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No campo dos estudos teóricos e analíticos da música popular, lidamos com o fato de que 

existem versões diferentes para uma mesma obra musical. E tais diferenças, com maior ou menor 
impacto e aceitação, se apresentam no registro escrito, transcrito, gravado e nas performances ao 
vivo. Assim, lidamos com impermanências que, em grandezas também variáveis, resultam de 
diversas escolhas de acordes, tensões, escalas e inversões, mostram distintas sonoridades, timbres 
e figurações rítmicas, variados contornos melódicos e linhas de baixo modificadas, mudanças de 
forma e arranjo, desvios de ornamentação e andamento, trocas de tom e de modo e, até mesmo, 
substituição de palavras ou versos no caso das canções. O enfrentamento e a avaliação crítica 
dessa condição de impermanências, que muitas vezes torna incerto o estabelecimento de qual 
seria a versão “correta”, “original” ou de “referência” de uma obra musical, não é uma 
problemática nova, e foi retomada aqui impulsionando os esforços de investigação mobilizados 
na presente pesquisa de iniciação científica. 

 
Para o desenvolvimento da pesquisa empregou-se uma combinação de processos e 

recursos. Digamos, empregou-se uma metodologia hibrida que passou por etapas de mapeamento 
bibliográfico, revisão e fichamento de textos, levantamento de repertório, estudo comparado de 
versões, coleta de documentos e depoimentos, exame do material selecionado, elaboração de 
gráficos e textos analíticos. Com isso, foram realizados estudos de vídeos, gravações, artigos, 
livros, entrevistas e consultas à compilações especializadas, conhecidas nesse campo por termos 
como fake books, jazz books, Real book, songbooks etc. De maneira indissociável, foram 
realizadas rotinas de prática instrumental e, principalmente, transcrições musicais das versões 
gravadas que passaram por confrontação. Na revisão de literatura, o ponto de partida foi a 
pesquisa de Vasconcellos (2017) que, de maneira abrangente, aborda o problema das diferenças, 
erros e contradições entre aquilo que podemos ouvir em gravações e ler nas chamadas lead sheet 
(linhas melódicas esboçadas em partitura e acompanhadas de cifras básicas) veiculadas nos fake 
books e outras mídias. Para ampliar e diversificar a consulta aos estudos comparativos, as 
principais referências foram os trabalhos de Berliner (1994), Bollos et all (2017), Lopes (2016) e 
Spielmann (2008). De modo complementar, foram visitados artigos que, tratando de repertório 
popular, abordam temas relativos aos “originais” e suas “versões”, tais como os trabalhos de 
Domínguez (2011), López Cano (2012) e Nascimento (2004). 

 
As etapas experimentais da pesquisa se desenvolveram a partir de duas conhecidas 

canções bossa novistas, que contam com diversas versões: Desafinado, canção de Antônio Carlos 
Jobim e Newton Mendonça lançada, em fevereiro de 1959, por João Gilberto. E Corcovado, 
canção de Antônio Carlos Jobim, lançada por João Gilberto em seu segundo álbum, O Amor, o 
Sorriso e a Flor (Odeon, 1960). Para o estudo comparado das versões de Desafinado (ver amostra 
na Figura 1), foram utilizados cinco casos: 1) a transcrição própria referenciada na versão 
gravada por João Gilberto no disco Chega de Saudade (1959); 2) a transcrição da versão gravada 
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em A Certain Mr. Jobim (1967), realizada pelo músico e arranjador Flávio Mendes (2000), com 
alguns acréscimos; 3) a lead sheet publicada no Songbook Tom Jobim (CHEDIAK, 2009); 4) a 
lead sheet publicada em The Real Book (5ª edição); e 5) o arranjo de Paulo Jobim publicado no 
Cancioneiro Jobim (2001). No caso da canção Corcovado, consultando a transcrição de Flávio 
Mendes (2020) e a grade manuscrita do arranjo de César Camargo Mariano para o disco Elis & 
Tom (PHILIPS, 1974), foi elaborada uma grade própria com um detalhamento da transcrição das 
partes de piano, violão, orquestra de cordas e vozes. E, para complementar o estudo comparado 
das versões de Corcovado foram utilizadas as seguintes fontes: 1) a transcrição própria, em 
formato lead sheet, da versão gravada no álbum Getz/Gilberto (Verve Records, 1973); 2) a 
partitura cifrada publicada no Songbook Tom Jobim (CHEDIAK, 2009); e 3) a lead sheet 
publicada em The Real Book (5ª edição). 

 

 
 

Figura 1. Amostra do estudo comparado de cinco versões da canção 
Desafinado, de Tom Jobim e Newton Mendonça. 

 
Em conclusão, pode-se dizer que a presente pesquisa de iniciação científica possibilitou 

um produtivo exercício de escuta, pois, através de uma rotina de ações investigativas, ampliou o 
contato com obras e repertórios, intérpretes e compositores, arranjadores e pesquisadores, críticos 
e editores e, também, com metodologias de pesquisa e suas práticas. Assim, esse exercício 
expandiu o conhecimento a respeito de campos de atuação profissional que, passando pela 
produção de transcrições musicais, atendem demandas do mercado, da capacitação acadêmica, da 
pesquisa musicológica e do ensino e aprendizagem em diferentes setores da música popular. 
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