PAULO FREDERICO DE ANDRADE TEIXEIRA

Performance da obra coral de Osvaldo
Lacerda: rigor de escrita e o espaço do
intérprete.

São Paulo
2018

PAULO FREDERICO DE ANDRADE TEIXEIRA

Performance da obra coral de Osvaldo
Lacerda: rigor de escrita e o espaço do
intérprete.

Tese apresentada à Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo para a
obtenção do título de Doutor em Artes, junto ao
Programa de Pós-Graduação em Música.
Área de Concentração: Processos de Criação
Musical
Linha de Pesquisa: Performance
Orientador: Prof. Dr. Marco Antonio da Silva
Ramos

São Paulo
2018

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer
meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a
fonte.

TEIXEIRA, Paulo Frederico de Andrade. Performance da obra coral de
Osvaldo Lacerda: rigor de escrita e o espaço do intérprete. Tese apresentada à
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo para a obtenção
do título de Doutor em Artes junto ao Programa de Pós-Graduação em Música.

Aprovado em: _______________

Banca Examinadora
Prof. Dr. ________________________________ Instituição:__________
Julgamento: _____________ Assinatura: _________________________

Prof. Dr. ________________________________ Instituição:__________
Julgamento: _____________ Assinatura: _________________________

Prof. Dr. ________________________________ Instituição:__________
Julgamento: _____________ Assinatura: _________________________

Prof. Dr. ________________________________ Instituição:__________
Julgamento: _____________ Assinatura: _________________________

Prof. Dr. ________________________________ Instituição:__________
Julgamento: _____________ Assinatura: _________________________

AGRADECIMENTOS

A Deus, em primeiro lugar, pelos dons da vida e da música.
In memoriam, Osvaldo Lacerda, com minha gratidão
À Bruna, amada companheira pela presença e paciência durante a jornada.
Aos meus meninos Miguel e Lucas por serem a razão do meu viver.
Aos meus pais Heraldo e Fátima, pela ajuda em todos os sentidos, pelo exemplo
e pelo amor.
À Patrícia, irmã querida e amada, por sempre acreditar em mim.
Ao Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos, pela orientação, pelos 15 anos de
ensinamentos, desde a graduação, passando pelo mestrado e chegando até aqui. Por ter o
privilégio de ser seu aluno e amigo.
À Profa. Dra. Susana Cecília Igayara, pela amizade e proximidade de sempre.
Por ser nossa solucionadora nos momentos de dúvidas deste e de tantos outros trabalhos.
Aos cantores que passaram pelo Coro de Câmara Comunicantus nos últimos
quatro anos e que tornaram possível este trabalho de maneira tão comprometida e
agradável.
Ao Prof. Dr. Ricardo Ballestero e ao Prof. Dr. Edelton Gloeden pelas certeiras
orientações da qualificação e pela presença sempre inspiradora durante os quatro anos
deste trabalho.
Ao Everton, secretário do Comunicantus pela permanente disposição em ajudar.
Ao Filipe Fonseca, pela ajuda com a editoração das partituras.

RESUMO

TEIXEIRA, Paulo Frederico de Andrade. Performance da obra coral de Osvaldo
Lacerda: rigor de escrita e o espaço do intérprete, 2018. 308 f. Tese (Doutorado)
- Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.
Esta tese é parte integrante do trabalho de doutorado em Performance Musical com
especialização em Regência Coral do Programa de Pós-graduação em Música da Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Durante os quatro anos de
doutorado foram realizados concertos, ensaios e atividades práticas desenvolvidas
simultaneamente à escrita deste texto que discute questões referentes à prática de um
performer. Nosso objeto central é a relação entre a escrita musical e a interpretação.
Buscamos compreender, como intérpretes, quais são os espaços criativos e seus limites
dentro de uma obra musical. Para isso, utilizamos a obra coral do compositor brasileiro
Osvaldo Lacerda, conhecido por sua escrita rigorosa e bastante indicativa. Após uma
reflexão sobre os conflitos existentes entre composição e interpretação, fizemos uma
análise geral da escrita composicional de Lacerda buscando encontrar os espaços para a
criatividade do intérprete. Em seguida, analisamos com profundidade quatro composições
de Osvaldo Lacerda: Automação, Romaria, A Primeira Missa e o Papagaio e o
movimento Uníssono da obra Quatro Estudos para Coro. As obras analisadas foram
performatizadas durante o período de doutorado junto ao Coro de Câmara Comunicantus
e pudemos formar, experimentar e consolidar nossas concepções interpretativas, as quais
comentamos e justificamos ao longo do texto. Por fim, apontamos para algumas respostas
sobre o espaço criativo na performance de uma obra extremamente indicativa e sobre a
responsabilidade do intérprete diante da partitura.
Palavras-Chave: Performance musical, Canto coral, Regência Coral, Osvaldo Lacerda,
Repertório Coral Brasileiro

ABSTRACT

TEIXEIRA, Paulo Frederico de Andrade. Performance of the choral piece by Osvaldo
Lacerda: writing rigor and the space of the interpreter, 2018. 308 p. Thesis (Doctor
of Arts) – Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. São Paulo,
2018.
This thesis is part of the doctoral work in Musical Performance with specialization in
Choral Conducting for the Post-Graduation Program in Music of the Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. During the four doctoral years,
concerts, rehearsals and practices were undertaken simultaneously with the writing of this
text which discusses questions regarding the practice of a performer. Our main object is
the relationship between musical writing and performance. As interpreters, we seek to
understand what the creative spaces and their limits within a work of music are. In order
to do this, the choral work of the Brazilian composer Osvaldo Lacerda - known for his
rigorous and rather indicative writing - was used. After a reflection on the conflicts
between composition and interpretation, a general critical analysis of the compositional
writing of Lacerda was carried out to identify the spaces for the creativity of the
interpreter. Next, an in-depth analysis was carried out on four compositions by Osvaldo
Lacerda: Automação, Romaria, and O Papagaio and the movement Uníssono of the work
Quatro Estudos para Coro. The analyzed works were presented during the doctoral
period together with the Chamber Choir Comunicantus and we could form, test and
consolidate our interpretative conceptualizations, as is commented and justified
throughout the text. Lastly, we point to some answers regarding the creative space in the
performance of an extremely indicative piece and about the responsibility of the
interpreter to the sheet music.
Keywords: Musical performance, Choral singing, Choral conducting, Osvaldo Lacerda,
Brazilian Choral Repertoire
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Introdução
Este é um trabalho de doutorado na área de Processos de Criação Musical e
enquadrado na linha de pesquisa Performance do Programa de Pós-Graduação em Música
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Resumidamente, a
proposta do doutorado em Performance Musical visa o aperfeiçoamento das habilidades
práticas, em nosso caso, da regência coral. Para isso, durante os quatro anos de curso, o
aluno ocupa a função de Regente Assistente do Coro de Câmara Comunicantus e realiza
leituras, ensaios, concertos e demais atividades inerentes ao cargo, conforme veremos
adiante. Além da atividade prática, o aluno elabora uma pesquisa escrita a respeito das
questões envolvidas nesta prática.
O estudo da performance musical contempla diretamente a problematização das
decisões interpretativas a serem tomadas, visto que tais decisões são inseparáveis da
realização da obra, seja com mais ou menos profundidade reflexiva por parte do
performer. Uma investigação direta desse processo pode se tornar tão importante quanto
a análise musicológica dos elementos estruturais que compõe a mesma obra. “A música
pode ser compreendida tanto como um processo quanto um produto, mas é a relação entre
os dois que define "performance" na tradição da "arte" ocidental. “.
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Nossa pesquisa aborda um tema inerente à prática da performance musical: a
liberdade criativa do intérprete em relação à escrita composicional. Para tal investigação,
elegemos a obra coral do compositor brasileiro Osvaldo Lacerda.
Osvaldo Lacerda foi um compositor brasileiro que viveu de 1929 a 2011. Paulista,
foi aluno de Camargo Guarnieri e aprimorou seus estudos nos Estados Unidos com Aaron
Copland e Vittorio Giannini. Dedicou-se a compor para diversas formações musicais,
grupos de câmara, instrumentos solistas, coros e orquestras. Foi professor da Escola
Municipal de Música de São Paulo e se preocupou muito com as questões teóricas, ao
ponto de escrever o Compêndio de Teoria Elementar da Música, que será uma sólida base
para nossas questões presentes neste trabalho. Casou-se com a pianista Eudóxia de Barros
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que nos apresenta quem foi Osvaldo Lacerda:
Quem foi Osvaldo Lacerda? Sou suspeita, mas me sinto
confortável para falar, em razão do nosso convívio diário durante
quase 30 anos. O “meu” Osvaldo foi um homem bom, justo,
amável, honesto, de caráter firme, um senso de humor invejável,
que, aliás, se reflete muito em várias de suas obras, um grande
contador de piadas, um corinthiano ferrenho... Tinha uma
enorme cultura geral, pois atravessou a vida lendo, grande
Músico, grande Mestre e sobretudo maravilhoso Compositor
(BARROS, 2011, p. 399).

