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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é realizar duas edições para violão (crítica e de performance) 

do arranjo de “Eu sei que vou te amar” composição de Antonio Carlos Jobim e Vinicius de 

Moraes. Este arranjo faz parte do seu livro Chord Melody – Gamela. Tomamos como fontes 

primárias o arranjo escrito em um sistema de diagramas criado por Sidney Barros, uma partitura 

que acompanha o livro, e um vídeo didático que contém duas versões, uma no andamento em 

que o arranjo deve ser tocado e outra em andamento lento. Partindo da comparação entre as 

fontes primárias percebemos diversas divergências entre elas. Com base nestes dados 

musicológicos a pesquisa propôs uma edição crítica, que, junto a outras fontes primárias foi 

construída uma edição de performance. A partitura construída conta com sugestões de 

interpretação contendo: digitações, sinais de expressão e agógica  

A metodologia da pesquisa foi guiada pela contextualização histórica, síntese biográfica 

e as principais influências musicais de Gamela, no objetivo de entender fatores, e recursos 

expressivos de uma musicalidade específica de uma época e que possivelmente influenciaram 

Gamela na forma de conceber sua música e seus arranjos. 

Palavras-chave: Gamela; Sidney Barros; Edição Crítica; Edição de Performance; arranjo; Eu 

sei que vou te amar.  
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INTRODUÇÃO 

Sidney Barros foi um importante violonista, arranjador e professor de violão, nasceu em 

Barretos, mas radicou-se em Brasília, atuando como professor por várias décadas. Seu principal 

legado foi a formação de inúmeros músicos e seus livros, que contém desde arranjos simples 

até para alunos iniciantes, como arranjos complexos e de difícil execução sem deixar de lado o 

extremo bom gosto musical e harmonia sofisticada. 

O trabalho ficou dividido em dois capítulos, o primeiro com a contextualização 

divididos em três subitens: ‘Bossa Nova’; ‘Sidney Barros - Síntese Biográfica’ e ‘O professor 

e sua metodologia’. O segundo capítulo ‘Eu sei que vou te amar: descrição e análise das fontes’ 

com cinco subitens: ‘Descrição’; Edição Crítica’; ‘Análise das fontes’; Soluções da edição 

crítica’ e ‘Soluções da edição de performance’. 

 Com a intenção de compreender as influências de Sidney Barros fizemos um recorte 

histórico da Bossa Nova, importante estilo musical que muito influenciou a música no Brasil e 

no mundo, e também muito influenciou Gamela, além da música “Eu sei que vou te amar” 

objeto desta pesquisa fazer parte deste contexto histórico. Na síntese biográfica descrevemos 

um pouco sobre sua carreira e trabalho. No subitem ‘O professor e sua metodologia’ 

apresentamos o método de escrita que Gamela criou, e delineamos um pouco sobre seus livros. 

O segundo capítulo trata do objeto de pesquisa, uma sucinta exposição sobre detalhes 

da composição da música ‘Eu sei que vou te amar’. No segundo subitem expomos sobre edição 

crítica e o processo de coleta e análise dos dados. No terceiro subitem é apresentada a análise e 

comparação das quatro fontes primárias do arranjo. No subitem quatro do segundo capítulo 

apresentamos as soluções da edição crítica, detalhando como foram feitas as escolhas dentro 

das divergências apresentadas nas análises. No quinto e último subitem apresentamos nossas 

sugestões de escrita, digitação e interpretação do arranjo em questão. Os dois últimos subitens 

geraram duas partituras que se encontram nos anexos deste trabalho. 

Este trabalho usou como referencial alguns trabalhos para dar suporte às compreensões 

históricas, metodológicas e teóricas, podemos citar aqui alguns destes trabalhos: (CAMPOS, 

1974), (GAVA, 2002), e (NAVES, 2004), como base para compreensão histórica. 

(FIGUEIREDO, 2004) Para as edições. (MED, 1996) deu suporte para questões teóricas. 

(PEREIRA, 2011), (CHEDIAK, 1990) e (GAVA, 2002) para referências sobre harmonia. 

(RAHMEIER, 2014) e  (WOLFF, 2017) para referências sobre técnica e escolhas de digitações, 

dentre outras fontes. 
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1 – CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Esta contextualização buscou obter informações a respeito de elementos que 

influenciaram a carreira de Sidney Barros e que possam trazer elementos para a criação da 

edição crítica e de performance. 

1.1 BOSSA NOVA 

 

A Bossa Nova foi um dos gêneros musicais mais importantes do Brasil, influenciou toda 

uma geração de músicos no Brasil e no mundo, segundo Campos (1974, p. 96): 

A Bossa Nova caracterizou-se originalmente como uma forma de música de câmara 

popular com base no canto-falado, numa manifestação musical contida, não 

demagógica, nem patológica, sem apelar para virtuosismos gratuitos, e discreta 

quando sentimental. (CAMPOS, p. 96) 

Principalmente nas décadas de 40 e 50 do século XX, a música brasileira foi marcada 

por forte influência do tango, bolero e baladas norte-americanas, estas influências resultaram 

em estilos como o samba-canção, além de modificar a maneira que eram concebidos os arranjos, 

passando a ter orquestrações com sopros e cordas, Segundo Naves:  

Também fazia parte dessa estética excessiva a performance dos cantores e a 

interpretação, em termos vocais quanto instrumentais. Os cantores, principalmente 

nos anos 40 e 50, obedecem ao estilo operístico, soltando a voz ao máximo e exibindo-

a com floreios os mais variados. [...] era comum o cantor construir uma persona 

exuberante, recorrendo a trajes reluzentes e a uma postura teatral. (NAVES, 2004, p. 

11) 

Diferente da produção das rádios, que eram exuberantes e operísticas, as boates de 

Copacabana preferiam uma linha mais intimista, “contratavam cantores que interpretavam 

sambas-canções dramáticos, porém afinados com o ambiente sofisticado dos night clubs” 

(NAVES, 2004, p. 12) é nesste ambiente que começa a surgir o trabalho dos precursores da 

Bossa Nova compositores como Dolores Duran, Antonio Maria, Carlos Lyra e Maysa além 

destes podemos citar como precursores do estilo os músicos Johnny Alf, Dick Farney, Lucio 

Alves, Aníbal Augusto Sardinha (Garoto), Laurindo de Almeida, Aloysio de Oliveira, Dóris 

Monteiro, Tito Madi, Ivon Cury, Noel Rosa entre outros, que aos poucos foram criando 

elaborações estéticas, elementos estruturais e interpretativos que moldaram o que viria a ser o 

estilo Bossa Nova. Campos (1974, p. 72) alega que “Surgiria uma música mais voltada para o 

detalhe, baseada quase sempre no canto, violão e pequenos conjuntos; desenvolver-se-ia a 

prática do "canto-falado" ou do "cantar baixinho"”. 

João Gilberto é reconhecido como o músico que inventou a batida da Bossa Nova, mas 

sua contribuição não se limita ao ritmo, Naves (2004, p. 13) fala sobre “uma maneira não usual 

de lidar com a voz e o violão. Uma e outro se integram, provocando uma tensão criativa; desta 
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maneira o violão já não atua como acompanhamento”.  Samba de uma nota só na interpretação 

de João Gilberto é um bom exemplo deste procedimento de interpretação, traz um deslocamento 

entre a melodia e o acompanhamento, se compararmos com outras gravações perceberemos que 

Gilberto ora atrasa, ora adianta o ritmo da melodia. 

 João também moldou outras características do estilo, seus arranjos eram mais leves, “A 

grande orquestra é substituída por um conjunto menor, mais camerístico: violão, piano, 

percussão e baixo” (NAVES, 2004, p. 13) observando a gravação de ‘Chega de saudade’ feita 

por Elizeth Cardoso com arranjo de Antônio Carlos Jobim e com João Gilberto ao violão e a 

gravação de João Gilberto no seu compacto de 1958 perceberemos que a gravação de Elizeth 

ainda está ligada à estética operística, com arranjo mais sinfônico e voz cheia de maneirismos, 

na versão de João o arranjo é mais camerístico, com voz suave, mais intimista e sem excessos 

desnecessários. 

Os músicos da Bossa Nova consideravam o repertório de sambas canções muito tristes 

e incoerentes com a juventude alegre, de “O amor, o sorriso e a flor1”, Roberto Menescal em 

entrevista2 cita que os músicos da Bossa Nova apelidavam o samba-canção de ‘samba canseira’ 

devido aos andamentos lentos e os temas das letras. Segundo Naves (2004, p. 12): “As letras 

desfiavam um rosário de queixas, de dores-de-cotovelo derramadas”. 

O fato é que os bossa-novistas passaram a considerar o repertório anterior de 

sambas-canções e tangos abrasileirados melodramáticos e inadequados aos 

novos tempos. Imbuídos de uma atitude experimental, voltaram-se, embora de 

maneira anárquica, para a pesquisa de um estilo musical compatível com as 

novas linguagens que se desenvolviam tanto no exterior (principalmente o jazz 

norte-americano) (NAVES, 2004, p. 12). 

Antônio Carlos Jobim, considerado o maior compositor da Bossa Nova tem na sua 

trajetória um trânsito entre a música erudita e popular, segundo Naves (2004, p. 16) a carreira 

de Jobim “é marcada, desde os anos 40, por diferentes experimentos musicais, tanto ‘eruditos’ 

(sinfônicos e camerísticos)  quanto ‘populares’ (os mais diversos gêneros)”, teve formação 

erudita mas a partir dos anos 50 começou a atuar no universo da música popular, tocou em 

“boates em Copacabana; algum tempo depois empregou-se na gravadora Continental, onde 

passou a escrever partituras para compositores e fazer arranjos para orquestra” (NAVES, 2004, 

p. 17). Dentro deste trabalho como arranjador Jobim teve bastante contato com o compositor 

Radamés Gnattali, ambos tinham a característica de transitar entre o universo erudito e popular. 

