gravar nossa música, elas já ficam preocupadas que sabem que eu vou lá e vou 

querer escutar a melodia, “Não, aí não é essa nota não, não é essa melodia, vai 

pegar e fazer a melodia”. E eu fiquei chateado quando saiu coisa gravada com nota 

de melodia mudada e que eu não pude faze mais nada ali. Eu fiquei chateado, é 

uma coisa. Agora swing eu acho que a pessoa pode faze o seu, eu posso não gostar 

como eu não gostei dessa cantora que mexeu na melodia e o jeito que ela fez na 

música pra mim perdeu o swing e ficou a música meio sem sal, não é a música que 

eu fiz e que o pessoal gostava. Uma vez também o irmão dela e o percursionista 

famoso, amigo meu, ele gravou com uma cantora parceira minha e ela resolveu 

gravar uma música minha, que era swingada do jeito que eu tocava e era daquele 
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jeito que o pessoal gostava, comigo tocando e eu fazendo daquele jeito. E ela 

gravou de outro jeito e o irmão dela chegou pra mim e falou: “Oh Bellodi, não gostei 

não, prefiro com você”. O percursionista que gravou também disse: “Eu prefiro com 

você também”, o irmão dela e o percursionista que tocou, eles não gostaram do jeito 

que ela fez. Comigo era um funk americano, aquele funk mais swingado e ela fez um 

samba, foi um negócio que no fim o pessoal não gostou. E você vê, ela era a 

cantora ela que gravou o disco, e eu era o compositor e eles preferiram; o irmão que 

é músico e o percursionista chegaram pra mim e falaram: “Oh prefiro com você, não 

gostei desse jeito aí não”. Então é questão que ela não acertou talvez nessa coisa 

de mexer na ginga e o pessoal não gostou, e eu por exemplo eles gostaram e eu 

não sou cantor, sou um compositor. Eles viram um arranjo com ela tava tudo ali e eu 

tocava no violãozinho a música e eles preferiam comigo porque eles gostavam mais 

da minha ginga pra tocar aquilo lá e foi o que aconteceu. A música ou a composição 

é meio que nem um filho, às vezes uma pessoa te pede autorização, e você dá e 

você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo. Você meio que tá entregando 

seu filho pra pessoa, de repente você se surpreende, “Nossa que maravilhoso!”, 

como já aconteceu várias vezes e “Nossa, a música ficou maravilhosa” ou “Ih, essa 

música ficou horrível e eu não gostei não”, mas aí já ... Agora não mexendo pra mim 

- volto a insistir - não desvirtuando a melodia, eu já fico mais feliz. Porque isso me 

incomoda muito e eu sou meio rígido nisso. Eu sou meio „cricri‟ com isso, não gosto 

não, eu acho que aí já desrespeita o compositor, não gosto quando troca a letra, 

tudo que diz respeito ao compositor eu não gosto. A pessoa mudou só isso aqui, “Eu 

botei um „O‟ a mais, eu tirei esse „E‟ aqui” Não é pra você mexer em nada, aqui você 

não mexe em nada. Porque tudo isso desvirtua; às vezes um „E‟, um „O‟ tira o 

sentido da poesia, imagina a notinha ali, se ela muda o intervalo ou ele muda o 

cantor. Então eu acho que ele tem que ter respeito com a melodia e com a letra e 

tem várias coisas que a interpretação dele pode fluir e deixar aquilo maravilhoso, o 

ritmo, a ginga, o andamento daquilo - se vai ser mais rápido ou mais lento - vai 

cantar o tipo de expressão, de entonação, de dinâmica... Quantas coisas eles tem, e 

não precisa mexer na melodia e não deve, nem na letra. Não mexendo na canção, 

na melodia e nem na letra, ótimo eu estou feliz e acho que ele vai fazer um bom 

trabalho. Acho que o estudo de música ajudará ele ter essa consciência. 
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ENTENDI TÁ BOM ENTÃO, A GENTE GOSTARIA DE AGRADECER A VOCÊ POR 

TER ATENDIDO, TER ACEITADO CONVERSAR CONOSCO E GRAVAR ESSA 

ENTREVISTA. 

 

Eu espero que tenha sido proveitoso e foi um prazer ter falado com vocês, falou 

obrigado! 

 

Maior prazer foi pra gente com certeza. 

 