Em meio a um conjunto extenso de diversas formações musicais, suas obras para
coro (cerca de sessenta) integram uma parcela importante em seu catálogo de
composições. Tal obra coral tem presença constante no repertório de coros profissionais,
universitários, bons coros comunitários e infantis. A obra do compositor Osvaldo Lacerda
tem sido frequentemente objeto de estudo em trabalhos acadêmicos nos últimos quinze
anos. Suas composições para conjuntos instrumentais, piano e canto solo formam parte
importante desses estudos. Algumas dessas obras são, inclusive, solicitadas por bancas
em exames de provas de concursos.
O fato de que a obra de Osvaldo Lacerda está passando por um processo de
estudos e de reposicionamento no ambiente musical brasileiro, já é por si só uma forte
justificativa para se fazer um trabalho reflexivo com foco na performance da mesma. No
entanto, o que nos levou, definitivamente, a escolher esse conjunto de obras foi o fato de
ser Osvaldo Lacerda um compositor extremamente indicativo ao intérprete em sua
escrita, conforme poderemos observar ao longo de nossas análises. Suas partituras contêm
indicações para todos os parâmetros sonoros em abundância, dando a sensação de que a
música já está resolvida e que não existe espaço para se criar nada novo. Parece que a
função do performer é apenas a de “executar” que está escrito sem ter espaços para
interferências.
Fora da página dos agradecimentos desta tese, quero expressar aqui uma enorme
gratidão ao prof. Osvaldo Lacerda, a quem não cheguei a conhecer pessoalmente, mas
cuja obra e cujas entrevistas sobre suas obras me permitiram levar esta reflexão até o
final. Suas composições sempre tão detalhadas e exigentes para o intérprete demonstram
seu zelo, atenção e sua generosidade didática e despertaram meu olhar lançando-me a este
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trabalho fornecendo inúmeras referencias exteriores.
O despertar de nosso interesse pelo conjunto de obras corais de Lacerda se deu
em 2013, ainda como aluno de mestrado, acompanhando as atividades do Coro de Câmara
Comunicantus que realizava naquele período a Missa Ferial. Ao olhar a partitura e assistir
aos ensaios, percebemos que seria interessante nos aprofundarmos sobre as questões
interpretativas em uma obra extremamente indicativa.
As questões que se formaram ao longo do processo e nos motivaram a realizar
esta pesquisa foram:
1. O fato de um compositor escrever muitas informações na partitura e ser
extremamente indicativo ao intérprete impede que este intérprete tenha um
papel criativo dentro da performance?

2. Qual é o espaço dentro da obra para a criatividade do performer? Como
identificar tal espaço ou espaços?

3. É possível que o intérprete apenas “execute” todas as indicações escritas
na partitura sem interferir criativamente?

4. É possível transformar em som as ideias contidas no papel da partitura
exatamente como foram concebidas pelo compositor?

5. É possível “executar” duas ou mais vezes uma obra musical sem que as
versões sejam diferentes?

6. Quais, então, são os limites para a prática da performance de uma
partitura?

Ao discutir as possibilidades interpretativas da obra de Osvaldo Lacerda, estamos
nos referindo ao processo de concretização das ideias musicais contidas nas partituras.
Este processo teve como primeira referência uma análise musicológica que abrangeu seus
diversos parâmetros sonoros. Entretanto, também trouxemos para a discussão os
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elementos inerentes à realização musical que geralmente são abordados durante a
pesquisa musicológica, por se tratarem de questões de ordem técnica, em nosso caso,
regencial e vocal e sobretudo de escolhas sonoras possíveis dadas pela escrita e
possibilidades de realização do coro.
Nossos objetivos durante esta pesquisa foram:
•

Discutir e relatar experiências das etapas que envolvem a performance do regente
coral, considerando desde a primeira abordagem da partitura da obra musical até
o momento da realização artística final, concerto ou gravação.

•

Compreender o que pode ser explorado pela interpretação em relação ao que está
indicado na partitura através de experimentações, testes e performances de
escolhas de sonoridades, tempos e dinâmicas.

•

Identificar os conflitos estruturais e de execução nas obras para coro misto de
Osvaldo Lacerda a partir dos processos de análises e da própria prática da
performance.

•

Evidenciar as questões técnicas regenciais e vocais inerentes ao repertório
abordado e reconhecer as possíveis soluções para a sua realização.

•

Realizar, durante e ao final do processo, concertos que tenham como repertório as
obras corais de Osvaldo Lacerda acrescidas de outras obras junto ao Coro de
Câmara Comunicantus durante o período de pesquisa, escrita e defesa.