Naves descreve que Tom indicava uma continuidade nos arranjos sinfônicos e exagerados 

                                                           
1 “O amor, o sorriso e a flor” é o nome do segundo LP de João Gilberto, lançado em 1960. E também parte da letra 

da música Meditação de Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça. 
2 https://youtu.be/WLWQyU_KATE?t=9m47s  

https://youtu.be/WLWQyU_KATE?t=9m47s
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vigentes antes da Bossa Nova, mas sofrera influência de João Gilberto no ideal Bossa-novista: 

“João Gilberto teria exercido, no final dos anos 50, um certo tipo de ascendência sobre Tom 

Jobim, no sentido de iniciá-lo nos procedimentos bossa-novistas” (NAVES, 2004, p.18), e ainda 

completa; “João Gilberto e Tom Jobim se complementavam, portanto, com suas contribuições 

específicas: João entrou com o ritmo, a batida bossa-nova, e Tom, com a sua harmonia 

requintada”. (NAVES, 2004, p.20-21) (grifos do autor). 

Augusto de Campos aponta o acompanhamento como um dos principais elementos da 

Bossa Nova, divide-a entre Harmonia e Ritmo. Na harmonia ele cita: 

 Até então se conheciam popularmente os acordes básicos da harmonia tradicional, 

sobre os quais se faziam as composições. Os acordes que tinham o nome popular de 

"primeira", "segunda", "preparação" e "terceira" posição, que na realidade eram 

tônica, dominante, tônica com sétima e subdominante, passaram a ser insuficientes 

para o acompanhamento dessas composições. Estes eram baseados, em geral, no 

acorde de tríades perfeitas (dó, mi, sol, por exemplo), e executados quase sempre em 

posição fundamental, isto é, com a nota principal do acorde (dó) no baixo. A partir da 

BN, passou-se a fazer uso de acordes alterados em grande quantidade, ou seja, acordes 

com notas estranhas à harmonia clássica, popularmente conhecidos como 

"dissonantes". Passou-se também a não dar muita importância ao fato de a nota 

fundamental do acorde estar ou não no baixo, desenvolvendo-se novas "posições" no 

instrumento em forma de clusters, ou seja, blocos de notas com uma determinada "cor 

harmônica". Essa harmonia mais desenvolvida permitiu também o enriquecimento e 

a incursão da melódica por outras tonalidades, distantes da original. (CAMPOS, 1974, 

p. 76). 

A música ‘Desafinado3’ de Tom Jobim e Newton Mendonça é emblemática dentro da 

Bossa Nova; dela podemos citar de forma sucinta alguns procedimentos harmônicos e 

melódicos característicos do estilo, a música inicia-se na tonalidade de FÁ maior, mas do 

compasso 44 ao compasso 48 modula para a tonalidade de LÁ maior (região da mediante) e 

nos compassos 52 ao 55 ela modula para a tonalidade de Dó maior (região da dominante). Naves 

(2004, p.14) nos chama a atenção para interação entre a letra e música: “no momento exato em 

que se pronuncia a sílaba tônica da palavra “desafinado”, surge no plano da música um acorde 

imprevisto, sendo a nota seguinte um semitom abaixo do que seria de se esperar (uma blue 

note...) ” a nota em questão é um (Dó#) no acorde G7(#11). Esta interação ocorre também em 

outras Bossas, na música ‘Chega de saudade’ Naves exemplifica:  

A canção se divide em duas partes claramente definidas, sendo a primeira em modo 

menor (tradicionalmente associado à tristeza) e a segunda em modo maior (associado 

à alegria); adequadamente, a lera começa tratando o tema da dor da separação, e a 

entrada do modo maior é assinalado pelo verso que fala da esperança do retorno da 

mulher amada: “mas se ela voltar...” (NAVES, 2004, p. 23) 

Na composição ‘Samba de uma nota só” (CHEDIAK, 1990, p. 91) também ocorre essa 

interação, a letra fala de uma nota só e a melodia é feita com uma única nota, depois a letra cita 

                                                           
3 http://www.jobim.org/jobim/bitstream/handle/2010/10406/desafinado.pdf?sequence=1  

http://www.jobim.org/jobim/bitstream/handle/2010/10406/desafinado.pdf?sequence=1
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que outra nota vai entrar e logo em seguida entra outra nota, na sequência a letra fala: “Quanta 

gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala 

e no final não sobrou nada, não deu em nada”, e na música a melodia é feita com a escala 

ascendente e descendente, e realmente utilizando toda escala.  

Voltando à harmonia, tomando como base a transcrição de Chediak (1990, p. 91) a ‘nota 

só’ da melodia é um (Ré) que permanece por oito compassos (contando a anacruse), e a cada 

compasso muda-se o acorde, o primeiro acorde um Bm7 (gerando uma terça menor no acorde), 

no segundo compasso o acorde é um Bb7(9) (gerando uma terça maior), o terceiro acorde é um 

Am7(11) (gerando uma decima primeira justa), o quarto acorde é um Ab7M(#11) (gerando uma 

decima primeira aumentada), repete-se estes quatro acordes. O procedimento foi manter a 

melodia com uma mesma nota enquanto muda-se os acordes, assim a melodia aos poucos insere 

dissonâncias nos acordes, Naves (2004, p. 14) cita que esta música é “concebida 

minimalisticamente”. 

Na música ‘Eu sei que vou te amar’ na primeira seção a melodia sempre enfatiza o 

intervalo de sétima do acorde, seja ela a sétima maior ou menor, este procedimento era pouco 

comum para época pois normalmente as melodias eram realizadas com notas da tríade. A 

descrição e partitura desta parte encontra-se no subitem 2.1. 

Podemos observar que são procedimentos de valoração da Bossa Nova, ou seja, 

procedimentos característicos do estilo como: a relação Voz/Acompanhamento; o uso da 

Dissonância na harmonia quanto na melodia; Harmonias com modulações para outros centros 

tonais e uso de recursos minimalistas. Gava (2002, p. 238) faz uma lista de recursos harmônicos 

muito utilizados pela Bossa Nova: 

Eis aqui uma listagem dos recursos harmônicos de uso reiterado nas curvas BN: 

• Movimentos cromáticos descendentes da voz aguda;  

• Movimentos cromáticos descendentes do baixo;  

• Cromatismos entre notas de acordes de mesmo radical e função;  

• Cromatismos paralelos; 

• Notas pedais agudas; 

• Dominantes Individuais Substitutas; 

• Acordes com sétimas maiores; 

• Caminhos harmônicos alternativos sempre propiciando clichês e cromatismos 

entre uma ou mais vozes; 

• Clichês construídos sobre o cromatismo de notas acrescentadas: nona -> nona 

menor e décima terceira -> décima terceira menor. (GAVA, 2002, p. 238) 

A Bossa Nova surge em um período histórico após a segunda guerra mundial e antes do 

golpe militar no Brasil em 1964. 

O movimento Bossa Nova foi contemporâneo dos momentos finais da chamada 

República Nova (1945-1964), O desfecho da Segunda Guerra Mundial desencadeou 

um expansionismo norte-americano mais agressivo, em conformidade com a posição 

de liderança internacional que aquele país assumia. Entre nós, o crescimento do 
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predomínio norte-americano tornou-se notável nas mais diferentes áreas culturais, 

influindo na indústria editorial, musical, no cinema e na publicidade, por exemplo.  

(GAVA, 2002, p. 27)  

A concepção musical da Bossa Nova e as influências recebidas por meio de uma 

simbiose ocorrida entre samba, jazz e impressionismo musical francês sem dúvida 

vieram colocar a música popular em outro patamar de elaboração formal, elevando-a 

condição de um “rico artesanato”. (GAVA, 2002, p. 33) 

Sidney Barros teve no início de sua carreira como principal influencias os guitarristas 

Wes Montgomery, Joe Pass e Ed Bickert e os violonistas Luiz Bonfá, Baden Powell e João 

Gilberto, todos músicos que transitam nos estilos de Jazz, Bossa Nova e Samba. 

“Wes Montgomery, Joe Pass e Ed Bickert são os guitarristas que ele mais ouve. Luís 

Bonfá foi outra influência importante no início de sua carreira. Os arranjos de Gamela 

tecem uma importante ponte entre o Jazz e o que de melhor tem sido produzido no 

Brasil”. (BARROS, 1992, p. 4) 

 Mas estas influências não se restringiram a guitarristas e violonistas, Gamela também 

escutava muita música erudita e orquestras de jazz, especialmente compositores como: Clauss 

Orgeman, Cole Porter, Tom Jobim. Bach, Beethoven, Brahms, Schoenberg e Wagner. 
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1.2 SIDNEY BARROS - SÍNTESE BIOGRÁFICA 

 Sidney Barros ou “Gamela” como era conhecido nasceu no dia 2 de março de 1943 em 

Barretos, estado de São Paulo, demonstrou interesse pela música desde muito novo, o tempo 

todo escutava radio junto com sua mãe, em sua última entrevista4 concedida a Radio Nacional 

de Brasília, ele conta que escutava Grandes Orquestras Americanas, Nelson Gonsalves, Vicente 

Celestino, posteriormente, aos doze anos de idade conheceu o violão de Luiz Bonfá. Aos 

dezesseis anos começou a estudar o violão de forma autodidata e em pouco tempo já se 

apresentava profissionalmente com uma Big Band, segundo Idelson Alan:  

Em pouco tempo, Gamela já podia exibir um currículo completo como músico e 

instrumentista. Iniciando-se profissionalmente na primeira big band de São José do 

Rio Preto, no início da década de 60 ( ao lado do maestro José Roberto Branco), tocou 

em várias outras formações, tendo a oportunidade de acompanhar, profissional ou 

informalmente, alguns dos maiores interpretes de nossa música, como Dalva de 

Oliveira, Maysa, Agostinho dos Santos, Ivon Cury, Carlos Galhardo, Nelson 

Gonçalves, Cauby Peixoto, Ciro Monteiro, para citar apenas alguns, e de tocar ao lado 

de instrumentistas como Baden Powell e Mauricio Einhorn. (BARROS, 2008, p. 9) 

