
C A P Í T U L O  9
Olá alunos e alunas da Musixe, agora que temos conhecimento sobre
formações musicais, e temos um material significativo sobre a
Organologia das famílias de instrumentos musicais, é hora de
colocarmos a "mão na massa" e começar a organizar nossas ideias no
papel, para que elas futuramente tornem-se música.
neste nono capítulo, vamos desenvolver nosso primeiro laboratório
de arranjo, dando ênfase ao formato "combo".
Por definição, combo se refere a grupos pequenos. Vamos considerar
como grupos pequenos a seção rítmica acrescentada de, no máximo,
três instrumentos. Para nossos estudos, vamos utilizar uma seção
rítmica de três a quatro integrantes.
A seção rítmica tradicional é composta por: piano, baixo, bateria e
guitarra/violão. No caso da música brasileira e afro-cubana, a
percussão, em geral, é também incorporada à seção rítmica. A ela
poderemos acrescentar uma infinidade de instrumentos melódicos,
começando pela própria voz. Se voltarmos nosso olhar para o
universo jazzístico vamos encontrar mais comumente instrumentos
de sopro como saxofone, trompete e trombone. É evidente que existe
uma infinidade de outras possibilidades: clarineta, flauta, clarone etc.
Os instrumentos de sopro também podem ser substituídos por
instrumentos de corda: bandolim, cavaquinho, violino, o que é bem
comum na música brasileira.
Ampliando ainda mais o conceito de combo, se olharmos para a
música brasileira, poderíamos considerar os regionais de choro e uma
infinidade de outras combinações, só pra ficar em alguns exemplos. A
princípio, vamos focar no combo tradicional, o que nos possibilitará
trabalhar com gêneros tão variados como jazz, samba, pop e rock.

Bora?



9 . 1 .   S E C Ã O  R I T M I C A

Na maior parte dos combos, a guitarra complementa o piano como
suporte harmônico. A grosso modo, o instrumento é um tipo de violão
amplificado. As primeiras guitarras nada mais eram que instrumentos
acústicos com captação para posterior amplificação. Com o passar do
tempo a guitarra foi adquirindo características próprias e
desenvolvendo sua própria linguagem, especialmente com o
desenvolvimento tecnológico.

9 . 1 . 1 .  G U I T A R R A  E  V I O L Ã O

S U G E S T Ã O  D E  L E I T U R A
Em sua dissertação de mestrado
“Por uma proposta curricular de
curso superior em guitarra”,
Rogério Borba Gomes se
aprofunda mais sobre o assunto,
analisando a origem da guitarra e
sua evolução para um instrumento
autônomo (GOMES, 2005).

O instrumento tem uma tessitura grande, indo do E2 até o D5 (ou B5
no caso do violão):

http://livros01.livrosgratis.com.br/cp020893.pdf.


A escrita da guitarra pode ser divida em cinco modalidades:

1. acordes na pauta;
2. acordes cifrados com notação/convenção rítmica;
3. acordes cifrados sem notação rítmica;
4. linhas melódicas como parte do acompanhamento;
5. linhas melódicas.

A escrita de acordes na pauta não é muito comum porque exige um
conhecimento específico do instrumento que muitos arranjadores não
têm:

Na maior parte dos arranjos, as partituras para o instrumento incluem
somente acordes cifrados com eventuais notações rítmicas, como no
exemplo a seguir:



É bastante comum também acordes sem qualquer outra notação além
das barras de acompanhamento. Nesse caso, a divisão rítmica depende
do estilo ou gênero da música ou grupo e pressupõe-se que o músico a
conheça:

Assim como o piano, a guitarra, embora membro da seção rítmica,
frequentemente executa linhas melódicas. Essas linhas podem ocorrer
quando o instrumento executa sua função rítmica:



Ou desempenhando uma função estritamente melódica:

Para finalizar, um exemplo que contempla algumas das características
abordadas em um único trecho:



9 . 1 . 2 .  P I A N O

O piano é o instrumento com maior tessitura dentre todos (mais de sete
oitavas) e com um sem número de possibilidade de execução.

Como membro da sessão rítmica, funciona da mesma maneira que a
guitarra, ou seja, desempenhando papéis ritmicos e melódicos. A priori,
não há restrições na escrita para acordes. Normalmente, o piano é
capaz de executar o que o arranjador desejar.
O autor Carlos Almada (2000, p. 74) sugere, inicialmente, que se escreva
dentro da tessitura que chama de “registro prático”: (C2 ao E7)



E a divide em três regiões distinas, a saber:

A G U D A

Nessa região, evita-se o uso de acordes, com excessão do uso de
tensões; é apropriada para a escrita de melodias (C4 ao E7)

M É D I A

Nesse registro, acontece a maior parte da harmonia do piano, mas
também ele é utilizado para a execução de melodias (G3 ao C5).

G R A V E

Nesse registro, escreve-se linhas de baixo, arpejos e dobramentos (C2
ao D3).



A escrita para piano, assim como acontece com a guitarra e o violão,
envolve elementos muito específicos que não serão tratados nesse
momento. O livro já mencionado “Arranjo”, do autor Carlos Almada, fica
como sugestão para um estudo complementar. Lá pode-se encontrar
um maior aprofundamento do assunto.



9 . 1 . 3 .  B A I X O

O baixo ou contrabaixo é um instrumento chave na seção rítmica. Ele é
o coração da música, peça vital na manutenção do pulso. Assim como a
guitarra, o contrabaixo é transpositor de oitava, soando oitava abaixo do
que está escrito na partitura.

O baixo acústico, em música popular é normalmente tocado em
pizzicato, ou seja, com os dedos ao invés do arco, mas o arranjador
pode também escrever trechos para serem executados com o arco.
Isto, é claro, só o instrumento acústico poderá fazer. O baixo acústico,
ao contrário da sua versão elétrica, é um instrumento não temperado,
pelo fato de não possuir trastes divindo a escala em semitons. Por isso,
ele possibilita um uso de glissandos que não vão soar no instrumento
elétrico.

Assim como os demais instrumentos da sessão rítmica, o mais comum
para o baixo é escrita de cifras, convenções rítmicas, barras de ritmo
etc. 



Note que uma vez que a linha de baixo se mantém igual, a partitura
passa a usar as barras de repetição, ao invés de repetir a escrita.



9 . 1 . 4 .  B A T E R I A

A bateria é na verdade uma soma de instrumentos agrupados em um
único: bumbo, surdo, pratos, caixas etc. A escrita para o instrumento
apresenta uma série de particularidades e é extremamente complexa.
Por outro lado, raramente um arranjador de música popular vai escrever
levadas completas para o instrumento.

Normalmente, escrevem-se as convenções rítmicas, acentos e os
pontos em que ocorrerão as “viradas” (fills), que costumam ficar a cargo
do instrumentista. A bateria utiliza a pauta de uma maneira diferente,
em que cada linha ou espaço representa um instrumento do set.

Caso o arranjador desejar, ele pode escrever alguns compassos da
levada básica que ele gostaria de utilizar e deixar o restante a cargo do
músico:

Rock:



Como acontece com os outros instrumentos dessa seção, após uma
indicação generalizada da levada desejada, o arranjo costuma utilizar o
recurso das barras de repetição ou de marcação de tempo:

Samba:

Normalmente, utilizam-se duas vozes na escrita para bateria, mas
algumas vezes pode-se optar para escrever tudo numa única voz:

OUTROS INSTRUMENTOS

Além dos tradicionais piano/guitarra/baixo/bateria, a música brasileira
contempla outras possibilidades, especialmente no campo das cordas,
com cavaquinho, bandolim, viola etc.