Nossos objetos de pesquisa são, portanto, as Relações entre notação e
performatização. Entre a escrita musical de Lacerda e as possibilidades de sonoridades.
Por se tratar de um trabalho de performance, o centro desta tese será o resultado no dia
do concerto de defesa. A presente pesquisa acompanha o resultado sonoro final com o
objetivo de embasar, apoiar e justificar nossas escolhas performáticas e ampliar a reflexão
sobre todo o processo construção da sonoridade.
Nossa pesquisa está divida em três partes. Na primeira, apresentamos um texto
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reflexivo sobre a performance musical e suas possibilidades criativas. Nele, expomos os
pensamentos de compositores, intérpretes e estudiosos da área a fim de refletir sobre o
papel do intérprete diante da obra. O texto também apresenta as diferentes etapas do
processo de performance que se inicia na escolha do repertório, passa pela análise
musicológica, pelos ensaios e experimentações até a apresentação do resultado final.
Procuramos estudar pesquisadores de performance em música. Para isso,
recorremos aos autores John Rink, Edward Cone e Nicholas Cook. Também utilizamos
como referência Edward W. Said, Patrice Chéreau e Daniel Barenboim em dois livros
nos quais o maestro dialoga com seus interlocutores sobre questões de performance.
Também nos apoiamos no trabalho de Paul Zumthor (2000) chamado “Performance,
recepção e leitura” que apesar de ser da área da literatura, fornece grande suporte teórico
para nossa pesquisa em performance.
Os trabalhos desenvolvidos no Laboratório Coral Comunicantus também servem
de suporte para essa pesquisa pois abordam sempre temáticas inerentes ao canto coral,
principalmente dentro da realidade prática que temos em nossa pesquisa. O trabalho de
Livre Docência do Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos (2003) em seu capítulo “A
Pergunta Certa” aponta para muitas das questões que abordamos ao longo do nosso
processo.
Existem três dissertações de mestrado que são os trabalhos que mais se relacionam
com esta pesquisa, pois também abordam o repertório coral da obra de Osvaldo Lacerda,
além de utilizarem o mesmo ferramental analítico inicial, o Referencial de Análise Silva
Ramos.
A primeira dissertação é a de Angélica Giovanni Micheletti Lessa (2007 Universidade de São Paulo), na qual temos uma análise sobre a Missa Ferial de Osvaldo
Lacerda. Ao longo da dissertação, Lessa divide sua análise em aspectos de frequência,
timbre, intensidade e figurações rítmicas de cada parte da missa e ao final uma visão geral
com apontamentos para uma possível performance.
Também se relaciona com nosso projeto a dissertação de Andreia Anhezini da
Silva (2009 - Universidade de São Paulo) que propõe um estudo da relação entre poesia
e música nas obras corais de Lacerda com texto de Carlos Drummond de Andrade. Neste
trabalho, Anhenzini faz, inicialmente, uma pesquisa sobre a poética de Drummond e a
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música de Lacerda, bem como seus processos de composição frente ao poema. Em
seguida realiza uma análise sobre cinco poemas de Drummond musicados por Lacerda
com relação ao texto, contexto, uso estrutural do silêncio e aspectos interpretativos
diversos. Ambas dissertações trazem entrevistas realizadas com o compositor que
abordam seus temas e serão de fundamental importância para nosso trabalho.
A terceira dissertação de mestrado que se relaciona com nossa pesquisa é o
trabalho de André Guimarães Rodrigo intitulado Quatro Peças Religiosas de Osvaldo
Lacerda: uma leitura interpretativa para performance (2016). Este trabalho aborda
questões de performance dentro das obras sacras de Osvaldo Lacerda.
Os três trabalhos citados e a presente pesquisa formam um conjunto de estudos
sobre a obra de Osvaldo Lacerda realizados dentro do Comunicantus Laboratório Coral
da Universidade de São Paulo e foram orientados pelo professor da área de Regência
Coral, Dr. Marco Antonio da Silva Ramos.
A segunda parte de nossa pesquisa aborda diretamente a escrita composicional de
Osvaldo Lacerda. Fizemos um estudo e levantamento de várias indicações contidas em
suas partituras para coro e que, ao nosso ver, exigem do intérprete escolhas e
posicionamentos criativos diante da performance. Organizamos as indicações
composicionais de acordo com a propriedade sonora sobre a qual ela faz referência,
conforme organizadas no Compêndio de Teoria Elementar da Música do próprio
compositor. Para tal demonstração, utilizamos diversos exemplos retirados da
significativa obra coral de Lacerda. Com o objetivo de expor grande parte da obra, não
foi nossa intenção, nesta etapa, nos posicionarmos como intérpretes nas diversas situações
apresentadas, embora em alguns casos tenhamos apontado eventuais soluções
interpretativas possíveis.
Apresentamos finalmente, na terceira parte, uma análise mais aprofundada de
quatro obras corais de Osvaldo Lacerda que tivemos a oportunidade de trabalhar com o
Coro de Câmara Comunicantus durante o doutorado. São elas: Romaria, Automação, A
Primeira Missa e o Papagaio e o movimento Uníssono da obra Quatro Estudos para
Coro. Todas as obras foram analisadas durante o processo de acordo com o Referencial
de Análise Musical Silva Ramos, porém, trouxemos para o nosso texto apenas os
elementos que estão diretamente ligados à discussão sobre indicações do compositor e
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decisões do intérprete. Nesta terceira parte apresentamos nossas ideias, nossos
posicionamentos como intérpretes e nossas soluções criativas que foram desenvolvidas e
serão apresentadas de maneira definitiva no concerto final.
Após percorrermos as quatro obras, apresentamos as considerações finais que
oferecem algumas respostas às questões trabalhadas e também outros questionamentos
por nós levantados ao longo do processo. Tais considerações foram formuladas baseadas
no que foi pesquisado e no trabalho prático realizado no dia-a-dia como regente-assistente
do Coro de Câmara Comunicantus, cargo reservado aos alunos de Regência Coral do
doutorado em performance musical da Universidade de São Paulo.
Cabe aqui registrar que o Coro de Câmara Comunicantus é formado por alunos da
graduação da USP, todos bolsistas, sendo a maioria formada por alunos do curso de
música. É um coro voltado para a performance do repertório coral de câmara, brasileiro
e mundial. Tem como regente titular o prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos e recebe
constantemente regentes convidados de outros países. Os ensaios do Coro de Câmara
Comunicantus foram realizados em 2014 às terças, e quartas (19h às 21h40) e às quintas
(19h30 às 21h40). A partir de 2015, os ensaios ocorreram somente às terças e quartas,
tendo eventualmente ensaios extras às quintas.
Cabe aqui explicar que no transcorrer deste texto, escreverei hora em primeira
pessoa do singular, quando estiver retratando minhas experiências pessoais, hora no
plural, quando revelo os pensamentos desenvolvidos por mim e pelo meu orientador e
também pela equipe do Coro de Câmara Comunicantus que, como veremos, participou
ativamente dos processos de construção desta tese.
No decorrer do trabalho evito fazer colocações analíticas definitivas e
contundentes porque tenho a perfeita noção de que cada intérprete encontra suas próprias
visões sobre as obras, sendo estas transpassadas pelo seu tempo. Então, poderemos
perceber as ideias que eu, no meu tempo, com a minha bagagem e minha musicalidade
tenho a possibilidade de desenvolver artisticamente durante este processo.
Como regente assistente e aluno do doutorado em performance, entre as minhas
atribuições estavam as de participar, como ouvinte, do processo de seleção de coralistas,
das escolhas do repertório do coro, realizar aquecimentos, leituras de obras musicais em
ensaio e reger o coro em algumas apresentações. Toda a prática foi supervisionada pelo
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regente titular e orientador desta pesquisa, o que tornou minha atuação junto ao coro
totalmente pertinente aos objetivos do curso em performance e da pesquisa desenvolvida.
Também trabalharam diretamente com o Coro de Câmara e, por consequência,
influenciaram fortemente as ideias por nós desenvolvidas os professores da área de canto
e coral da USP, Dr. Ricardo Ballestero e Dra. Susana Cecília Igayara.
O foco de nossa pesquisa está no repertório brasileiro, em especial na obra de
Osvaldo Lacerda, no entanto, no decorrer do curso tive a oportunidade de trabalhar com
um repertório extremamente diversificado, próprio para o coro de câmara que os alunos
desenvolveram ao longo das atividades. Tive contato com regentes estrangeiros de grande
experiência como Lilla Gabor (Hungria), Phillip Amelung (Alemanha), Fokko Oldenhuis
(Holanda), Geoffrey Webber e Lee Ward (Inglaterra), realizando leituras preparatórias de
seus ensaios e inclusive dividindo concertos. Pude trabalhar com grandes músicos
brasileiros que foram solistas do Coro de Câmara Comunicantus como Edelton Gloeden,
Ricardo Ballestero, Luis Afonso Montanha e Alexandre Ficarelli. Tive, é claro, o espaço
necessário para trabalhar as obras de Osvaldo Lacerda, que são objetos de nossa pesquisa,
e outras obras brasileiras contemporâneas.
O resultado final da pesquisa foi presentado sonoramente em nosso concerto final,
ocorrido dia 17 de abril de 2018 às 17h no Auditório na Sala Villa Lobos da Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin da Universidade de São Paulo. Neste concerto
apresentamos obras de Osvaldo Lacerda, entre elas as quatro por nós analisadas neste
texto, e outras obras que fizeram parte do repertório do Coro de Câmara Comunicantus e
foram trabalhadas durante o processo de doutorado. Assim, processo de pesquisa,
redação, ensaios e desenvolvimento técnico se revelam na música em sua performance.
Apresentamos nos Apêndices deste trabalho oito partituras por nós editoradas e
que foram trabalhadas junto ao Coro de Câmara Comunicantus. Nos anexos, organizamos
os programas de concertos e atividades práticas que realizamos durante o período de
doutorado e disponibilizamos um link (ANEXO 28) para download dos arquivos de todas
as partituras de Osvaldo Lacerda abordadas em nossa pesquisa.
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O performer e o compositor: conflito e resolução
Nosso objeto de pesquisa, conforme já estabelecido, é a relação entre a escrita e
as possiblidades de sonorização da obra coral do brasileiro Osvaldo Lacerda, reconhecido
por ser um compositor bastante indicativo em sua escrita, ou em outras palavras, que
pretende ser total “controlador” do resultado sonoro final. Em entrevista concedida à
Professora Andreia Anhezini da Silva para sua dissertação de mestrado no programa de
musicologia da ECA-USP de 2009, podemos perceber seu pensamento enquanto
compositor sobre a sua relação com o intérprete:
Quando o intérprete é bom e faz o que está na partitura, aí é uma delícia,
é uma colaboração, eu crio e ele recria...Alguns intérpretes chegam pra
mim e dizem: "onde fica a minha contribuição?" Eu digo: "se você não
toca ou canta, a música não existe, ela fica na gaveta". O compositor
precisa do intérprete e vice-versa, é uma simbiose. O intérprete precisa
se pôr no seu lugar mais humildemente, nada de egolatria, mas não é
bem isso que acontece...Ah, uma vez eu tive uma discussão em torno
desse assunto em classe com um rapaz que tocava viola, muito
talentoso, tocava bem. Ele dizia: "mas se a gente faz exatamente como
está na partitura, onde fica a personalidade do intérprete?" Eu dizia: "a
sua contribuição está em você ter nascido com uma tendência musical
e num meio musical, isso não acontece à toa, você veio predestinado.
Você começou estudando numa viola barata, depois seu pai conseguiu
comprar uma viola melhor, depois você ganhou uma bolsa e foi estudar
em Berlim. Você passa horas de sua vida tocando escalas para baixo e
para cima, cuidando da sonoridade, da afinação, fica com calo no
pescoço porque encosta a viola ali, tudo isso é sua contribuição.
(Lacerda em entrevista à SILVA, 2009, p367)