 Apesar de grande qualidade como músico foi na atividade como professor que Gamela 

mais se empenhou durante sua vida, trabalhou por mais de quarenta anos nesse oficio, o qual 

ele considerava como uma missão, e dizia que o maior desafio de ensinar é “você ensinar a 

você mesmo a ensinar, é você tirar de você uma coisa sensata, sincera e que não prejudique a 

pessoa que está recebendo, mas para isso você precisa de um preparo de alma, porque música 

é espírito, não é corpo” (BARROS, 2013) 

Devido a problemas de saúde Gamela se afastou dos palcos, mas nos últimos anos da 

sua vida ele voltou a fazer algumas apresentações. Faleceu aos setenta anos de idade, no dia 16 

de maio de 2013 em Anápolis, Goiás, com infecção generalizada devido a complicações do seu 

estado de saúde. Deixou um legado com quatro livros, e um CD, além de inúmeros admiradores 

do seu trabalho. 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?v=f3Ah8dUEfyA  

https://www.youtube.com/watch?v=f3Ah8dUEfyA
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1.3 O PROFESSOR E SUA METODOLOGIA  

 Gamela desenvolveu uma metodologia própria para ensinar violão, criou um sistema de 

escrita para o violão que ajudava o iniciante a aprender músicas complexas sem uso da partitura, 

no seu livro Método Gamela: A arte de tocar violão solo contém seis exercícios e nove arranjos 

de músicas do cancioneiro popular nacional e internacional. Gamela recomenda que “execute 

os exercícios apresentados às páginas 19 a 26. Se encontrar muita dificuldade em algum, parta 

para outro, até achar o que ofereça mais conforto. À medida que dominar o exercício, parta para 

outro, e assim sucessivamente” (BARROS, 2008, p. 13).  

É importante observar neste livro o cuidado no desenvolvimento dos arranjos para que 

esses não contenham a pestana, técnica do violão que consiste em prender várias cordas na 

mesma casa com um único dedo, essa técnica gera muita dificuldade para iniciantes no 

instrumento, no livro só aparece uma meia pestana5 uma única vez, na música Smile, que é a 

última música do livro. Gamela era contra o ensino de teoria antes do contato com o 

instrumento.  

O sistema de escrita do Método Gamela consiste em diagramas do braço do violão onde 

são grafadas a digitação da mão esquerda e dedilhado da mão direita. A digitação da mão 

esquerda é idêntica ao sistema tradicional de escrita de acordes para violão e guitarra, a grande 

contribuição e o diferencial em relação a outros métodos está na forma de grafar o dedilhado 

da mão direita. 

Esse sistema de escrita não demonstra o ritmo, apenas o a digitação das mãos, ou seja, 

ele escreve a execução e não a música. O método vem com as partituras de todos os arranjos e 

também um DVD com gravações dos arranjos tocados lentos e no andamento normal. Caso o 

aluno iniciante não saiba ler partituras para ter referência do ritmo ele pode acompanhar pelo 

DVD. 

                                                           
5 Pestana pressiona todas as cordas do instrumento com um único dedo, Meia Pestana o dedo pressiona mais de 

uma corda, mas não todas cordas do instrumento. Essa técnica também é utilizada por outros instrumentos como: 

Viola, cavaquinho, etc. 
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Figura 1 - DEDILHADOS 

 

Figura 2 - DIAGRAMAS 

Um ponto importante dos exercícios e arranjos contidos no livro Método Gamela: a arte 

do violão solo para iniciantes é a qualidade das harmonias apresentadas desde os primeiros 

exercícios, acordes invertidos, dominantes secundários, segundo cadencial, substituições, 

emprestimos modais, entre outros conceitos de harmonia. 

Isso possibilita ao estudante uma grande referência de procedimentos de harmonização 

e re-harmonização, que em uma fase posterior do estudo pode ser utilizado para análises e 
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reflexões sobre os procedimentos de harmonização, além de proporcionar ao aluno a 

possibilidade de acostumar o ouvido a uma harmonia melhor elaborada, como descreve Nelson 

Faria:  

Com um método totalmente particular de transmitir o seu conhecimento, Gamela 

influenciou direta e indiretamente um sem número de violonistas no Brasil e no 

exterior. Seus arranjos para violão solo, além de serem de um tremendo bom gosto, 

são elaborados de forma a demosntrar ao estudante as varias possibilidades 

harmônicas, com substituições de acordes, aplicação de inversão e colocação de notas 

de tensão. (BARROS, 2008, p. 7) 

Daniel Santiago ao comentar o método Gamela diz que o método “faz o cara (aluno) 

correr lá na frente” (CASTRO, 2017). 

O arranjo da música Eu sei que vou te amar aparece no livro Chord Melody - Gamela, 

este livro também contém os arranjos das músicas ‘Viagem’ (João de Aquino e Paulo Cesar 

Pinheiro), ‘Asa branca’ (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira), ‘Marina’ (Dorival Caymmi), 

‘Manhã de Carnaval’ (Luiz Bonfá e Antônio Maria), ‘Chuva’ (Durval Ferreira e Pedro 

Camargo) e ‘Carinhoso’ (Pixinguinha). Diferente do livro ‘Método Gamela: A arte de tocar 

violão solo’ é mais voltado para os alunos iniciantes, os arranjos do livro Chord Melody Gamela 

são indicados para alunos intermediários e avançados.  

Gamela foi professor de vários artistas e músicos renomados, dentre eles: Nelson Faria; 

Lula Galvão; Tom Capone; Marcio Faraco; Genil de Castro; Muth Lopes; Daniel Santiago; 

Zélia Duncan; Cássia Eller; Dado Villa-Lobos; Herbert Viana. 
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2 - EU SEI QUE VOU TE AMAR: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS FONTES 

2.1 DESCRIÇÃO 

A música ‘Eu sei que vou te amar’ foi composta por Antonio Carlos Jobim e Vinicius 

de Moraes, e sua primeira gravação foi em 1959 com interpretação de Lenita Bruno6. Esta Bossa 

Nova com letra romântica, muitas vezes é confundida com um Samba-Canção, Gava (2002) 

nos explica de forma sucinta algumas diferenças basicas entre os estilos: 

A Bossa Nova levou aos extremos a tendência intimista de cantar sobre temas do 

cotidiano, sem muita complicação poética. Em vez da negatividade do samba-canção, 

explorou ao máximo a positividade expressiva e um otimismo sem precedentes. Esse 

foi o grande traço distintivo entre a Bossa Nova e o samba-canção. (GAVA, 2002, p. 

80) 

 A letra está dividida em duas partes,  

Eu sei que vou te amar 

Por toda a minha vida eu vou te amar 

Em cada despedida eu vou te amar 

Desesperadamente, eu sei que vou te amar 

Parte 1 

E cada verso meu será 

Prá te dizer que eu sei que vou te amar 

Por toda minha vida 

Eu sei que vou chorar 

A cada ausência tua eu vou chorar 

Mas cada volta tua há de apagar 

O que essa ausência tua me causou 

Parte 2 

Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver 

A espera de viver ao lado teu 

Por toda a minha vida 

 

 

 

                                                           
6 http://portal.jobim.org/jobim/cronologia#/4738-60717  

 

 

http://portal.jobim.org/jobim/cronologia#/4738-60717
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O site oficial de Tom Jobim apresenta uma partitura publicada pela Editora Musical 

Arapuã em 1960 com a versão da música para piano e com letras em português e castelhano, a 

capa contém uma lista com as principais gravações e as respectivas gravadoras, um total de 

vinte e oito gravações, mas não consta o nome de Lenita Bruno nesta lista. Outro ponto a se 

observar é que a descrição indica que a música é um Samba-Canção.  

Além das diferenças na poética das letras, podemos citar outras características que nos 

fazem crer que esta composição é uma Bossa Nova: harmonia mais elaborada e melodias com 

utilização de intervalos dissonantes. 

Na figura7 3 observamos que a nota melódica sempre repousa na sétima do acorde, no 

compasso 1,7 e 8 a nota melódica recai sobre a sétima maior dos acordes. Nos compassos 3, 5, 

6 a nota melódica incide sobre a sétima menor dos acordes. Observando a prolongação das 

notas (Si) mínima no compasso 1 ligada a uma semínima pontuada no compasso 2, a nota (Si) 

gera uma 5# (quinta aumentada) no acorde Ebdim7. Situação semelhante acontece do compasso 

3 para o 4 onde a nota melódica (Dó) gera uma sétima diminuta no acorde D#dim7 (Compasso 

4).  

 

Figura 3 - Eu sei que vou te amar 

Com a finalidade de ter uma música de comparação escolhemos a música ‘Iaiá (Ai Ioiô)’ 

composição de Henrique Vogeler, Luiz Peixoto, Marques Porto, segundo Lopes: “esta obra é 

reconhecidamente a primeira a receber a denominação “samba-canção” na história da MPB” e 

sua primeira gravação foi no ano de 1929 interpretada por Vicente Celestino. Tomamos como 

base a partitura apresentada por Lopes em sua tese de mestrado (LOPES, 2007, p. 128) para 

realizarmos uma análise dos intervalos gerados pelas notas melódicas em relação à harmonia. 

Transcrevemos apenas oito compassos para não estender nesta demonstração e não fugir do 

objetivo deste trabalho. 

