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Resumo: Este trabalho visa a apresentar uma análise do disco “De Silêncio em Silêncio”, de César 
Costa Filho, lançado pela RCA Victor em 1975, no qual Laércio de Freitas (LF) trabalhou como 
arranjador. Tendo como referenciais teóricos TAGG (2003) e NASCIMENTO (2011), este trabalho foi 
desenvolvido por meio de revisão bibliográfica, pesquisa em periódicos e entrevistas. Neste momento, 
os resultados parciais são que os arranjos de LF preservam a forma do arranjo da primeira gravação 
mas fazem alterações melódicas e harmônicas na introdução e na coda. Adicionalmente, para 
apresentar ineditismo, LF faz uso de alterações na instrumentação e na dinâmica. 
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Introdução 
 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado em andamento, 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, que tem como objeto a obra do compositor, arranjador e instrumentista 
paulista Laércio de Freitas na década de 1970, na cidade do Rio de Janeiro, no exercício 
da função de arranjador. Nascido em 1941, em Campinas, Laércio de Freitas finalizou 
seus estudos de piano erudito no Conservatório Carlos Gomes. Em 1966, inicia carreira 
internacional, ao trabalhar como músico num cruzeiro que levou turistas brasileiros 
para assistir à Copa do Mundo de Futebol da Inglaterra, realizada naquele ano. Em 
1967, passa uma temporada de seis meses na Universidade de Cambridge estudando a 
música de Joseph Haydn. Em 1969, assume o lugar de Luiz Eça no Tamba 4 e passa 
uma temporada com o grupo no México. Durante a década de 1970, fixa residência no 
Rio de Janeiro, onde trabalha intensamente na indústria fonográfica daquela cidade. 
Em 1980, regressa a São Paulo, onde reside atualmente, dedicando-se à composição e 
à instrumentação de música sinfônica, com obras executadas pela Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo – OSESP, Orquestra Jazz Sinfônica, Banda Sinfônica do 
Estado de São Paulo, Banda Mantiqueira e Orquestra Jovem Tom Jobim.  

O recorte geográfico e temporal da pesquisa ao qual este trabalho está 
vinculado e, portanto, deste trabalho, deve-se ao fato de que durante a década de 1970, 
na cidade do Rio de Janeiro, Laércio de Freitas produziu 40 discos, o que corresponde 
a cerca de 40% de toda a produção discográfica de Freitas em seus 55 anos de carreira. 
Por sua vez, o recorte funcional, que investigará a atuação profissional de Laércio de 
Freitas no exercício da função de arranjador, deve-se ao fato de que, durante uma 
pesquisa de mestrado, não haveria tempo disponível para analisar a totalidade da 
discografia de Laércio de Freitas da década de 1970.  

Para compreender a atuação de Laércio de Freitas como arranjador, nos 
baseamos em TAGG (2003) e NASCIMENTO (2011), que propõe um metodologia para 
a análise de arranjos de música popular. Nesse trabalho, apresentamos a aplicação 
dessa metodologia na análise das canções presentes no LP “De Silêncio em Silêncio”, 
do cantor e compositor César Costa Filho, lançado pela gravadora RCA Victor em 1975. 
A escolha desse LP deve-se ao fato de ser um dos poucos da carreira de Laércio de 
Freitas na década de 1970 no qual faz arranjos para mais de 3 canções. As seções do 
texto que antecedem a análise do disco se destinam a detalhar essa metodologia.  
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Metodologia  
 

Na análise de uma discografia, encontrar parâmetros objetivos que 
permitam reduzir ao máximo a subjetividade que pode estar presente nesse tipo de 
estudo é um passo importante. Essa objetividade pode permitir o estabelecimento de 
padrões que caracterizam determinada discografia e o estabelecimento de relações 
entre a música e outros campos do conhecimento. Por outro lado, não se pode 
desconsiderar que a música tem a capacidade de despertar e aflorar os afetos e a 
análise deve levar isso em conta, conforme TAGG (2003, p. 13): 

“Uma de suas maiores dificuldades (da análise tradicional) é relacionar, de 
alguma forma, o discurso musical ao resto da existência humana, a descrição 
de aspectos emocionais da música ocorrendo esporadicamente ou sendo 
completamente evitada.” 