Tal depoimento pode nos ajudar a compreender as preocupações que levaram a
escrita de Osvaldo Lacerda a ser extremamente detalhista e zeloso com indicações ao
intérprete para que não haja espaço para a sua “personalidade”. De fato, ao abordar uma
partitura de Lacerda, nos deparamos com indicações precisas de dinâmica, andamento,
acentuação, respiração e diversas outras marcações que aparecem com muita frequência.
No exemplo a seguir, observaremos os compassos 25 a 31 do Sanctus da Missa Ferial no
qual existe uma preocupação em marcar as dinâmicas gerais, marcar os movimentos de
frases que crescem, atingem um ápice e decrescem dentro da dinâmica indicada, marcar
onde a frase se inicia com mais velocidade (poco stringendo) e desaceleram ao final (poco
rall) e marcar as respirações de cada voz:
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Figura 1: Exemplo de indicações na notação de Osvaldo Lacerda: Sanctus da Missa Ferial (c. 25 a 32)

Em um primeiro olhar, a partitura nos parece bastante indicativa, detalhista e de
certo modo controladora, sem espaço para que o regente e coral possam se expressar, pois
já está tudo “roteirizado” e é só seguir o “script”. Mas será mesmo que existe uma
performance idealizada pelo compositor dentro de sua escrita? Aquele som que estava
em sua cabeça em 1966, pode ser reproduzido integralmente por intérpretes competentes
que se atenham exclusivamente a executar as indicações da partitura? Caso possa, poderá
ser reproduzido novamente da mesma maneira?
Retomando um pouco nossas questões, quais escolhas interpretativas cabem ao
regente dentro de um universo controlado e extremamente indicado? Qual é o espaço para
a interpretação? Quais decisões restam? Existem questões que aparecem apenas no
âmbito da performance?
Osvaldo Lacerda não está sozinho em seu pensamento defensor da não
interferência do intérprete na obra. Muitos outros compositores fizeram esse tipo de

10

declaração, diminuindo a importância da performance e evidenciando apenas a escrita
composicional. Como veremos a seguir, Schoenberg teria dito palavras mais
contundentes para definir o performer:
“O performer”, teria dito Schoenberg, “a despeito de sua
intolerável arrogância, é totalmente desnecessário. Exceto pelo
fato de que suas interpretações tornam a música compreensível
para uma plateia cuja infelicidade é não conseguir ler esta música
impressa. (NEWLIN, 1980, p. 164)

As duras palavras desses compositores, talvez sejam em seu modo de ver, uma
forma de intimidação para que os intérpretes estejam atentos às suas indicações e não
subvertam seu duro esforço composicional. Percebemos uma vontade de controlar a obra
para que ela não seja desvirtuada em uma música diferente da que fora imaginada. Depois
de terminada a escrita da obra, o compositor entrega ao intérprete seu trabalho em um
sistema de notação gráfica, confiando que suas indicações serão suficientes para que o
som imaginado aconteça.
Cabe lembrar que, uma característica marcante do séc. XIX foi a de uma liberdade
muito grande tomada pelos intérpretes que buscavam performances mais românticas e
impor a fluência de sua criatividade às obras musicais. É fato que o intérprete está a
serviço da música e que, queira ou não, se torna um transmissor da música idealizada pelo
compositor ao público. O grande maestro Leonard Bernstein alerta sobre essa posição do
intérprete:
...o maestro deve ser humilde diante do compositor e nunca se
interpor entre a música e a plateia; todos os seus esforços, sejam
eles extenuantes ou cheios de glamour devem ser colocados a
serviço do sentido almejado pelo compositor. (BERNSTEIN,
1959, p. 56)