                                                           
7 Tomamos como referência a partitura da música ‘Eu sei que vou te amar’ arranjo de Paulo Jobim disponível em 

http://www.jobim.org/jobim/handle/2010/4805 

http://www.jobim.org/jobim/handle/2010/4805
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Na figura 4 observamos que as notas melódicas sempre incidem sobre alguma nota do 

acorde, exceto no compasso 5 que a nota (Mi) chega no acorde G por antecipação e em seguida 

é resolvida na nota (Ré). No compasso 6 a nota (Dó) gera uma sexta menor em relação ao acorde 

E7 mas podemos observar que esta nota pode ser tratada como uma nota de passagem. Pereira 

descreve nota de passagem como:  

São notas diatônicas ou cromáticas que fazem o movimento melódico na conexão dos 

acordes, e que não pertencem diretamente a eles. Dentro de uma prática tradicional, 

essas notas podem estar limitadas às notas da escala diatônica onde os acordes do 

encadeamento se originam, ou ainda, apresentar elementos cromáticos simples. 

(PEREIRA, 2011, p. 81) 

 

Figura 4 - Iaiá (Ai Ioiô) 

Nesta pequena demonstração podemos observar que o uso da dissonância na Bossa 

Nova não está apenas nos acordes, mas também na linha melódica.  

ANÁLISE MELÓDICA 

Tomamos a partitura de Paulo Jobim como base para nossa análise e comparação com 

o arranjo de Sidney Barros. Esta partitura está disponível no site oficial do compositor Tom 

Jobim8.  

Durante toda música a melodia trabalha com notas da escala diatônica maior, somente 

no compasso 16 que o compositor utiliza uma nota (Mi#) uma segunda aumentada (#2). 

Observamos também o uso de dois motivos melódicos e uma variação do motivo melódico 1, 

conforme demonstrado na figura 5. o motivo melódico 1 aparece nos compassos 1, 7, 15, 16, 

17 e 25. A variação do motivo 1, que descrevemos como motivo 1b, aparece nos pares de 

compassos 2-3; 4-5; 6-7; 18-19; 20-21; 22-23;26-27 e 28-29. O motivo melódico 2 acontece 

com uma anacruse sempre de uma semínima para uma mínima no compasso seguinte, aparece 

do compasso 9 ao 14. 

                                                           
8 http://www.jobim.org/jobim/handle/2010/4805  

http://www.jobim.org/jobim/handle/2010/4805
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Figura 5 - MOTIVOS MELÓDICOS 

ANÁLISE HARMÔNICA 

A música está toda no centro tonal de Ré maior, passando em alguns momentos por 

outras regiões, mas sem modulações conforme será demonstrado em seguida. 

A música começa no acorde D7M (Função tônica) 9. No compasso 2 tem o acorde F0, 

este acorde é classificado como diminuto não-dominante conforme explica Pereira:  

O acorde diminuto do ramo não-dominante é gerado nas conexões cromáticas entre 

os acordes de uma escala diatônica. Esse acorde não tem ocorrência nas escalas tonais 

e, por esse motivo, não possui classificação gradual. Pela tensão cromática que ele 

determina, é também chamado de diminuto cromático, diminuto auxiliar ou ainda 

diminuto de passagem. (PEREIRA, 2011, Vol. 1, p.116) 

No compasso 3 (figura 3) aparece o acorde Em7 (relativo da subdominante). Compasso 

4 o acorde F0 (dominante secundário s.f)10 foi analisado como a 1º inversão de C#7(b9) que 

contém as notas (Dó#, Mi#, Sol#, Si, Ré) (Enarmonizando Mi# e Fá) portanto seu trítono 

resolve no acorde de F#m7 que aparece no compasso 5. 

 

Figura 6 - COMPASSOS 1 ao 5 MELODIA 

                                                           
9 Colocaremos apenas no nome da função harmônica, para evitar excesso de textos. 
10 S.f = sem a fundamental. S.5 = sem a quinta. (PEREIRA, 2011, p.39) 

Imaj7                  bIII0                        IIm7                      bIII0                                     IIIm7 

Motivo 1 Motivo 1b 

Motivo 2 
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 No compasso 6 (figura 7) aparece o compasso F#7 (dominante secundário) e em seguida 

no compasso 8 o acorde Gmaj7 (subdominante). Neste trecho a resolução do acorde F#7 é 

descrita por Pereira como “resoluções excepcionais da dominante ou cadências de engano”: 

A cadência de engano mais comum é aquela que o acorde da dominante resolve sobre 

o VI das escalas maiores ou menores. Nesse caso, a transformação funcional do 

intervalo é feita na fundamental do acorde da tônica, que passa a representar a terça 

maior ou terça menor do acorde empregado. (PEREIRA, 2011, Vol. 2, p.29) 

 O trítono presente em F#7 (A#, Mi) tem sua resolução nas notas (Si e Ré) que 

naturalmente seria tônica e terça menor (respectivamente) do acorde de Bm, mas neste caso as 

notas (Si e Ré) foram reinterpretadas como terça e quinta justa (respectivamente) do acorde de 

Gmaj7. No compasso 6 aparece o acorde Gm11(maj7) (subdominante menor) esta 

subdominante menor é um acorde de empréstimo modal (AEM), este procedimento harmônico 

consiste em usar algum acorde pertencente aos centros tonais homônimos, nesta música o centro 

tonal é ré maior, assim pega-se emprestado acordes dos centros tonais de Ré menor (natural, 

harmônico e melódico). Pode-se também utilizar acordes gerados pelos modos gregos, Dórico, 

Frígio, Lídio e Mixolídio. 

 

Figura 7 - COMPASSOS 6 ao 8 MELODIA 

 No compasso 9 (figura 8) aparece o acorde F#m7 (tônica antirrelativa). Compasso 10 

Paulo Jobim coloca um acorde C#/F (cifragem correta C#/E#) interpretamos este acorde como 

F0, portanto um diminuto não-dominante. Na sequência os compassos 11 e 12 aparecem os 

acordes Em7 (subdominante relativa) e A7(#5) (dominante), é um par cadencial sem a resolução 

na tônica, uma cadencia interrompida. Pereira apresenta o conceito de par cadencial como:  

O movimento cadencial completo nos encadeamentos harmônicos tonais é sempre 

formando pelas três funções: subdominante, dominante e tônica. A função 

subdominante pode ser igualmente representada pelos acordes do IV, do II e do VI de 

uma escala maior ou menor. A essa aplicação combinada das funções subdominante 

e dominante (II/V, IV/V e VI/V), que dá o impulso aos encadeamentos harmônicos, 

dá-se o nome de par cadencial. (PEREIRA, 2011, Vol. 1, p.70). 

Nos compassos 13 ao 16 aparecem os acordes F#7(13) e F#7(b13), B7(9) e B7(b9), E7, 

A7(b9/#5), é uma sequência de dominantes estendidos. 

V7/II                                                  IV7                                                                       IVm11(maj7) 
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Figura 8 - COMPASSOS 9 ao 19 MELODIA 

Os compassos 17 ao 20 repetem os compassos 1 ao 4. Nos compassos 21, 22 e 23 (figura 

9) aparecem os acordes Am7 (subdominante) D7(#5) (dominante secundária) e Gmaj7 

(subdominante) um par cadencial do IV grau. Compasso 24 um Gm11(maj7) (subdominante 

menor) (AEM). 

 

Figura 9 - COMPASSOS 20 ao 24 MELODIA 

 O compasso 25 apresenta o acorde Dmaj7/F# (tônica) na primeira inversão. Compasso 

26 tem o acorde F0 e no compasso seguinte aparece o acorde F#m7(b5), interpretamos o acorde 

F0 como uma resolução por aproximação cromática: 

Um tipo especial de encadeamento paralelo merece atenção e destaque, pois 

influenciou outras formas de escrita harmônica. É o caso dos acordes que se 

aproximam cromaticamente do acorde de resolução pelo movimento paralelo 

ascendente ou descendente de suas vozes. Essa aproximação, feita pelo acorde que se 

situa exatamente meio tom acima ou meio tom abaixo do acorde de resolução, é 

introduzida no discurso harmônico para reforçar os movimentos cadenciais. Esses 

acordes de aproximação cromática não têm função tonal clara, mas assim como as 

dominantes alteradas, criam tensão nos encadeamentos, polarizando com os acordes 

principais. São também chamados de acordes de apojatura. (PEREIRA, 2011, Vol. 2, 

p.51). 

 

 Nos compassos 27 e 28 (figura10) aparecem os acordes F#m7(b5) e B7(b9), um par 

cadencial encaminhando para o segundo grau da escala, mas que resolve no acorde de E7 no 

compasso seguinte. Este acorde E7 (dominante secundária) resolve no A7 (dominante). No 

compasso 31 aparecem os acordes E7/G# e Gm6, os dois acordes agem como um retardo da 

resolução final que aparece no compasso 32 com acorde D/F#. Nesta cifra de Paulo Jobim ainda 

aparecem nos compassos seguintes uma sequência de acordes antes da resolução final em D(6/9), 

bIII0                              IIm7                        V7/IV                           IVmaj7                      IVm11(maj7)            

IIIm7                    (F0)                     IIm7                    V7                               V7/VI
                              V7/II 

                              bIII0 

V7/V                           V7                               Imaj7                      bIII0                          IIm7                  
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entendemos que no compasso 32 aparece uma tônica na 1º inversão somente para dar margem 

para uma cadencia circular, mas poderia resolver no acorde de D (Ré maior) sem nenhuma 

restrição. 

 
Figura 10 - COMPASSOS 25 ao 35 MELODIA 

 

2.2 EDIÇÃO CRÍTICA  

 Em um primeiro momento precisamos entender o que é uma Edição Crítica. Editar 

segundo o dicionário Mini Aurélio é: “1. Fazer edição. 2. Produzir ou preparar (texto, filme, 

etc.), selecionando e ordenando trechos previamente existentes, ou modificando a obra 

original”. (Ferreira, 2001, p. 272). Segundo Figueiredo: 

O termo editar pode ser entendido de duas maneiras. A primeira, segundo a acepção 

dada pelo Lamusse de poche e sinônimo de publicar, [...] A segunda maneira e 

expressa pelo Webster Dictionary, que define editar, outras acepções, como “revisar 

e preparar para uma publicação”, coincidindo com a ideia de Grier de que o “produto 

final de uma edição e um texto”. (FIGUEIREDO, 2004, p. 39) 

Figueiredo ainda complementa: “A Edição Crítica é aquela que investiga e procura 

registrar, prioritariamente, a intenção de escrita do compositor, a partir daquilo que está fixado 

nas várias fontes que transmitem a obra a ser editada”. (FIGUEIREDO, 2004, p. 45). Grier nos 

apresenta uma ótima descrição para edição crítica: “Editar […] consiste em uma série de 

escolhas, educadas e Criticamente informadas, brevemente, no ato de interpretação. Editar, 

além do mais, consiste na interação entre a autoridade do compositor e a autoridade do editor”. 