Tagg (2003) propõe um método analítico para a música popular que: 
 

1. Elenca os parâmetros musicais que serão observados; o autor sugere 
duração, forma, altura, instrumentação, tonalidade e intensidade, 
mas outros parâmetros podem ser analisados; 

2. nomeia por “musemas” as menores unidade expressivas, que 
permitirão o estabelecimento de relações e a compreensão da obra 
analisada; 

3. trata a obra analisada pela sigla “OA” – “Obra Analisada”; 
4. compara a OA com outras músicas, que o método designa pela sigla 

“MCeO – Material de Comparação entre Objetos”. Essa comparação 
é feita pela pesquisa, no MCeO, de elementos musicais (intitulados 
pelo método de “ICM – itens do código musical”) presentes na OA. 
Essa comparação é baseada em “musemas” (motivos rítmicos; 
motivos melódicos; parâmetros de expressividade); 

5. compara a OA e o MCeO com os chamados “Campos de Associação 
Paramusicais (CAPm). 

 
Ao estabelecer conexões entre a OA (objeto de análise) e o MCeO (material 

de comparação entre objetos), é possível identificar características musicais idênticas, 
mas com significado completamente diferente. De modo a evitar esse tipo de risco, é 
necessário que o MCeO se restrinja a “gêneros musicais, funções e estilos relevantes à 
OA.” Como exemplo, TAGG (2003, p. 23) ressalta que ao lidar com punk rock, o MCeO 
deverá se limitar ao pop e ao rock a partir dos anos 60 e, depois, ao passo que o MCeO 
usado em conexão com o pop comercial, música de cinema, etc., pode ser muito mais 
amplo, devido à natureza eclética de tais músicas e à heterogeneidade dos seus 
públicos.” Apesar de que o item 5 do método descrito anteriormente sugere o 
estabelecimento de relações entre materiais musicais e materiais não musicais, não 
farei o uso desse tipo de correlação.  

NASCIMENTO (2011) desenvolve um método de análise de música popular 
gravada baseada no modelo de Tagg. Quando um compositor sem conhecimentos de 
notação musical e harmonia vai gravar um disco surge um músico letrado responsável 
por transcrever a melodia, escrever  a harmonia inerente a ela e identifica a forma 
básica. Esse é o “Enunciado Simples” da música. Com a sofisticação da forma e 
inclusão de introdução, interlúdio, repetições, dentre outros, surge o “Enunciado 
ampliado”. O autor cita o exemplo do arranjo feito para Aquarela do Brasil, de Ary 
Barroso, por Radamés Gnattali, no qual partes do arranjo foram incorporadas à 
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música como se fossem obra de seu compositor. Isso atribui ao arranjador um caráter 
de co-autoria. O método proposto por NASCIMENTO estabelece como MCeO outras 
gravações e versões da OA, incluindo o “arranjo inaugural”. Ele intitula o “arranjo 
inaugural de Instância de Representação do Arranjo Original – IRAO” e os outros 
arranjos de “Instância de representação do arranjo – IRA”. A comparação entre a OA 
com outros arranjos, versões e gravações (incluindo o arranho inaugural), pode 
permitir, dentre outros, compreender o nível de influência do arranjo inaugural na OA 
e o quanto a OA influencia arranjos, versões e gravações cronologicamente posteriores 
à OA. Isso pode possibilitar a compreensão das características musicais e estéticas da 
OA. Esse método pode facilitar o desenvolvimento de pesquisas com música popular 
gravada, especialmente quando o número de fonogramas a serem analisados é muito 
elevado.  

Análise do LP De silêncio em silêncio 
 

Na pesquisa em questão, aplicamos o método de TAGG (2003) e 
NASCIMENTO (2011) para analisar os arranjos de Laércio de Freitas gravados durante 
a década de 1970, sempre que o OA possuir a mesma canção gravada por outro 
intérprete e arranjada por outro músico. Nos casos em que não há outros fonogramas 
disponíveis para a comparação, o fonograma é analisado a partir dos seguintes 
parâmetros: instrumentação, forma, andamento, receptividade da crítica musical da 
época ao trabalho, outros aspectos (dinâmica; expressividade; outros) e é feito um 
esforço para estabelecer conexões e relações entre arranjos pertencentes a um mesmo 
gênero musical. Essa metodologia foi adotada na análise do LP “De silêncio em 
silêncio”, do compositor e intérprete carioca César Costa Filho, gravado em 1975 e 
lançado pela RCA Victor. Das seis músicas arranjadas por Laércio de Freitas para o LP 
em questão, foi identificada a mesma canção, gravada e arranjada por outros artistas, 
somente para “Tesoura Cega”, de autoria de César Costa Filho e Walter Queiroz. Essa 
música foi comparada com outras duas gravações, uma – o arranjo inaugural, gravado 
por Beth Carvalho em 1974 e outra gravação de Walter Queiroz do ano de 1977. As 
outras cinco músicas do disco arranjadas por Laércio de Freitas (Quadro 1) são 
sambas. Por isso, foram comparados entre si de modo a identificar padrões e 
características semelhantes que caracterizam os arranjos para samba elaborados por 
Laércio de Freitas.    