Fica claro que mesmo Bernstein, excelente intérprete, era consciente de que a
interferência do performer nunca deve causar uma distorção perceptível (barreira) entre
a composição e a plateia. O profundo conhecimento da obra por parte do intérprete lhe
permitirá uma coerente execução, de acordo com as indicações apresentadas na partitura.
Stravinsky é ainda mais radical e aponta que existem “leis impostas” pela partitura e que
a música não deve ser interpretada, e sim executada:
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“O segredo da perfeição reside, acima de tudo na consciência
[que o performer] tem da lei que lhe é imposta pela obra que está
tocando” de tal maneira que a música não deveria ser
interpretada, mas sim executada. (STRAVINSKY, 1947, p. 127)

No entanto, sabemos que a música é, por definição, uma arte de sons, uma arte de
performance, dizer isso, nas palavras de Nicholas Cook (2001) é “dizer algo que é autoevidente; é somente a orientação literária da musicologia que torna necessário dizer isto
em primeiro lugar”, pois é claro que um pedaço de papel, por mais indicativo que seja,
jamais será música se alguém não se propuser a transformar aquelas notas escritas em
sons.
Daniel Barenboim acrescenta ainda sobre este fato:
A música é diferente da palavra escrita porque só existe quando
se cria o som. Quando Beethoven escreveu a Quinta Sinfonia, ela
existia simplesmente como fruto de sua imaginação e estava
sujeita às leis físicas que só existiam na cabeça dele. E depois ele
usou o único sistema de notação conhecido, que consiste em
manchas pretas num papal branco. E ninguém vai me convencer
de que aquelas manchas pretas num papel branco são a Quinta
Sinfonia. A Quinta Sinfonia só existe quando uma orquestra, em
algum lugar do mundo, decide tocá-la. (BARENBOIM, SAID,
2003)

A ideia de que música só existe quando se cria o som, dá um caráter muito mais
social ao fenômeno sonoro, pois implica em pelo menos alguém emitindo e alguém
recebendo o som. Ainda que seja a mesma pessoa, ou seja, o intérprete como seu único
ouvinte, temos uma relação de recepção que provoca diversas reflexões no ouvinte.
Ao enxergarmos o fato de que a música só existe quando cria um som, recriamos
a discussão anterior sobre quem é o artista criador, o compositor ou o intérprete. A
verdade é que um depende do outro para ser artista, e, portanto, os dois são artistas
complementares. Sem o compositor, o intérprete não teria o que interpretar e sem o
intérprete, o compositor teria sua música guardada em um papel, sem que ninguém
pudesse ouvi-la.
Alguns autores, no entanto, defendem o fato de que a partitura contém apenas
indicações sobre o que é a obra musical, um mapa, um caminho a ser trilhado de maneiras
variadas, como nos afirma Cook:
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Paul Valéry comparou uma peça musical a uma receita (GOEHR,
1996, p. 11), R. G. Collingwood viu a partitura como um
“esquema precário” de instruções para a performance (KIVY,
1995, p. 264), ao passo que GODLOVITCH (1998, p. 82) se
refere às obras grafadas como “modelos, rascunhos, esquemas ou
guias que, quando consultados dentro dos limites da aprovação
convencional, dão chance à música de acontecer ou de funcionar.
(COOK, Nicholas, 2006)

Este outro olhar extremo nos leva a perceber que existe uma importância e uma
responsabilidade inerente ao artista que se presta ao serviço de desvendar os mapas e
transforma-los em sons, e esse processo também deve ter grande mérito artístico, assim
como as ideias escritas no papel. Em uma visão geral, enquanto o público não pode
decodificar a escrita da obra musical, sua referência artística será o trabalho do intérprete,
como escreve Robert Martin:
As performances... ao contrário das partituras, estão no coração
do mundo do ouvinte...[enquanto que] as obras musicais, no
mundo do ouvinte, simplesmente não existem... as obras
musicais são ficções que nos permitem falar de uma maneira
mais conveniente sobre as performances. (MARTIN, 1993, p,
123).

Percebemos que existem alguns estudiosos que consideram a obra musical um
objeto não estável e que todo objeto é recriado em sua apresentação, de forma a se antepor
a visão oposta que diz por exemplo que não deve haver interpretação, mas sim execução,
o que nos vai aproximando da pergunta central do presente trabalho acerca das
possibilidades de interferência do intérprete, especialmente na obra de compositores
detalhistas e que consideram esse mesmo intérprete como “mero” executante.
É deste questionamento sobre a imparcialidade em relação ao texto musical, que
o intérprete parte para se posicionar e entender por onde caminhar em sua performance.
E tentar reproduzir objetivamente o que está impresso e nada
mais não só é impossível – e, portanto, não existe fidelidade -,
como também é um ato de covardia, porque significa que você
não se deu ao trabalho de entender as inter-relações e a dosagem,
para não falar de outras coisas – e agora estou me referindo
apenas a volume e equilíbrio, não à questão da linha, do fraseado,
e tudo mais. (BARENBOIM e SAID, 2003).

O que de fato nos interessa é saber que compositor e intérprete, por serem artistas
complementares, devem trabalhar juntos, ainda que não presencialmente, buscando uma
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sintonia entre aquele som idealizado na cabeça do compositor e o som obtido pelo
intérprete, baseado nas indicações gráficas, mas que levam em consideração a sua
realidade atual, diferente da realidade virtual do compositor.
No caso de um compositor ser também intérprete, a sintonia entre o virtual e o
real fica maior, pois ao compor, as preocupações de intérprete já começam a surgir antes
e ao interpretar, seu entendimento sobre o que está escrito é imediato, já que seu processo
de performance será transformar em som real aquilo que ouviu internamente na
concepção da obra.
Eu perguntei em que o fato de ser intérprete o afetava (Pierre
Boulez) como compositor, e ele respondeu que, por ser
intérprete, nunca pode se afastar muito da realidade tangível da
produção do som, porque como você sugeriu, compor é uma arte
abstrata e existe em relação a um ouvido interior. (BARENBOIM
e SAID, 2003).