(GRIER, 1996, p. 2-3) 

 Partindo de quatro fontes primárias, a escrita do arranjo pelo sistema de diagramas de 

Sidney Barros, que chamaremos neste trabalho de Fonte 1 ou F1, a partitura que acompanha 

em anexo ao livro Chord Melody Gamela, que chamaremos de Fonte 2 ou F2, vídeo que Sidney 

Barros toca o arranjo da música, este chamaremos de Fonte 3 ou F3 e o vídeo no qual Sidney 

Imaj7/3º                   bIII0                           IIm7(b5)                     V7/II                        V7/V            

V7                                          IVm6            I/3º      Im/3º      IIm7                 V7                       I6/9            
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Barros toca o arranjo da música em andamento lento, este chamaremos de Fonte 4 ou F4. 

Decidimos transcrever o arranjo escrito no sistema de diagramas (F1) e o Vídeo (F3) para 

partitura a fim de facilitar tanto a comparação entre as fontes como o entendimento do leitor 

deste trabalho. 

 A partir de uma comparação analítica das três fontes observamos as divergências entre 

as fontes e sugerimos uma edição crítica e também uma edição de performance, sendo esta 

segunda, com um maior número de intervenções nossas.  

2.3 ANÁLISE DAS FONTES 

A primeira divergência entre as fontes foi encontrada na formula de compasso de F1 e 

F2, o arranjo escrito no sistema de diagramas (F1) foi escrito em compasso quaternário (4/4 ou 

C), e na Partitura (F2) foi escrito em compasso binário (2/4).  

 No compasso 1 (Figura 3) não consta o sinal de ‘Bequadro’ na nota (Fá) em F2, o mesmo 

aparece em F1 e na execução em F3 e F4. Na passagem do compasso 1 para o 2 ocorre um 

Glissando em F3 e F4, não consta em F1 e F2. No compasso 2 a execução do baixo (Mi)11 com 

figura de mínima em F3 e F4, F1 e F2 está escrito o baixo em mínima. Ainda no compasso 2 a 

execução em F4 apresenta um ligado nas notas (Si bemol e Ré) Compasso 3 F1 e F3 apresenta 

o acorde D7M/F# com 4 sons (Fá#, Lá, Dó#, Mi do grave para o agudo) enquanto em F2 

acrescenta uma nota (Ré) ao acorde.  No compasso 4 F1 e F3 aparece o acorde arpejado, 

enquanto em F2 aparece o acorde em Mínima e Melodia em Semínima. 

 

                                                           
11 Ficou decidido utilizar o nome da nota por extenso entre parênteses para designar as notas melódicas ou isoladas 

do acorde. As alterações sustenido e bemol utilizaremos # e b (conforme grafia musical) para evitar excesso de 

texto. Para os acordes utilizaremos as Cifras alfanuméricas e sempre apresentaremos que é um acorde antes das 

cifras. 
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Figura 11 COMPASSOS 1 ao 4 

No compasso 10 (Figura 4) em F2 contém um ligado na nota melódica (Dó) que não 

aparece nas outras fontes. No compasso 14 também aparece um ligado em F2, ligando a nota 

melódica (Ré) para o compasso 15, o mesmo não ocorre nas outras fontes. 

 

Figura 12 - COMPASSOS 10 ao 14 

No compasso 15 (Figura 5) F2 indica ligadura na nota melódica enquanto F1 não indica 

ligadura e F3 esta ligadura não é executada. No compasso 16 F2 e F3 apresenta um grupo 

tercinas (notas: Ré, Mi, Mi b) no primeiro tempo enquanto em F1 aparece duas colcheias (notas: 

Ré, Mi). No compasso 18 F2 apresenta ligadura na nota melódica (Mi) figura de mínima até o 

primeiro tempo do compasso 19 (semínima), mas esta ligadura não está escrita em F1 e não é 

executada em F3. Ainda no final do compasso 18 em F3 e F4 é executado um Glissando da 

nota (Ré) à nota (Dó) natural do compasso 19, este Glissando não aparece em F1 e F2. No 

compasso 19 F1 e F3 indicam uma ligadura na nota (Dó) até o próximo compasso, esta ligadura 

não aparece em F2 e F4. 
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Figura 13 – COMPASSOS 15 ao 19 

O compasso 23 (Figura 6) apresenta uma diferença entre F4 e as outras fontes, em F4 

Gamela continua dobrando as notas melódicas, mas neste compasso fazendo intervalos de 3º, 

4º e 5º respectivamente, diferente dos dois compassos anteriores que as dobras estavam sempre 

em terças.   

 

Figura 14 - COMPASSOS 20 ao 24 

O compasso 25 (Figura 7) apresenta uma diferença entre F2 e as outras fontes, em F2 

aparece uma ligadura na nota melódica, esta ligadura não aparece em nenhuma outra fonte. No 

compasso 26 Gamela executa a saída do acorde com um glissando, o que não ocorre na 

execução em F3 e não está escrito em F1 e F2. No compasso 28 em F2 aparece ligadura do 

primeiro para o segundo tempo do compasso nas notas do acorde (notas: Fá, Ré), entretanto em 

F1 e F3 existe uma pausa de semínima no segundo tempo. No compasso 29 em F2 aparece um 
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acorde no primeiro tempo (notas: Ré, Sol, Si, Sol) enquanto em F1 e F3 ocorre o acorde de MI 

menor, portanto com as notas (notas: Mi, Sol, Si, Sol). 

 
Figura 15 - COMPASSOS 25 ao 29 

No compasso 32 (Figura 8) F2 aparece escrito à voz da melodia com uma pausa de 

semínima no primeiro tempo, mas entendemos que a nota (Si) que está escrita na voz do acorde 

faz parte da melodia, ficando então (Si) no primeiro tempo e um grupo de tercinas no segundo 

executando as notas (Lá, Sol#, Lá) em F3 e F4 é executado as quatro notas (Si, Lá, Sol#, Lá) 

todas em colcheias. Em F1 devido ao sistema de escrita não é possível identificar o ritmo.  No 

compasso 33 em F2 aparece uma nota (Ré) natural no segundo tempo enquanto aparece a nota 

(Ré#) em F1, F3 e F4. 

 

Figura 16 - COMPASSOS 30 ao 34 

No compasso 35 (Figura 9) em F2 aparece ligadura na nota melódica, do primeiro tempo 

do compasso 35 (mínima) para o primeiro tempo do compasso 36 (semínima), entretanto em 

F1, F3 e F4 existe uma pausa de semínima compasso 36. 
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Figura 17 - COMPASSOS 35 ao 39 

 

No compasso 40 (Figura 10) em F2 aparece um acorde de Bb7M (notas: Sib, Lá, Ré, 

Fá) enquanto em F1, F3 e F4 aparece um Bbm7(b5) (Si, Lá, Ré, Fá). 

 

Figura 18 - COMPASSOS 45 ao 49 

Compasso 47 (Figura 11) em F1, F3 e F4 aparece um acorde de Ab0 (Láb, Fá, Dób – 

descrevi apenas as notas utilizadas no arranjo e do grave para o agudo)12, entretanto em F2 a 

partitura não apresenta o sinal de Bequadro na nota (Fá), portanto de acordo com a armadura 

de clave fica sendo um (Fá#), podendo confundir o leitor. Outro detalhe, em F1 este acorde vem 

cifrado como F0. O acorde Diminuto é formado pela sobreposição de terças menores, Segundo 

Pereira:  

Dessa simetria por terças menores resulta um acorde com dois trítonos, que pode ser 

enarmonicamente reinterpretado, gerando quatro acordes diferentes: Bdim = Ddim = 

Fdim = Abdim. Isso significa que o mesmo acorde diminuto equivale a quatro acordes 

                                                           
12 As notas reais do acorde Ab0 são: (Ab, Cb, Ebb e Gbb). A nota (Fá) é enarmônica de (Gbb) 
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diminutos diferentes, desde que se faça a reinterpretação enarmônica de seus trítonos. 

(PEREIRA, 2011, p. 111) 

[...]A utilização de cifra por enarmonia é um recurso para cifrar de forma mais 

simplificada apenas a estrutura do acorde, sem o rigor da presença das notas reais 

deste. (PEREIRA, 2011, p. 115) 

Esta escolha de cifragem pode ser explicada por motivos de harmonização e 

rearmonização, não ocuparemos com esta explicação por estar fora dos objetivos deste trabalho. 

 Compasso 49 em F1, F2 e F4 aparece o acorde D7M/9 (Ré, Fá#, Do#, Mi – do grave 

para o agudo) enquanto em F3 ele toca o acorde sem a terça (Ré, Lá, Do#, Mi), portanto além 

da divergência nas notas, a digitação da mão esquerda em relação a F1 muda completamente. 

Esta diferença não muda a função do acorde. 