 

Quadro 1: Lista de músicas arranjadas por Laércio de Freitas que não contam com MCeO 
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De Silêncio em Silêncio é o 3o LP do compositor e intérprete carioca César 
Costa Filho e foi lançado em 1975 pela gravadora RCA Victor. César Costa Filho teve 
suas primeiras composições interpretadas nos festivais da canção do final da década 
de 1960 e, junto com Gonzaguinha, Ivan Lins e outros, fez parte do MAU – Movimento 
Artístico Universitário. O MAU teve seu início em 1965, a partir de reuniões de músicos 
na casa de Aluízio Porto Carreiro de Miranda, médico, no bairro da Tijuca, Rio de 
Janeiro. Os encontros ocorriam aos finais de semana e os artistas apresentavam suas 
novas produções uns aos outros. Sergio Cabral afirma que os encontros do MAU 
tiveram a mesma relevância para a música brasileira quanto os encontros “na casa de 
Nara Leão para a Bossa Nova e a de Tia Ciata para o Samba” 
(www.dicionariompb.com.br). Nesse disco, Láercio de Freitas atuou como regente, 
arranjador e pianista. Além disso, tem parceria com César Costa Filho e Jésus Rocha 
e na autoria de “Como formiga” – 4a faixa do lado A. Os créditos não mencionam as 
músicas nas quais Laércio de Freitas exerceu as funções de regente e pianista. Com 
direção artística de Carlos Guarany, direção de estúdio de Raymundo Bittencourt, esse 
LP contou com músicos muito conceituados da época, com alguns dos quais Laércio 
de Freitas já havia trabalhado, como é o caso de Bebeto (baixo elétrico e flauta) e Hélcio 
Milito (Bateria e percussão) – ambos seus colegas dos tempos do Tamba 4 no México. 
Com Bebeto, trabalhou no conjunto de Luís Carlos Vinhas logo ao regressar do México. 
Completam o grupo Guto Graça Melo e Luiz Eça, que assim como Laércio de Freitas, 
exerceram a função de arranjador. Luizão Maia também participa desse disco como 
baixista e atuou ao lado de Laércio de Freitas em diversas ocasiões durante a década. 
Destaco também a participação de Hélio Belmiro, um dos guitarristas mais 
requisitados naquela década. Como arranjador, Freitas tem uma participação 
significativa nesse disco uma vez que fez arranjos para 6 músicas de um total de 12. 
Em toda a década de 1970, o número médio de arranjos que Laércio de Freitas faz por 
disco fica em torno de 3. Em somente 4 discos de um total de 18 (incluindo esse de 
César Costa Filho) Laércio faz mais de 4 arranjos. Isso ocorre com Bebeto Castilho, 
Elza Soares e Emílio Santiago. As músicas arranjadas por Laércio de Freitas aparecem 
bem distribuídas nos lados A e B do disco, ao longo do disco. No lado A, aparecem 
quatro canções arranjadas por Laércio de Freitas, incluindo a faixa de abertura do 
disco – “De silêncio em silêncio”, que dá nome ao disco. No lado B, estão duas canções 
arranjadas por Laércio de Freitas. O disco teve pouca repercussão na crítica musical 
da época, uma vez que não há críticas sobre o mesmo no Jornal do Brasil. Por sua vez, 
o jornal o Globo somente menciona o seu lançamento, sem atribuir juízo de valor. 
Além disso, não há consenso sobre a receptividade da crítica em relação a esse 
trabalho. Ana Maria Bahiano refere-se ao trabalho com de “silêncio criativo” (1980, p. 
163), apesar de fazer uma referência positiva aos arranjos, e consequentemente, ao 
trabalho de Laércio de Freitas. Por sua vez, Aramis Millarch (1975, p. 36) afirma que o 
disco é de boa qualidade musical: 

“não só pela beleza das músicas e ajustadas interpretações, mas pelas 
presenças de instrumentistas como Hélcio Milito e Chico Batera no ritmo 
Luizinho Eça e [Laércio] de Freitas no piano (o segundo também no órgão), 
Luizão no baixo, Hélio Delmiro na guitarra, Bebeto e João Teodoro na flauta, 
Francisco de Andrade no cavaco, além de seis cellos. No coral, onze vozes 
afinadíssimas, incluindo Roberto Quartin, o moço que produziu entre 
1962/65, alguns dos melhores [elepês] de MPB, pela Forma (incluindo 
"Tempo Feliz", com Baden Powell e Mauricio Einhorn). "De Silêncio em 
Silêncio" é um disco de muito som. Do melhor som verde-amarelo, um lp 
magnifico e que confirma a importância de [César] Costa Filho dentro de 
nossa emepebe.  (Aramis Millarch, O Estado do Paraná, 05 out. 1975, p. 36, 

http://www.dicionariompb.com.br/
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disponível em http://www.millarch.org, acessado em 26 de novembro de 
2015). 