Quando o intérprete não é o compositor, além de buscar uma parceria artística e
ter boa vontade de entender suas indicações, ele deverá ser o mais cuidadoso possível em
pesquisar sobre as circunstancias da composição, ter conhecimento das práticas musicais
dos períodos em que a obra foi escrita, fatores estilísticos e idiomáticos do compositor,
de maneira que quando ouvida a performance, ela não se torne uma distorção do que está
escrito e ao mesmo tempo seja uma abordagem original, viva e com personalidade.
E portanto, para ler o texto, é preciso tentar entender o processo
pelo qual essas notas ou essas palavras se tornaram presentes no
papel. E isso é muito complicado porque na verdade, envolve...
uma série de intuições, uma série de palpites eruditos sobre o
estilo, a disciplina de reproduzir o som ou reproduzir as palavras
de tal modo que, ao serem ouvidos, pareçam ostensivamente
novos. A apresentação se torna enfadonha se o musico ou o
intérprete simplesmente repete o que outros já fizeram.
(BARENBOIM e SAID, 2003)

Ao colocar em prática uma composição, o intérprete está finalmente dando vida
real a uma obra que até então só existiu no mundo virtual, no campo das ideias, no ouvido
interno do compositor e também do intérprete. Quando analisa a obra e se prepara para
uma interpretação, o performer também imagina a música, sendo essa a segunda audição
virtual, que por vezes já trará diferenças em relação à audição virtual realizada pelo
compositor. Durante sua audição interna, o intérprete já é capaz de prever possíveis
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fatores de execução que implicaram em alternativas para viabilizarem a obra. Ainda assim
estará trabalhando no campo da imaginação. Quando de fato estiver interpretando, terá
então novas questões a serem resolvidas e fará determinadas escolhas que podem ir ao
encontro ou não daquele som idealizado pelo compositor. Daniel Barenboim nos oferece
um exemplo extremo de sua experiência como intérprete em uma obra de Pierre Boulez:
Quando regi a estreia mundial de Notation VII (Pierre Boulez), a
marcação do metrônomo era mais de cinquenta por cento mais
rápida do que estávamos tocando; ele ficou muito contente e
mudou a marcação. “Como assim?” – perguntei. “Você é um
músico tão experiente e cerebral” – no melhor sentido da palavra.
“É muito simples” disse ele. “Compondo, eu cozinho com água;
regendo, cozinho com fogo”. (BARENBOIM e SAID, 2003).

Em outras palavras, nem sempre o que está no campo das ideias se torna viável
no mundo real, isso ocorre por diversos motivos e muitas vezes o regente se vê obrigado
a realizar uma escolha que, num primeiro momento, vai contra o que está escrito na
partitura em uma leitura literal, mas será o que funcionará dentro das possibilidades
acústicas oferecidas pelas leis da natureza e pela situação estabelecida. A partitura se
torna então, uma fonte que emite reflexos para o intérprete e este absolve os reflexos e
emite novos reflexos para o público. O público nunca terá acesso à fonte original, e sim
a “uma série de reflexos essenciais” (Barenboim e Said, 2003)
Paul Zumthor nos revela que a Performance “está relativa às condições de
expressão e de percepção e designa uma comunicação em um determinado momento
tomado como presente e demandará a existência prévia de um ou mais corpos presentes”.
(Zumthor, 2000). Sendo assim, notamos que a performance é em si, uma arte que tem a
obra musical como principal aliada e, no entanto, a composição também é arte que tem
na performance sua expressão. Quando falamos em “a performance da música” estamos
claramente dando o valor à obra musical e tornando a performance como algo
suplementar, como nos alerta Cook:
... a linguagem nos leva a construir o processo de performance
como suplementar ao produto que a ocasiona, ou no qual resulta;
é isso que nos leva a falar naturalmente sobre música “e” sua
performance, da mesma forma que os teóricos do cinema falam
do filme “e” sua música, como se a performance não fosse parte
integral da música (e a música do filme). A linguagem, em suma,
marginaliza a performance. (COOK, Nicholas, 2006).
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Pensando então no valor absoluto contido na performance, podemos dizer que o
performer é o artista que recria a música que já havia sido pensada virtualmente e sua
responsabilidade é torna-la som e fazer desse processo algo original e que não se
contraponha ao que está escrito. Zumthor acredita que “a performance, de qualquer jeito,
modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de comunicação:
comunicando, ela o marca”. (ZUMTHOR, 2000)
Mesmo um intérprete comprometido com a escrita musical, buscará imprimir sua
personalidade e agindo dessa forma, será um dos agentes criadores do processo da obra,
pois queira ou não, estará gerando novas possibilidades e pontos de vista em relação à
esta, como afirma Silva Ramos:
Resumindo, penso que o intérprete que busca uma concepção
própria para as obras que apresenta é, ao mesmo tempo, um
usuário da área teórica e um criador de teoria. Defendo esta ideia
na medida em que, ainda que não seja o próprio intérprete a
discorrer ou clarificar seus pontos de vista, frequentemente o
artista acaba gerando conhecimento novo que altera,
necessariamente, tudo o que antes se escreveu e se pensou sobre
a obra interpretada. (RAMOS, 2006)

Voltando a refletir sobre o nosso problema, podemos considerar que o performer
é um agente criador de conhecimentos e ao mesmo tempo transmissor de conteúdo. Para
tanto, devemos nos perguntar qual é o grau de liberdade que pode alcançar o intérprete?
Quão fiel deve ser o intérprete? Fiel ao texto musical ou às suas convicções de intérprete?
Onde reside o ponto de equilíbrio que satisfaz o intérprete e o compositor igualmente?
Toda interpretação é válida [...] representa não a aproximação de
algum ideal, mas uma escolha: “quais das relações implícitas
numa peça precisam ser enfatizadas, reveladas? (CONE, 1968)

Para refletir sobre essas e a outras questões que surgiram no decorrer de nossa
pesquisa, nossa metodologia implicará em buscarmos compreender na prática como se dá
a performance e quais são as suas complexas características. Pudemos experimentar as
decisões de performance da obra de Osvaldo Lacerda e de obras corais brasileiras do
mesmo período, através do Coro de Câmara Comunicantus da ECA – USP, com o qual
desenvolvemos nossa pesquisa, ensaiamos e apresentamos o repertório selecionado. Esse
processo nos proporcionou experimentar e evidenciar, portanto, as possibilidades
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performáticas permitidas pela grafia da partitura, sejam elas concedidas pelo compositor
em sua escrita, sejam elas decisões intransferíveis que cabem somente aos intérpretes.
Dividimos o processo de performance em três momentos: a escolha do repertório
e análise da partitura, o ensaio e a performance final.