 

Figura 19 - COMPASSO 40 

Compasso 55 (Figura 12) ausência de sinal de Bequadro na nota (Dó) em F2, enquanto 

em F1, F3 e F4 aparece o acorde com as notas (Do, Fá, Sib, Ré – do grave para o agudo), o 

acorde em F2 sem o bequadro fica com as notas (Dó#, Fá, Sib, Ré – do grave para o agudo) 

mudando completamente a função do acorde. Na sequência em F2 a nota melódica (Fá) também 

aparece sem o Bequadro, ficando assim uma nota (Fá#) de acordo com a armadura de clave.  
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Figura 20 - COMPASSO 55 

Compasso 60 (Figura 13) há diferenças entre as fontes. Em F2 o acorde no segundo 

tempo aparece à nota (Fá) sem bequadro, resultando no acorde com as notas (Si, F#,Lá, Ré) que 

diverge com F1, F3 e F4, que aparece o acorde com as notas (Si, Fá, Lá, Ré).  Uma segunda 

diferença ocorre em F3 e F4, na quarta colcheia do compasso é executado com acorde, enquanto 

em F1 e F2 aparece apenas a nota melódica sem acorde. No compasso 60 ainda é perceptível 

uma alteração no andamento tanto em F3 quanto em F4. Compasso 61 no acorde, ausência da 

nota (Mi) em F1e em F4 Gamela não executa a melodia com a rítmica semínima e três quiálteras 

de colcheia (tercinas) como em F2 e F3 e sim com quatro colcheias. Compasso 63 no acorde 

da segunda metade do segundo tempo, ausência da nota (Mi) em F1. 

 

Figura 21 - COMPASSOS 60 ao 64 

Compasso 65 (Figura 14) ausência de sinal de Bequadro em F2, enquanto em F1, F3 e 

F4 aparece o acorde com as notas (Dó, Mib, Sib, Ré – do grave para o agudo), o acorde em F2 

sem o bequadro fica com as notas (Dó#, Mib, Sib, Ré – do grave para o agudo). No compasso 
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69 em F4 Gamela acrescenta um compasso inteiro, quase uma duplicação do compasso 70, mas 

com dedilhado diferente. 

 
Figura 22 - COMPASSOS 65 ao 70 

Compasso 71 (Figura 15) F3 apresenta certa irregularidade no ritmo em relação ao que 

está escrito em F2, em F4 esta irregularidade é mais clara, decidimos transcrever de acordo com 

as acentuações na frase e não ligado à uma marcação metronómica. No compasso 72 F1 e F3 

aparece a nota (Lá) no baixo enquanto F2 e F4 este baixo não aparece, ainda no compasso 72 

F2 indica que a frase será em dois grupos com três quiálteras de colcheias (tercinas) mas F3 e 

F4 é executada com uma certa irregularidade rítmica que optamos por transcrever colocando 

uma fermata no primeiro acorde, por este durar um pouco mais que os demais e acrescentamos 

um sinal de Rubato deixando a rítmica mais livre, segundo Philip 1992:  

Tempo rubato, ou tempo roubado é uma expressão musical que indica alterações 

rítmicas ou de andamento com finalidades expressivas. Na música de concerto são 

reconhecidos dois tipos de rubato, um tipo inicial onde a melodia é alterada enquanto 

o andamento mantém um andamento estrito e um tipo posterior envolvendo 

flexibilidade rítmica de toda a substância musical (Philip 1992 apud Ulhôa 2006). 

Existe apenas uma pequena divergência entre F1 e F2 no compasso 73 F2 apresenta um 

acorde de A7(b9) notas (Lá, Sol, Sib, Dó#) depois uma nota F# na melodia no segundo tempo, 

enquanto em F1 já aparece este F# no primeiro tempo junto com o acorde, formando o acorde 

A7(b9/13) e depois repete a nota F# na melodia no segundo tempo assim como em F2. Mas a 

maior diferença aparece em F3 e F4, Gamela suprime o compasso 73 inteiro, executando apenas 

o compasso 74 escrito em F1 e F2. 
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Figura 23 - COMPASSOS 71 ao 75 

No compasso 77 (Figura 16) F1 é escrito arpejado, enquanto em F2, F3 e F4 aparece 

acorde em Mínima. Compasso 77 ao contrário do exemplo anterior, F3 e F4 aparece arpejado 

enquanto F1 e F2 aparecem em acorde. 

 

Figura 24 - COMPASSOS 76 ao 79 

2.4 SOLUÇÕES DA EDIÇÃO CRÍTICA 

 Como foi descrito no subitem anterior, as fontes primárias apresentam várias 

divergências, para solucionar estas diferenças na edição crítica, foi categorizada cada fonte de 

acordo com sua importância, tentando preservar a maneira com que Sidney Barros nos 

apresenta este arranjo. Entendemos que os vídeos são as fontes mais fiéis ao pensamento do 

arranjador, enquanto o sistema de diagrama seria outra fonte importante e a partitura a fonte 
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mais distante do pensamento de Gamela por ser uma transcrição e também por Gamela não 

saber ler partitura. Na edição de performance foi utilizado a edição crítica como fonte e foram 

solucionadas as diferenças baseado em questões musicais como: motivos, frases, legato13, 

digitação, andamento, articulação, expressão, sempre buscando o melhor resultado para a 

execução musical. 

Para edição crítica e a edição de performance foi utilizada a clave de Sol oitava abaixo, 

por entender que esta é a clave correta para violão, apesar de ser uma prática comum para os 

violonistas ler na clave de Sol tradicional, mesmo soando uma oitava abaixo, ou seja, fazendo 

a transposição de oitava. Bohumil Med categoriza esta clave como “Claves Hibridas” e explica: 

“A clave mista ou de tenor é uma combinação da clave de Sol com a clave de Dó na quarta 

linha. Há uma tradição de grafar as notas de tenor uma oitava acima do seu som real, ou seja, 

as notas reais do tenor soam uma oitava abaixo do que está grafado”. (Med, 1996, pp. 58, 59).

 No compasso 1 (Figura 17) ficou mantido o glissando executado em F3, além de estar 

mais fiel à execução de Sidney Barros este glissando ajuda a manter o legato.  No compasso 4 

foi modificado a escrita das vozes para diferenciar a linha melódica da escrita do 

acompanhamento, esta modificação é apenas gráfica, não há modificação no texto musical. 

 

Figura 25 - COMPASSO 1 AO 4 - Edição crítica 

 A figura 18 apresenta os compassos 5 ao 9, no compasso 5 e 6 foi modificada a escrita 

diferenciando a linha melódica da escrita do acompanhamento, também foi acrescentado um 

ligado na nota sol para reforçar o legato que ocorre nesta nota. No compasso 7 foi alterada a 

disposição das notas nas vozes, entendemos que a nota mais aguda do acorde é a nota melódica, 

que em F2 está escrita junto com a voz do acompanhamento, e as notas (Dó, Si, Dó, Si) está 

escrita na voz da melodia tornando confusa a leitura, foi colocada a nota (Fá#) na voz melódica 

com a figura de mínima e a voz do acompanhamento faz as notas (Dó, Si, Dó, Si) com o 

primeiro (Dó) junto com o acorde. 

                                                           
13 Legato é uma palavra italiana usada para indicar que a passagem de um som para outro deve ser feita sem 

interrupção. (Med, 1996, p. 47) 
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Figura 26 - COMPASSO 5 AO 8 - Edição crítica 

 A figura 19 nos mostra os compassos 10 ao 14, ficou mantida a nota melódica (Dó) sem 

o ligado, pois, apesar de ser tecnicamente possível esta execução com o ligado, esta nota não 

estará soando no compasso 11, devido à falta de prolongamento das notas no violão. No 

compasso 14 também ficou mantida a nota melódica sem ligado, assim como está em F1, F2 e 

F3. 

 

Figura 27 - COMPASSOS 10 ao 14 - Edição crítica 

 No compasso 16 (Figura 20) optou-se por manter as notas e rítmica apresentada por F2 

e F3, e foram acrescentados os sinais de pestana que não aparece em F2. No compasso 18 ficou 

mantido o glissando executado por F3 e F4, este glissando além de preservar a maneira que 

Sidney Barros executou o arranjo ele coopera para não ocorrer uma cisão na condução do 

arranjo. No compasso 19 optou-se por conservar o ligado da nota (Dó) para o compasso 20 

indicando assim que o baixo deve ser prolongado. 

 

Figura 28 - COMPASSOS 15 ao 19 - Edição crítica 

 No compasso 23 (Figura 21) foi mantida a escrita de F1, F2 e F3 por considerar ser mais 

fiel ao pensamento do Sidney Barros, F4 por ser uma gravação lenta para fins didáticos tem 

menos peso artístico que F3. 
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Figura 29 - COMPASSOS 20 ao 24 - Edição crítica 

 No compasso 25 (Figura 22) optou-se por conservar a escrita sem o ligado. No compasso 

26 foi mantido o glissando que aparece em F4 para facilitar a fluência da frase sem que ocorra 

uma cisão. No compasso 28 foi modificada a figura rítmica da linha do acompanhamento, 

passando para mínima ao invés de semínima e pausa de semínima, e a nota (Dó) foi modificada 

da voz do acompanhamento para a voz melódica para indicar que o acorde soará todo o 

compasso. Há apenas uma ressalva a ser feita, a nota (Sol#) que aparece no acorde só ficará 

soando até o segundo tempo pois a nota (Lá#) utilizará da mesma corda, cortando assim o som 

da nota (Sol#), poderíamos escrever esta nota com uma figura de mínima ligada a mesma haste 

da voz do acorde, mas consideramos que poderia ficar confuso e que a escrita como está já faz 

parte do idiomatísmo da escrita para o instrumento. No compasso 29 foi retirado o sinal de 

ligadura da nota (Sol) que está na voz melódica por entender que esta não poderá ser prolongada 

já que na última colcheia do acompanhamento aparece o mesmo (Sol) tocado na mesma corda, 

portanto, desnecessário.  

 
Figura 30 - COMPASSOS 25 ao 29 - Edição crítica 

No compasso 32 (Figura 23) optou-se por manter a nota (Si) na voz do acorde e também 

na voz melódica, foi modificada a linha rítmica da melodia, agora com quatro colcheias, 

diferente do que aparece em F2, onde a nota (Si) está com semínima e outras três notas (Lá, 

Sol#, Lá) em tercina. No compasso 34 foi inserido um bequadro de precaução, Bohumil Med 

descreve esse acidente como “Acidente de precaução” (ou acidente de prevenção) – coloca-se 

à esquerda de uma figura para evitar equívocos na leitura corrente de um trecho”. (Med, 1996, 

p. 37). 