Há referência positiva a Laércio de Freitas no exercício da função de 
instrumentista. 

Análise da canção “Tesoura Cega”, de César Costa Filho  e Walter Queiroz 
 

Fazendo uso da metodologia descrita anteriormente, a música Tesoura 
Cega, de César Costa Filho e Walter Queiroz, será analisada em comparação com 
outras duas gravações cujos arranjos foram feitos por outro músicos. O Quadro 2 traz 
as principais características dos arranjos de Tesoura Cega (César Costa Filho e Walter 
Queiroz), nas gravações de Beth Carvalho (1974), César Costa Filho (1975) e Walter 
Queiroz (1977) 

Escrito por Orlando Silveira, o arranjo inaugural de Tesoura Cega foi 
estreado no LP Pra Seu Governo, de Beth Carvalho, lançado pela TAPECAR em 1974, 
portanto, um ano antes do arranjo presente no disco de César Costa Filho que teve 
como arranjador Laércio de Freitas. A estética de choro dada a esse samba em seu 
arranjo original não foi feita ao acaso, muito pelo contrário, foi absolutamente 
planejada. Foram escolhidos os melhores instrumentistas do gênero em questão na 
época. Ao clarinete estava Abel Ferreira, no violão de sete cordas Dino 7 Cordas e, no 
pandeiro, Jorginho do Pandeiro. Por ter sua estética ligada no universo do choro, esse 
arranjo tem uma execução mais livre, o que implica dizer que o andamento está em 
cerca de 70bpm mas não é constante ao longo de sua execução. A instrumentação 
conta com os instrumentos típicos da estética do choro, quais sejam: violão de sete 
cordas, violão de seis cordas, pandeiro, clarinete, cavaquinho e bandolim. O único 
instrumento que foge desse universo e que está presente na instrumentação são os 
violinos, que fazem contraponto balanceado com o clarinete. Os dois instrumentos dão 
charme – um toque especial à música - em momentos distintos de sua execução. 
Quando o clarinete é tocado, os violinos não aparecem e vice-versa. Não há choque 
algum. Em relação à forma, a música é repetida duas vezes. Destaco a criatividade da 
introdução e da coda, uma variação daquela. Com relação às questões harmônicas, a 
introdução está na tonalidade de sol maior. A parte A está na tonalidade de sol menor, 
assim como a parte A’. Na parte B, a harmonia caminha em direção à tônica maior – 
sol maior, terminando essa parte nesta tonalidade e permanecendo até o final da parte 
C. Para voltar à parte A de modo a fazer repetição, há uma parte que conduz a 
harmonia até a tonalidade da parte A, sol menor. 

Em relação ao arranjo inaugural de Orlando Silveira, o arranjo de Laércio 
de Freitas presente no disco De Silêncio em Silêncio, de César Costa Filho, lançado 
pela RCA Victor em 1975 guarda a forma, que é exatamente igual, e a harmonia. A 
introdução e a coda, embora sejam mantidas no arranjo de Freitas, possuem 
características melódicas, harmônicas e instrumentação completamente diferentes. O 
andamento da música é mais marcado que no arranjo inaugural. O arranjo de Laércio 
de Freitas é concebido dentro de uma estética de samba, dentro do contexto da 
indústria fonográfica, uma vez que possui guitarra, baixo elétrico e piano elétrico em 
sua instrumentação. A instrumentação, com piano elétrico, piano acústico, baixo 
elétrico, guitarra, bateria, percussão, voz, flauta transversal e coro misto, é complexa 
e muitas vezes soa como uma massa sonora, sendo difícil ao ouvinte identificar a 
função de cada instrumento, com exceção dos instrumentos que estão evidência. 