Escolha do repertório, análise da partitura e preparação do ensaio
Logo no início do trabalho, percebemos que no momento em que nos sentamos
para olhar as partituras, precisávamos “ouvir internamente” todas aquelas obras para
escolher qual seria a mais apropriada para aquele momento do coro. No instante em que
estávamos verificando as tessituras das vozes, dificuldades rítmicas, complexidade das
frases, o caminho harmônico, mesmo sem emitir nenhum som, dentro de nossas cabeças
já estava acontecendo uma primeira execução (nossa) das obras. Esta execução tinha
como base o que estava escrito nas partituras, nossas referências culturais anteriores e
experiências de repertórios do mesmo período buscando uma aproximação com a
sonoridade que tínhamos na cabeça naquele momento do Coro de Câmara Comunicantus.
A primeira escuta interna, mesmo sabendo que ela não será a “verdade definitiva”,
será nossa referência para escolher o repertório que iremos realizar com o coro, através
de um processo de diagnóstico da obra em relação ao coro que contempla levar em
consideração vários critérios técnicos, educacionais e artísticos. Ainda assim, a música
não está acontecendo na realidade. “O ato da leitura, em si”, como afirma Paul Zumthor,
“de modo geral, pode ser descrito como neutro: decodificação de um grafismo tendo em
vista a coleta de uma informação”. (ZUMTHOR, 2000). A partitura não é a verdade. A
partitura não é a peça. A peça é o que você efetivamente traduz em som. (BARENBOIM,
SAID, 2003).
Após a primeira audição interna e a escolha da obra, temos uma etapa de grande
importância que será a preparação da performance através de uma análise interpretativa
detalhada utilizando o Referencial de Analise Musical Silva Ramos. O Referencial é uma
ferramenta que aborda a obra em seus diversos parâmetros sonoros desde os aspectos
gerais até questões específicas de timbre, aspectos frequenciais, estrutura e forma, tempo,
intensidades, relação texto – música, densidade e uso musical dos silêncios. Trata-se de
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uma ferramenta que vem sendo utilizado em muito trabalhos acadêmicos que visa a
análise preparatória para uma performance futura. Durante o processo de análise, a
performance ainda reside na audição interna do regente e se enriquece de detalhes na
medida em que cada parâmetro que é examinado pelo interprete pode construir suas ideias
e estratégias de como conseguir o som que está imaginando do coro.
Durante a análise, estamos apenas identificando as “regras do jogo” e não estamos
ainda produzindo música. Estamos supondo, de acordo com várias orientações retiradas
das informações contidas no texto musical e em nossa bagagem preparatória, um caminho
que será mapeado neste processo e deverá ser percorrido nos ensaios.
É assim que entendo... a frase de Jean-François Lyotard, nos
dizendo que “o livro tem a descoberta de suas regras como jogo
e não seu conhecimento por princípio” (ZUMTHOR, 2000)

Toda a análise deve estar focada em observar as informações contidas no texto e
relacionar com a realidade sonora que se pretende atingir, considerando as circunstâncias
da execução, por mais que ainda estejamos no campo da audição interna. Por exemplo,
ao olhar a escrita de uma nota com uma dinâmica f (forte), devemos considerar que este
forte não tem uma medição exata em amperes estipulada, logo, ele será forte em relação
a algo. A análise nos permitirá criar essas relações para equilibrar as informações que
necessitam de relações por não terem um valor absoluto.
Durante o processo de análise, encontraremos sustentação em muitos elementos
musicais para construir a performance, mas a performance não estará pronta, ao contrário,
ela se quer começou no mundo real. John Rink nos alerta que “por mais sofisticado que
seja, nosso sistema de notação musical não consegue capturar todos os elementos de uma
performance” (JOHN RINK, Sobre a Performance, 2007). Em outras palavras, a etapa de
preparação do intérprete através da análise do texto musical é absolutamente necessária,
mas não garantirá sozinha que ocorra uma ótima performance, devido aos elementos
inerentes à própria prática, que surgirão apenas no momento da execução.
Mesmo assim, a partitura fornecerá informações primordiais para a interpretação
e, por vezes, tais informações serão indicadoras de caminhos pelos quais o intérprete
deverá passar. Ramos (2006) aponta que o compositor escreve um enigma a ser
desvendado pelo intérprete e que este deverá encontrar a sua própria visão deste enigma,
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utilizando-se de vários recursos, dentre os quais, a análise musical, mas não somente:
Os pesos entre intuição, história e capacidade analítica variam de
intérprete para intérprete e até mesmo entre diferentes épocas da
vida de um mesmo intérprete. (RAMOS, 2006)

A análise musical prévia nos permitirá conhecer a obra em seus maiores detalhes,
pois o objetivo é justamente observar a escrita musical em cada parâmetro sonoro e
cultural que cerca a música e responder questões sugeridas que trarão respostas a serem
consideradas como um caminho de construção para a performance, ou seja, após uma
fragmentação da obra, o interprete terá condição de enxergar com mais clareza o todo.
Ao separar a partitura em suas partes mínimas o intérprete pode
conseguir uma visão desarticulada, caleidoscópica, distante de
qualquer síntese. Isso pode ser importante em uma fase inicial do
processo, pois garantirá posteriormente uma remontagem sem
chavões ou preconceitos. (RAMOS, 2006)

O processo de análise deixará evidentes os detalhes escritos que são de suma
importância para uma boa performance. Detalhes em vozes secundárias, articulações não
usuais, dinâmicas diversas, todos obtidos em uma análise fragmentadora poderão servir
de ingredientes para uma grande performance. Barenboim, por exemplo, afirma que no
momento da performance “a grandeza do intérprete está diretamente ligada à preocupação
com o detalhe. A dificuldade está em tratar cada detalhe como se fosse o elemento mais
importante e nem por isso perder de vista a peça como um todo”. (BARENBOIM, SAID,
2003).
Após a análise é preciso considerar que todo o mapeamento adquirido não precisa
ser tomado como “lei” para dar espaços durante os ensaios a novas possibilidades. A
análise existe para colaborar com o intérprete, não para prendê-lo em uma convicção
adquirida, e sim abrir possibilidades de experimentação, como afirma John Rink:
Requer-se compreensão e respeito diante da amplitude e
complexidade da concepção musical do intérprete, além da
percepção de que a performance não é algo que diz respeito a
verdades eternas: os intérpretes podem muito bem desejar refletir
os frutos de suas próprias investigações musicológicas em suas
performances, mas não como uma questão de prioridade
absoluta. (RINK, 2000)
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O Ensaio
Passado o processo de análise da partitura, começam os ensaios com o coro. Essa
é uma etapa riquíssima onde o regente não está mais sozinho e terá a companhia de um
grupo de pessoas com bagagens culturais e opiniões diversas, que poderão construir a
performance da obra, guiados pela sólida análise previamente preparada pelo regente ou
pelos próprios cantores. O ensaio é o momento em que se pode experimentar.
Experimentar as sonoridades, frases, andamentos, respirações, detalhes de pronuncias,
dinâmicas e tantas outras opções. Após as experimentações, chega o momento de decidir
quais serão as escolhas de performance e deixar combinadas, muitas vezes anotadas, com
o coro.
Pelo menos, qualquer que seja a maneira pela qual somos levados
a remanejar (ou a espremer para extrair a substância) a noção de
performance, encontraremos sempre um elemento irredutível, a
ideia da presença de um corpo. Recorrer à noção de performance
implica então a necessidade de reintroduzir a consideração do
corpo no estudo da obra. (ZUMTHOR, 2000)

O grande “elemento” que surge na etapa do ensaio é o som e com o som, a música
em sua primeira performance real, ainda que precária. O ensaio é o momento em que as
ideias musicais, a música interna, os elementos da análise, todos os pensamentos se
convertem fisicamente em som. Diante dessa situação, a primeira e importante atitude do
intérprete é a de ouvir o resultado sonoro apresentado. Diz Barenboim que “ o exame e a
observação do som são extremamente importantes no ensaio” (BARENBOIM; SAID,
2003).
O artista vive o ensaio como o provisório que perpetua a atitude
de experimentar sem medo. É o espaço onde toda a tentativa, toda
busca é bem-vista, bem-vinda. É o contrário do concerto, que é a
performance, o fugaz, a atitude e que, portanto, não tem retorno.
E, no entanto, concerto e ensaio são partes da mesma aventura.
(RAMOS, 2011)

Para que haja uma boa escuta, será preciso que o ensaio ocorra de maneira
concentrada e que os músicos, em nosso caso cantores, acompanhem a linha de
pensamento da performance que está ocorrendo e que se relacionem com ela. Em uma
situação ideal, os cantores deveriam chegar preparados para o ensaio, com suas próprias
concepções dos caminhos da obra, a fim de colaborar com o trabalho coletivo, deixando
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que o regente conduza as diversas ideias e também exponha as suas. Nessa situação, os
intérpretes serão todos os envolvidos e a performance se fortalecerá. Barenboim nos relata
que o mesmo pode acontecer em orquestras:
Não há nada pior na atitude de um músico de orquestra que
chegar extremamente bem preparado, pronto para tocar as notas
com perfeição, mas sem nenhuma personalidade, e de modo que
a música é, por assim dizer, feita pelo regente. E na verdade ele
está dizendo: “Eu toco as notas e você faz a música”. E nada está
mais longe da possibilidade de uma boa música. (BARENBOIM;
SAID, 2003).

