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PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO – FAMA 2002
Letra:

Uma boa letra começa pelo bom tema, pelo enredo criativo.   É aqui que os grandes compositores não são óbvios e  brilham.  A demonstração do talento começa pela escolha criativa do tema. Observe-se ainda o grau de dificuldade da construção, a criatividade no seu desenvolvimento, a conexão das idéias (começo, meio e fim), onde o autor foi buscar lastro para desenvolver um tema, com que argumentos ele desenvolve o enredo.
Toda mensagem cristã é válida, desde que clara e correta, fiel aos ensinamentos da teologia cristã.   Infelizmente, muitas pessoas são simplistas  e acabam incorrendo em erros.   Todas as letras sacras precisam ser corretas quanto a mensagem, pois para que podem servir se expressam inverdades?  Aqui não se discute o alcance da mensagem, mas sim a sua correção, dentro de uma percepção ecumênica.  Estabelecendo limites para eventuais dúvidas, serão consideradas plenamente corretas as letras que estejam de acordo com a doutrina de qualquer uma das Igrejas do CONIC – “Conselho Nacional das Igrejas Cristãs”.  Cremos que os membros de Igrejas cristãs não integrantes do CONIC podem participar do FAMA sem preocupações, pois as evangélicas integrantes muito bem representam as bases de toda a fé evangélica.
Toda letra precisa estar correta na escrita da Língua Portuguesa.  Muitas vezes habituamo-nos com erros, como a confusão do uso da segunda e da terceira pessoa (ex.: “eu preciso do seu amor ... e também te amo!”), ou da colocação de pronomes oblíquos.  Perguntamos: o jurado pode permitir que as regras da escrita formal sejam ignoradas?  Uma música cristã muito conhecida começa assim: “Te amarei Senhor...”.  O correto, “Amar-te-ei Senhor...”, daria o mesmo efeito?  Enfim, aquele que assume o erro, assume junto a possibilidade de um jurado descontar pontos.  Se o jurado considerar a poesia livre como premissa maior, não descontará.   Se descontar, está cumprindo a escrita formal correta.
Mas a letra de uma música é cantada, e não falada.  Valorize-se então, as seqüências de sons que soam bem aos ouvidos, a construção da poesia.  Desconte-se pontos das que distorçam as mensagens.  É inegável que uma letra poética é muito mais trabalhosa do que uma coloquial.  Valorize-se o talento do poeta, que pode também ser muito realista com os assuntos e as necessidades da atualidade.
	O conteúdo da letra tem que reciprocamente relacionar-se com os outros, independentemente da ordem em que a letra da música foi composta.   É a colocação, a excelência de uma letra.  Acontece quando os outros quesitos valorizam a mensagem e o tema da música.

-	Tema.
-	Correção na mensagem.
-	Correção no Português.
-	Poesia
-	Colocação da letra.

Melodia:

A sucessão de notas que é apresentada na melodia da música pode ser racional, calculada e medida, porém neste caso a beleza (estética) fica comprometida; mas a melodia  também pode ser bela, gostosa e envolvente, pode-se dizer que para isto obrigatoriamente não será repetitiva (um trecho que é repetido muitas vezes apresenta perda de interesse aos ouvidos), não será monótona (apresenta um só tom, não possui curvas na melodia, ou seja, não “sobe” e nem “desce” muito) e terá um desenvolvimento (progressão – seqüência), será sedutora (a melodia que é sedutora é bem estruturada no sentido amplo da música, apresentando começo, meio e fim. Começa sutilmente apresentando uma idéia e no decorrer da música desenvolve e alonga esta idéia original trazendo surpresas e novidades até chegar a um ápice [geralmente o refrão] que quem ouve). Completando, deve ser sempre criativa, a originalidade é um grande ponto em composição.  O plágio (8 compassos iguais) é descartado e desclassificado.  Nisto, a presença de quiálteras, “contraritmo”, deslocamentos rítmicos e síncopas ajudam a dar movimento a música, principalmente a brasileira.

–	Criativa (original)
–	Com desenvolvimento
–	Não repetitiva
–	Não monótona.
–	Sedutora.

Harmonia: 

1. adjetivo. Disposição bem ordenada entre as partes de um todo. Harmoniosamente. Conformidade e paz entre os integrantes da banda.
2. seqüência dos acordes em que está baseada a melodia. (trataremos desta para o FAMA).
	A harmonia da música não está tão “em primeiro plano” quanto a melodia, mas dá o suporte fundamental à característica e personalidade da música. É a harmonia que irá parcialmente “definir” a quantidade de consonâncias* e dissonâncias* em relação a harmonia podendo causar coloridos diferentes para a música, neste caso pode-se “verificar” a criatividade do músico.
A harmonia pobre é aquela que apresenta poucos acordes e também aquela em que os acordes são muito próximos ao acorde do tom original*, não possuindo cadências interessantes e “ilustrativas” nem modulações conscientes. A boa harmonia apresenta acordes que contém em sua melodia notas não tão consoantes (7a , 9a , 11a , 13a) e que deixa a sensação de que naquele momento pode-se caminhar para cadências não previsíveis, enriquecendo assim o “alicerce” da música e dando possibilidades diversas para itens aparecerem no arranjo, contraponto, 2a. voz, etc.
O parâmetro será usado para analisar a harmonia em relação ao campo harmônico do tom original, ou então se algum acorde tem função de empréstimo modal ou empréstimo tonal ou se simplesmente relaciona-se com a estética, a utilização de acordes substitutos, cadências, etc.