 

Figura 31 - COMPASSOS 30 ao 34 - Edição crítica 



40 

 

No compasso 35 (Figura 24) optou-se por permanecer com a nota melódica sem ligadura 

conforme aparece em F1, F3 e F4. Foi acrescentado os sinais de meia-pestanas compassos 36 

ao 38.  

Figura 32 COMPASSOS 35 ao 39 - Edição crítica 

No compasso 47 (Figura 25) foram mantidas as notas como aparece em F1, F3 e F4, 

pois consideramos que a grafia de F2 está errada. No compasso 49 ficou conservado o acorde 

D7M/9 (Notas: Ré, Fá#, Dó#, Mi). Nos compassos 45 ao 48 foi adicionado os sinais de meias-

pestanas. 

 

Figura 33 - COMPASSOS 45 ao 49 - Edição crítica 

 Nos compassos 50 ao 54 (Figura 26) foram acrescentados os sinais de pestana.  

 

Figura 34 - COMPASSOS 50 ao 54 - Edição crítica 

 

No compasso 55 (Figura 27) ficou conservado os sinais de bequadro que aparecem em 

F1, F3 e F4. Foram acrescentados os sinais de pestana nos compassos 55, 56 e 59. 

 

Figura 35 - COMPASSOS 55 ao 59 - Edição crítica 

No compasso 60 (Figura 28) optou-se por manter o sinal de bequadro e sustenido 

conforme aparece em F1, F3 e F4, também ficou mantido a última colcheia do compasso em 
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acorde e não somente a nota melódica, por crer que assim é mais coerente com esse trecho do 

arranjo. Foram acrescentados os sinais de pestana e meia-pestana neste trecho. 

 

Figura 36 - COMPASSOS 60 ao 64 - Edição crítica 

No trecho do compasso 65 ao 69 (Figura 29) ficou conservado a execução de F3. Foi 

utilizado o acidente de precaução no compasso 66 (Bequadro). Foi o sinal de meia-pestana. 

Optou-se por excluir o compasso 69 que aparece em F4, por considerar mais coerente com o 

arranjo o que aparece em F1, F2 e F3, portanto o compasso 69 da edição crítica é o mesmo que 

o compasso 70 das partituras apresentadas na seção análises das fontes.  

 

Figura 37 - COMPASSOS 65 ao 69 - Edição crítica 

No compasso 70 da edição crítica (Figura 30) (devido a exclusão do compasso 69 na 

edição crítica o compasso 70 é igual ao compasso 71 das analises) foi mantida a rítmica 

apresentada em F3 e F4, utilizando semicolcheias e não o grupo com cinco quiálteras de 

semicolcheia que aparece em F2. No compasso 71 optou-se por modificar a rítmica, no lugar 

de quiálteras de colcheias a edição crítica ficou com quiálteras de semínima, desdobrando em 

dois compassos. Ficou mantido o baixo na nota (Lá) que aparece em F1 e F3. Foram 

acrescentados os sinais de meia-pestana nos compassos 70 e 72. 

 

Figura 38 - COMPASSOS 70 ao 73- Edição crítica 

O compasso 75 da edição crítica permaneceu em acorde como em F2, F3 e F4. No 

compasso 76 optou-se por manter o arpejo conforme F3 e F4. Foram acrescentados os sinais de 

meia-pestana nos compassos 76 e 77. 
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Figura 39 - COMPASSOS 74 ao 77- Edição crítica 

 

  



43 

 

2.5 SOLUÇÕES DA EDIÇÃO DE PERFORMANCE 

Neste subitem apresentamos nossas soluções técnicas e interpretativas para o arranjo, 

com base na edição crítica apresentada anteriormente expomos algumas modificações que 

julgamos contribuir para a leitura e execução desta peça. Sugerimos as modificações técnicas 

conforme apresenta Wolff: “a escolha da digitação depende de alguns fatores importantes, 

como: a dificuldade técnica da obra, anatomia das mãos, nível técnico, sonoridade do 

instrumento, estilo da obra e a interpretação (fraseado, articulação, timbre, etc.). ” (WOLFF 

apud  RAHMEIER, 2014, p. 66). 

 O chord melody na sua origem, é muito executado pela guitarra e normalmente com o 

uso de palheta, assim, frequentemente os acordes são executados de forma arpejada. Pudemos 

observar no vídeo que Sidney Barros toca quase todos os acordes desta forma, mesmo não 

utilizando palheta, esta é uma característica do estilo mas decidimos delimitar o uso deste 

recurso para deixar a execução mais próxima da tradição violonística, portanto grafamos esta 

técnica somente nos acordes que consideramos que soem melhor para o arranjo. 

Outro ponto a ser considerado são as digitações dos acordes apresentadas e executadas 

por Solamela, as repetições das digitações muitas vezes comprometem o legato, as frases, criam 

cesuras. Não sabemos se estas repetições são um vício técnico ou foi uma preocupação didática 

para facilitar a execução e memorização do arranjo sendo o livro um material didático 

acreditamos ser este o motivo, mas não possuímos fontes concretas para tal afirmação, e nem é 

este o cerne deste trabalho. Assim nossas escolhas para edição de performance estão baseadas 

na melhor interpretação do arranjo e em conceitos musicais.  

Na edição de performance foi modificado a formula de compasso para 2/2 (figura 32). 

Foi incluído a indicação de andamento Andantino = 78 e indicação de sinal de dinâmica mf 

(mezzo forte). No compasso 1 e 2, foi modificado as figuras rítmicas, passando de semínima e 

colcheias para quiálteras de semínima, isto para a rítmica da melodia ficar mais próxima da 

métrica do canto, como estamos manuseando o arranjo de uma composição que possui letra 

isso deve ser observado. Ulhôa dá o nome para esta flexibilidade do canto em relação à métrica 

do acompanhamento de métrica derramada, ela explica:  

A noção de métrica derramada tem a ver com a relação entre canto e 

acompanhamento, onde o canto – regido pela divisão silábica prosódica da língua 

portuguesa – e o acompanhamento – regido pela lógica métrica musical – parecem às 

vezes “descolados” um do outro, numa sincronização relaxada [...] 
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[...] Esta flexibilidade rítmica entre canto e acompanhamento nem sempre é anotada 

nas versões transcritas, e quando o é aparece como síncopes, que na realidade não 

expressam bem a escansão da letra, de fato feita pelos intérpretes. (ULHÔA, 2006, p. 

2) 

No compasso 1 (figura 32) optou-se por manter o primeiro acorde arpejado. No 

compasso 2 manteve-se o primeiro acorde arpejado, foi modificado a digitação da mão 

esquerda, a fim de conservar os dedos 2 e 3 da mão esquerda nas mesmas cordas do acorde 

anterior, respectivamente na terceira e segunda corda, para proporcionar maior facilidade na 

troca dos acordes e na manutenção do legato. 

 

Figura 40 - COMPASSOS 1 ao 2 - Edição de performance 

No compasso 3 (figura 33), foi modificado a escrita das vozes no primeiro tempo do 

compasso trocando as notas da linha de acompanhamento para linha melódica, assim a nota 

(Lá) passa a ser escrita com uma semínima pontuada e o acompanhamento com duas colcheias 

e uma semínima, foi modificado a digitação da mão esquerda, utilizando dedos 1 e 2 no primeiro 

acorde, esta modificação foi necessária para manter a mesma apresentação da mão esquerda do 

acorde anterior. 

Compasso 4, foi mantido o primeiro acorde arpejado. Foram inseridos os sinais de 

andamento Ritardando, Fermata na nota (Fá#) e a tempo na última colcheia do compasso, 

optou-se por deixar a nota melódica (Lá) sem acorde e executada pelo dedo 1 sem a pestana, a 

utilização da pestana conforme indicado pelo sistema de diagramas do livro dificulta a execução 

da frase, criando uma cesura entre a primeira e a segunda nota da frase. 

No compasso 5, foi modificada a digitação da mão esquerda no segundo acorde, 

utilizando agora os dedos 1, 2 e 3 para proporcionar maior fluência na frase pois a troca de 

dedos na nota melódica (Como indicado pelos diagramas) pode criar uma cesura na frase e, da 

nossa maneira, o dedo 3 já fica na nota (Dó#) sem interrupções. 

Figura 41 - COMPASSOS 3 ao 4 - Edição de performance 
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No compasso 9 (Figura 34) foi modificada a digitação da nota (Ré) na última colcheia 

do compasso, executada agora com corda solta, deixando a frase mais fluente no translado dos 

acordes, Wolff no seu artigo sobre como digitar uma obra para violão ressalta que:  

Cabe ressaltar, contudo, que a utilização de translados deve sempre respeitar limites 

razoáveis de dificuldade técnica. Na digitação de escalas velozes, por exemplo, 

convém evitar mudanças de posição. Se tal não for possível, é prudente coincidir os 

translados com o uso de cordas soltas, a fim de obter maior clareza e fluência na 

execução. (WOLFF, 2017) 

Optou-se por acrescentar um sinal de dinâmica: Crescendo começando no compasso 9 

indo até o compasso 11 que segue com sinal de dinâmica f (Forte). No compasso 10, execução 

da nota (Ré) na última colcheia com o dedo 2 da mão esquerda, assim este dedo já fica 

pressionando a mesma nota no próximo acorde, deixando a frase com mais legato. Compasso 

11, o primeiro acorde é arpejado. 

 

Figura 42 - COMPASSOS 9 ao 11 - Edição de performance 

Compasso 12 (Figura 35) foi acrescentado o sinal de pestana e sinal de dinâmica 

decrescendo ao p do segundo tempo do compasso 12 até o primeiro tempo do compasso 13. No 

compasso 13, foi acrescentado o sinal de dinâmica p e ligadura na nota (Lá), esta ligadura deixa 

o segundo acorde com a nota melódica (Mi) mantendo a condução harmônica mais destacada 

em relação à melodia. 