Em relação ao arranjo de Laércio de Freitas, o arranjo presente no disco de 
A Voz do Povo, de Walter Queiroz, lançado pela Philips em 1977 guarda a melodia, 

http://www.millarch.org/
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parte da forma e a estética do samba. Por se tratar de um pot-pourri, esse arranjo não 
conta com coda, somente uma transição para a próxima música. No restante, a forma 
é a mesma, com a exceção de que não há repetição. A instrumentação é mais enxuta e 
mais simples que a do arranjo de Freitas. O andamento é mais marcado que o 
executado no arranjo de Laércio de Freitas. No final da parte A’, a melodia passa pelo 
5o grau da tonalidade. O arranjador optou pelo 3o grau (dó maior, na tonalidade em 
questão). No arranjo de Freitas, ele escolhe a tônica (sol menor no caso do arranjo 
original). Avalio que foi uma escolha acertada neste arranjo uma vez que corrobora 
com o todo (todo o arranjo tem um ar mais introspectivo que o original).  

 

 

Quadro 2: Comparação entre os arranjos de Tesoura Cega analisados nesse trabalho 

 

Análise das outras faixas do disco 

 
Nos Quadros 3a e 3b, podemos ver as principais características dos arranjos 

de Laércio de Freitas apresentadas nesse disco. Nesse disco, 80% dos arranjos 
produzidos por Laércio de Freitas (4 de um total de 5) começam com uma introdução. 
Em todos eles, as partes A, B e/ou C são executadas mais de uma vez. Quando essas 
repetições ocorrem, Freitas faz alterações na instrumentação – adicionando ou 
subtraindo instrumentos – de modo a apresentar novidades, uma vez que se trata de 
material musical já apresentado anteriormente. Outra estratégia adotada nesse disco 
para apresentar ineditismo são alterações na dinâmica. Todas as músicas contam com 
coro de vozes mistas ou masculinas. Esse recurso é utilizado nos momentos de 
destaque da letra ou nas repetições como estratégia para diferenciar materiais 
musicais já apresentados anteriormente. O gênero das 5 músicas é samba e a estética 
na qual os arranjos foram criados é de samba. Quanto ao andamento, nenhum dos 
sambas apresentados nesse disco possuem andamento demasiadamente lento ou 
demasiadamente rápido. Ainda em relação a esse aspectos, nesse disco temos tanto 
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músicas onde o andamento é constante durante toda a sua extensão quanto músicas 
com andamento mais livre. Com relação à instrumentação, todos os arranjos contam, 
ao menos em algum momento da música, com guitarra, violão, bateria e baixo.  
 

 

 

 
Quadro 3a – Síntese dos arranjos de Laércio de Freitas para o disco De Silêncio em Silêncio 
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Quadro 3b – Síntese dos arranjos de Laércio de Freitas para o disco De Silêncio em Silêncio (cont.) 

Notas conclusivas 
 

Nesse trabalho, na canção em que foi possível comparar o arranjo de 
Laércio de Freitas com o arranjo inaugural – Tesoura Cega, de César Costa Filho e 
Walter Queiroz, percebe-se que Laércio de Freitas respeitou algumas escolhas feitas 
no arranjo inaugural, mantendo-as. Por outro lado, fez escolhas de modo a conferir ao 
arranjo presente no disco de César Costa Filho características muito próprias. Com 
relação ao que Laércio de Freitas manteve, foram preservados o “enunciado simples” 
e “ampliado da música”: forma, melodia e harmonia. Com relação às inovações 
propostas por Freitas, percebe-se um grande nível de inventividade dentro do 
enunciado ampliado, no qual a introdução e a coda possuem características melódicas 
e harmônicas muito diferentes das observadas no arranjo inaugural. A instrumentação 
do arranjo de Freitas é mais complexa que a do arranjo original: há mais instrumentos 
presentes e, em algumas partes do arranjo, ouve-se uma massa sonora, não sendo 
possível identificar os instrumentos individualmente. Por fim, a estética do arranjo de 
Freitas é bem diferente do arranjo inaugural, uma vez que naquele trata-se de samba 
e neste trata-se de um choro. Podemos identificar uma possível influência do arranjo 
de Freitas no arranjo presente no disco A Voz do Povo, de Walter Queiroz, lançado 
pela Philips em 1977: a instrumentação. A instrumentação do arranjo presente neste 
disco é mais simples que a presente no disco de César Costa Filho e resulta em maior 
clareza ao ouvinte: este consegue perceber claramente a participação de cada 
instrumento musical. 

Nas outras canções analisadas, percebe-se que os arranjos de Freitas 
sempre repetem alguma das partes da música e, quando isso acontece, faz alterações 
na instrumentação e na dinâmica. Com relação à instrumentação, todos os arranjos 
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contam, ao menos em algum momento da música, com guitarra, violão, bateria e baixo 
e coro de vozes (mistos e/ou masculinas). Com relação ao andamento, nenhum dos 
sambas apresentados nesse disco possuem andamento demasiadamente lento ou 
demasiadamente rápido. 
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