– Criatividade.
– Pobreza x Riqueza.
– Campo harmônico.

Arranjo:

O arranjo é a parte da música que a embeleza. Tem o significado semelhante com “arranjo de flores” em um ambiente, se o ambiente não possuir as flores ele está lá mas talvez não possua a beleza que as flores possam dar, no entanto, há ambientes em que a simplicidade é a beleza, na música é a mesma coisa, as vezes a simplicidade de um violão e voz é a beleza daquela peça; entretanto existem músicas que parecem festa de aniversário enfeitada com flores de velório onde só porque as flores estão lá, então irão ser colocadas pois daqui uma semana elas (as flores) morrerão e não se poderá mais usá-las (ou seja, o FAMA é só uma vez por ano então...), nem sempre a quantidade de incrementos que estão disponíveis devem ser usados, completando - Você já viu alguém sair com duas calças só porque elas são bonitas? – A economia é fundamental, pois 5 violões fazendo a mesma coisa é exagero.
O andamento, as articulações, as dinâmicas, todos os ornamentos, a tonalidade estão inclusos no item arranjo.

– Característica  da música (simples, animada, etc.)
– relação com a letra.
– economia de informações.

Apresentação:

A boa apresentação é aquela em que os intérpretes passam o sentido da música. As vezes uma breve locução introdutória pode ajudar a “trazer” os ouvintes ao clima da obra; uma coreografia, um figurino1, uma característica marcante que intensifique a compreensão da música por parte dos ouvintes. No mesmo sentido pode-se aparecer coisas que não tenham nada a ver com a mensagem da música (divertidamente exemplificando, não é porque uma integrante do grupo comprou a fantasia e desfilou na escola de samba em fevereiro que irá usá-la no samba composto pelo grupo musical que participa).
Um bom intérprete demonstra suas qualidades técnicas, sua presença no palco e carisma em sua apresentação.  Porém, algumas músicas são mais difíceis de serem executadas, o que pode requerer mais habilidade para a autêntica e completa execução da música.  Isso será observado e valorizado pelo jurado.

–	Coerência.
–	Dignidade (você sentiu que os intérpretes realmente concordam com a mensagem?) e sintonia com a mensagem (agora sim no sentido de harmonia [adjetivo]).
–	Expressão (a parte teatral é importante, porém Gil Gomes é descartado).
–	Habilidade na execução.

1. [Como se trata de um festival de música, pode-se ter a cautela na avaliação de possíveis quesitos que se diferenciem pelo preço ou poder aquisitivo].

**

Estarão sendo avaliadas em músicas do festival em 2 situações:
1a. situação – MÚSICAS INÉDITAS: quesitos – letra, apresentação, melodia, arranjo e harmonia.
2a. situação – MÚSICAS CONVIDADAS: quesitos – letra, apresentação, melodia e arranjo.

Na 2a. situação, o quesito harmonia com todas suas as características, pode estar tranqüilamente inserida em arranjo.

Quesito letra colocado por José Luiz Garcia.
Quesitos melodia, harmonia, arranjo e apresentação colocados pelo maestro Adriano Del Mastro Contó.

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS
(com possibilidade frações decimais – 0,1 a 0,9)

10 – excelente, o trabalho superou todos os parâmetros estabelecidos.
09 – ótimo, o trabalho cumpriu todos os parâmetros estabelecidos.
08 – muito bom, o trabalho cumpriu bem boa parte dos parâmetros estabelecidos.
07 – bom, mas o trabalho não cumpriu alguns parâmetros estabelecidos.
06 – regular, o trabalho não cumpriu boa parte dos parâmetros estabelecidos.
05 – fraco, o trabalho desrespeitou quase todos os parâmetros estabelecidos.
04 – péssimo, o trabalho desrespeitou os parâmetros estabelecidos.
03 – péssimo, o trabalho ignorou os parâmetros estabelecidos.

DEFINIÇÕES (TERMOS para o GLOSSÁRIO) Todas as definições são do professor Osvaldo Lacerda – “Compêndio de Teoria Elementar da Música” – ed. Ricordi Brasileira – 7a. edição.

Cap. I – PROPRIEDADES DO SOM
Duração: é o tempo de produção do som.
Intensidade: é a propriedade do som ser mais fraco ou mais forte (volume).
Altura: é a propriedade do som ser mais grave ou agudo.
Timbre: é a qualidade do som que permite reconhecer a sua origem.

Cap. VI – COMPASSO
Compasso: é a divisão da música em pequenas partes de duração igual ou variável.
Tempo: é uma parte do compasso (a definição é mais complexa, porém a forma resumida é suficiente para o iniciante).