 

Figura 43 - COMPASSOS 12 ao 14 - Edição de performance 

No compasso 15 (Figura 36) o primeiro acorde é arpejado, acrescentamos uma ligadura 

na nota melódica (Sol), na partitura do arranjo esta ligadura aparece da primeira nota sol ligando 

à terceira nota sol, uma segunda nota sol aparece na voz do acompanhamento, tornando a leitura 

confusa, optamos por escrever a voz melódica com as figuras: semínima pontuada, colcheia 

ligada à uma mínima, e a voz do acompanhamento executando os acordes e um contraponto 

cromático com as notas (Si, Dó, Dó#). Compasso 17, incluímos um sinal de dinâmica 

crescendo. 
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Figura 44 - COMPASSOS 15 ao 17 - Edição de performance 

 

Compasso 18 (Figura 37), foi acrescentado o sinal de dinâmica mf.  No compasso 19 

optou-se por modificar a digitação dos acordes, agora com a utilização da primeira corda solta 

a fim de facilitar o translado da mão esquerda e a manutenção do legato. No compasso 20 

também houve modificação da digitação, na execução de Gamela os acordes eram executados 

na sexta posição, optamos por executar os acordes na primeira posição, com pestana nos dois 

primeiros acordes, esse procedimento tornou a frase mais fluente. Foi incluído o sinal de 

andamento rit. (ritardando), inserido o sinal de andamento fermata, e o último acorde a 

indicação de arpejado, execução da nota (Lá) com uso da pestana na casa 2, pestana é para 

garantir a execução da frase seguinte sem cesura, a execução e escrita de Sidney Barros indica 

que esta nota (Lá) deve ser tocada na quarta corda, desta maneira criará uma cesura e também 

um ruído proveniente do translado das notas (Lá) e a nota (Dó#) no próximo compasso. 

 

Figura 45 - COMPASSOS 18 ao 20 - Edição de performance 

Optou-se por manter a pestana até o final do compasso 21 (Figura 39) para deixar a nota 

melódica soando durante a troca dos acordes. O compasso 21 marca o início da segunda seção 

da música e nele foram incluídos os sinais de dinâmica p (piano) e doloroso devido ao caráter 

mais triste do arranjo e da letra da música. A primeira parte da letra é mais esperançosa, nela o 

poeta sempre reitera que vai amar por toda vida, mesmo na despedida ele vai amar e seus versos 

sempre serão dedicados à amada, já a segunda parte da letra é mais dolorosa, usando palavras 

como chorar, ausência, sofrer eterna desventura e espera. Dentre as opções de indicação de 

expressão do livro ‘Teoria da Música’ de Bohumil Med (1996, pp. 211-223) entendemos que 

doloroso é a que melhor descrevia o caráter desta parte do arranjo, assim entendemos que a 

melhor forma de expressar musicalmente o que a composição expressou na letra e executá-la 

de forma mais triste, mais dolorosa, com andamento um pouco mais lento que a primeira parte, 

por isto a indicação de meno mosso. Gamela utiliza acordes com mais dissonâncias como 
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G7M(#11) D7M(#5) deixando esta parte do arranjo mais densa. Também foram modificadas 

as figuras rítmicas, passando de quatro colcheias para uma semínima e três quiálteras de 

colcheia, desta forma o primeiro acorde do compasso 21 G7M(#11) ganha um destaque e 

enfatiza o caráter denso desta parte do arranjo. 

Esta modificação na parte rítmica também acontecerá nos compassos 23, 29, 31, 

mantendo a mesma rítmica dos compassos 25, 27, 33, formando um motivo rítmico que alterna 

a cada dois compassos. Nos compassos 21, 23, 25, 27, 29 e 31, 33 com as figuras na voz 

melódica: uma semínima, três quiálteras de colcheia e uma mínima e na voz do 

acompanhamento: uma mínima e quatro colcheias. Nos compassos 22, 24, 26, 28, 30 e 32 a voz 

melódica com uma semínima pontuada e cinco colcheias e na voz do acompanhamento com 

duas colcheias uma semínima e uma mínima conforme mostra a figura 38. 

 

Figura 46 - Motivo Rítmico 

Compasso 22, inclusão de sinal de dinâmica crescente. Compasso 23, incluímos o sinal 

de dinâmica mp e optou-se por modificar a pestana para meia pestana para deixar a nota (Lá) 

com corda solta. O segundo acorde é arpejado. Modificamos a rítmica conforme demonstrado 

na figura 38. 

 

Figura 47 - COMPASSOS 21 ao 23 - Edição de performance 

No compasso 24 (Figura 40) optou-se por retirar a pestana e executar as notas (Si) e 

(Mi) com cordas soltas a fim de facilitar a fluência da frase. No compasso 25 foi incluído um 

sinal de dinâmica mf. Foram modificadas a digitação das notas (Mi) no primeiro e segundo 

acorde, para toca-la com a primeira corda solta, deixando a mão esquerda livre para o translado 

dos acordes, o segundo acorde a ser tocado arpejado. Optou-se por modificar a rítmica conforme 

demonstrado na figura 38. Compasso 26, optou-se por modificar a digitação da mão esquerda, 

agora os acordes são tocados na primeira posição e com o uso de cordas soltas. O segundo 

acorde do compasso 26 é arpejado. 
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Figura 48 - COMPASSOS 24 ao 26 - Edição de performance 

Compasso 27 (figura 41), ficaram mantidos o primeiro e segundo acorde arpejado. Foi 

incluído o sinal de dinâmica f. Foi modificado a rítmica conforme demonstrado na figura 38. 

No compasso 29, ficaram mantidos o primeiro e segundo acorde arpejado. Foi incluído o sinal 

de dinâmica sfz (sforzato) que segundo Bohumil Med: “significa reforçado. O som deve ser 

atacado com muita força” (Med, 1996, p. 218). Foi modificado a rítmica conforme demonstrado 

na figura 38. 

 

Figura 49 - COMPASSOS 27 ao 29 - Edição de performance 

Compasso 31 (figura 42), ficaram mantidos o primeiro e segundo acorde arpejado. 

Optou-se por modificar a rítmica conforme demonstrado na figura 38. Compasso 32, no vídeo 

percebemos que Gamela altera o andamento neste compasso, executando mais lentamente que 

os demais, optamos por modificar a rítmica deste compasso, mas mantendo o mesmo 

andamento. Na partitura do livro está escrito com uma semínima e seis colcheias, modificamos 

para quatro colcheias e três quiálteras de semínima, criando uma sensação de diminuição do 

andamento, além do acréscimo do sinal de dinâmica decrescendo. 

Figura 50 - COMPASSOS 30 ao 32 - Edição de performance 

Compasso 33 (figura 43), foi acrescentado o sinal de dinâmica p (piano) no primeiro 

tempo do compasso e decidiu-se acrescentar o sinal de arpejo no segundo acorde. No compasso 

34, ficou mantido o segundo acorde arpejado. Compasso 35, idem ao compasso 34. 
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Figura 51 - COMPASSOS 33 ao 35 - Edição de performance 

Compasso 37 (figura 44), foi modificada a rítmica, o acorde com mínima pontuada e a 

nota melódica em semínima, na edição de performance optou-se por manter a nota melódica 

(F#) sem o acorde, além da inclusão de sinal de mudança de andamento Andante. No compasso 

39, foi inserido o sinal de dinâmica pp (pianíssimo). 

 

Figura 52 - COMPASSOS 36 ao 38 - Edição de performance 
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CONCLUSÃO  

 A contextualização nos ajudou a compreender um pouco das influências musicais de 

Gamela, entender que ele foi um músico autodidata com muita influência da Bossa Nova, Jazz 

e Música Erudita, isto reflete na sua maneira de arranjar, com muita qualidade harmônica e 

extremo bom gosto. As variações de dinâmica, agógica e timbre, itens fundamentais para a 

expressão musical, foram sugeridos na edição de performance para poder contribuir um pouco 

com este arranjo. 

 Entendemos que o sistema de escrita desenvolvido por Sidney Barros facilita muito o 

aprendizado dos arranjos, sintetiza muito claramente os acordes utilizados, mas por não conter 

o ritmo escrito pode tornar-se confuso para aqueles estudantes que não conhecem o arranjo ou 

não tem acesso aos vídeos, assim a edição crítica pode possibilitar uma facilidade de leitura. 

Deste modo nosso trabalho dá uma pequena contribuição para manter viva a memória 

desde professor e músico tão especial que foi Sidney Barros, é preciso divulgar seus arranjos e 

filosofia musical no meio acadêmico, suscitar discussões sobre sua maneira de ensinar, arranjos 

e forma de pensar música muito poderá contribuir com a formação de novos músicos e 

professores de violão. 
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ANEXOS 

ANEXO A – ARRANJO COM SISTEMA DE ESCRITA DE SIDNEY BARROS  
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ANEXO B – PARTITURA DO ARRANJO  
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ANEXO C – EDIÇÃO CRÍTICA  
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ANEXO D – EDIÇÃO DE PERFORMANCE 
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ANEXO E – MELODIA E CIFRA  

Transcrição da melodia e cifras do arranjo de Paulo Jobim. 
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ANEXO F – ARRANJO E CIFRA SIDNEY BARROS 
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VÍDEOS 

 

Eu sei que vou te amar – Gamela https://youtu.be/3ab1yBEaIeg  

Eu sei que vou te amar – Gamela (lento) https://youtu.be/3uDcALDMDoM  

Eu sei que vou te amar – Edição de Performance https://youtu.be/HsaWwldB3fQ  

https://youtu.be/3ab1yBEaIeg
https://youtu.be/3uDcALDMDoM
https://youtu.be/HsaWwldB3fQ