Cap. X – ANDAMENTO
Andamento: é a velocidade da música.
Metrônomo: é um aparelho que indica o andamento da música.
Ritmo: é a maneira como se sucedem os valores na música.

Cap. XII – QUIÁLTERAS
Quiálteras: são grupos de notas que não obedecem à divisão normal do compasso ou à subdivisão normal de seus tempos.
Contra-Ritmo: é a execução simultânea de grupos normais e quiálteras, ou de quiálteras diferentes.

Cap. XIII – CONTRATEMPO – SÍNCOPA
Contratempo: é a deslocação de um acento normal do compasso.
Sincopa: é a supressão de um acento normal do compasso, pela prolongação de tempo fraco ou parte fraca de tempo, para tempo forte ou parte forte de tempo.

Cap. XIV – ARTICULAÇÕES
Articulação: é a maneira, mais ou menos ligada ou solta, como as notas se sucedem.

Cap. XVI – SINAIS DE DINÂMICA
Dinâmica: é a arte de graduar a intensidade sonora na execução musical.

Cap. XXV – NOÇÃO DE MELODIA E HARMONIA
Melodia: é uma sucessão de sons de alturas e valores diferentes, que obedece a um sentido lógico musical.
Acorde: é uma combinação simultânea de três ou mais sons diferentes.
Harmonia: é a ciência que estuda os acordes e a maneira de concatená-los.
Contraponto: é a arte de escrever duas ou mais melodias simultâneas.

Cap. XXVI – TONALIDADE
Tonalidade: é o conjunto de funções dos graus da escala e dos acordes sobre eles formados.
Tonalidade Principal: é aquela em que se inicia e se termina a música.
Modulação: é a mudança de tonalidade no decorrer da música.

Cap. XXXIV – INTERVALOS CONSONANTES E DISSONANTES Os conceitos de consonância e dissonância, dados neste capítulo, se acham superados atualmente. São necessários, porém, para a compreensão de certos princípios da harmonia e do contraponto tradicionais.
Intervalo Consonante: é aquele cujas notas se fundem, produzindo uma sensação de repouso (consonâncias perfeitas: uníssono, oitava, quartas e quintas / consonâncias imperfeitas: terças e sextas).
Intervalo Dissonante: é aquele cujas notas não se fundem, produzindo uma sensação de movimento (segundas e sétimas).

Cap. XXXVI – MODOS (cont.)
Tessitura: é o conjunto de notas que podem ser emitidas por uma voz ou instrumento.

Cap. XXXVIII – ORNAMENTOS
Ornamento: é uma ou mais notas acessórias, que se agregam a uma nota da melodia ou do acompanhamento.
Nota Real: é a nota a que se agrega o ornamento.
Appogiatura: é uma nota mais aguda ou mais grave do que a real, de um tom ou de um semitom.
Mordente: é a execução rápida da nota real com a que lhe fica um tom ou um semitom abaixo ou acima.
Trinado: é a repetição alternada e rápida de duas notas vizinhas.
Grupetto: é a execução consecutiva da nota real com as duas vizinhas, a superior e a inferior.
Glissando: é o deslizar rápido e contínuo de uma nota para a outra.
Portando: é o deslizar rápido e discreto de uma nota para outra, executado pouco antes do ataque desta última.
Floreio: é um grupo de notas intercaladas entre duas reais.
Harpejo: é a execução rápida e sucessiva das notas de um acorde.

Cap. XXXIX – TRANSPOSIÇÃO
Transposição: é a mudança de altura de uma música.

Cap. XLI – CLASSIFICAÇÃO DAS VOZES
Registro Médio: é a parte central da tessitura de uma voz, que pode ser emitida mais comodamente.
Coro: é um agrupamento de vozes.
Coro “a capella”: é aquele que canta sem acompanhamento instrumental.
Solista: é o cantor que interpreta individualmente.

Cap. XLII – CLASSIFICAÇÃO DOS INTRUMENTOS
Instrumento de Corda: é aquele em que o som resulta da vibração de uma corda.
Instrumento de Sopro: é aquele em que o som resulta da vibração do ar soprado em um tubo.
Instrumento de Percussão: é aquele em que o som resulta de uma batida em uma superfície elástica.
Conjunto de Câmara: é o agrupamento de dois até nove instrumentos, iguais ou diferentes.
Orquestra de Câmara: é o agrupamento de 10 até 25 ou 30 instrumentos.
Orquestra Sinfônica: é o agrupamento de 30 até 100 ou mais instrumentos.
Banda: é uma orquestra de instrumentos de sopro e percussão.

Cap. XLIII – NOÇÕES DE ACÚSTICA
Acústica: é a ciência do som. (Faz parte da Física).
Vibração: é um movimento de vai-e-vem executado por um corpo elástico produtor de som.
Som: é o efeito produzido no ouvido pelas vibrações dos corpos sonoros.
Ruído: é o som resultante de vibrações irregulares.
Som Musical: é o som resultante de vibrações regulares.
Freqüência: é o número de vibrações por segundo.
Diapasão: é um pequeno instrumento que produz uma nota determinada e serve para afinar os instrumentos musicais.
Amplitude: é a distância entre os dois extremos da vibração.