Quando se tem um coro com ideias claras sobre a performance, entra em cena uma
função conciliadora do regente. Esse é um trabalho que pode ser muito complicado para
aquele que já tem uma concepção formada do que fará no ensaio e, por vezes, necessita
alterar os seus caminhos da condução, em vista de questões levantadas pelos cantores.
Um bom regente saberá articular as ideias de todos, incluir suas considerações e conduzir
o grupo a uma unidade. Essa unidade só será conquistada através dos ensaios. O ensaio
é, portanto, um momento de transmissão e recepção da música, na qual todos os
integrantes são performers e ouvintes críticos de suas performances.
Consegue-se fazer música de alto nível somente quando o
regente e a orquestra encontram um “pulmão coletivo”. Naquele
momento, todos os músicos, juntos, respiram a música do mesmo
jeito. É natural que cinco minutos após o concerto cada um
recupere a singularidade das próprias ideias. Não só é natural e
democrático: é necessário. Mas, durante o concerto, esse pulmão
coletivo deve existir. (BARENBOIM; CHÉREAU, 2010, p. 16)

Caso o regente seja inflexível em impor suas ideias, corre um sério risco de não
ter o controle em suas mãos, uma vez que, assim como aquele pedaço de papel, o regente
sozinho não pode fazer a música acontecer. Ele necessita obrigatoriamente de seus
músicos (em nosso caso, do coro), da mesma forma como os músicos necessitam da
presença do regente. São também artistas complementares, assim como compositor e
intérprete.
O regente pode ser um professor, pode ser um fator de inspiração;
pode ser um animador; todas as coisas imagináveis e os seus
opostos. Permanece o fato de que o som – e, portanto, a
determinação da expressão da música- está nas mãos dos
instrumentistas. E às vezes os instrumentistas não percebem isso.
Com muita frequência os regentes não percebem[...]
(BARENBOIM; SAID, 2003).
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Durante o processo de realização deste trabalho, tivemos um coro extremamente
questionador por serem os cantores, em sua maioria, alunos do curso de graduação em
música da Universidade de São Paulo e que foram aprovados através de um processo
seletivo e receberam bolsas de estudos para poderem cantar no Coro de Câmara
Comunicantus. Por essa razão, e também por estarmos em uma Universidade, ambiente
propício à reflexão e discussão, os ensaios sempre foram abertos às intervenções dos
cantores que muitas vezes contrariavam nossas intenções iniciais e que em alguns casos,
se mostravam bastante eficazes.
Sabemos que tal espaço para reflexão é um privilegio da Universidade e que em
um ambiente de trabalho artístico fora desta realidade as discussões conceituais sobre a
interpretação das obras é mais restrita e uma maior parte das decisões ficam
exclusivamente nas mãos do regente. O fato de poder contar com um Coro de Câmara
universitário de alto nível de qualidade foi determinante e nos permitiu realizar as
experimentações necessárias para a presente pesquisa.
Os ensaios, portanto, são momentos em que podemos refletir coletivamente sobre
conceitos que aparecem no dia a dia e que individualmente talvez não percebamos, o que
enriquece o fazer musical e evidencia questões de extrema relevância das obras, antes de
serem levadas ao público.
Durante os ensaios de uma obra, o regente constrói suas ideias musicais, escuta,
repensa, experimenta, ouve sugestões e as aplica (quando possível), define seus objetivos
finais, exercita a performance e atinge um resultado que lhe seja favorável e que também
agrade ao coro. Quando isso acontece, a performance final começa a ser concebida, ainda
que não inteiramente, mas nos trechos separados que foram ensaiados.
há uma diferença bem clara entre todo o processo de preparar
uma obra musical para apresenta-la e a apresentação em si. Numa
apresentação você não para, a não ser que haja uma interrupção
imprevista. Uma vez iniciada, a peça vai até o fim, e portanto, ela
tem de ter uma certa inevitabilidade e uma certa construção
lógica no tocante à volume, som e velocidade, que não são as
mesmas do ensaio, quando você pode parar e tentar melhorar.
(BARENBOIM, SAID, 2003).

Combinados entre coro e regente todos os detalhes de execução da obra, para cada
trecho, ainda é preciso que no espaço do ensaio se trabalhe memória. Memória física, no
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caso do regente em relação aos gestos e no caso dos cantores, do empenho físico para a
emissão dos sons. A cada nova “passagem” da música, isto é, a cada vez dentro do ensaio
em que a música é realizada, a memória é abastecida dos gestuais e energia física que
também devem ser refinados a cada vez.
Quanto à “conservação”, em situação de oralidade pura, ela é
entregue à memória, mas a memória implica na “reiteração”,
incessantes variações re-criadoras. (ZUMTHOR, 2000)

Também pode ocorrer durante os ensaios que fatores externos como acústica da
sala de ensaio, equilíbrio vocal afetado por faltas de integrantes ou mesmo cansaço vocal,
mental, comecem a influenciar o resultado da performance. Todos esses fatores e todos
os outros que apareçam devem ser levados em consideração para a construção da
performance final. A experimentação acústica da sala onde se dará o concerto, ou
gravação, torna-se de fundamental importância para que não se percam detalhes
trabalhados em ensaio.

A performance final
A última etapa da performance em si é a apresentação do resultado final, que pode
ser um concerto ou uma gravação. Esta etapa é o objetivo de todas as outras, tudo foi
pensado para esse momento. É quando se dará a performance derradeira, onde não haverá
mais possibilidade de experimentação, apenas a transmissão das escolhas de todo o
trabalho que foi feito em sua forma final, para um público que o receberá e assimilará de
maneira definitiva.
O som é efêmero. O som passa. Não está à disposição. E este é
um dos motivos porque é tão expressivo. Não dá para puxar a
cortina e vê-lo de novo, como um quadro ou abri-lo como um
livro. (BARENBOIM e SAID, 2003)

A performance é a realização do material, é o reconhecimento. Paul Zumthor
afirma que “a performance realiza, concretiza, faz passar algo que eu reconheço, da
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virtualidade à atualidade”. (ZUMTHOR, 2000)
Fazem parte da performance final uma série de preocupações distintas das que
surgiram nas etapas anteriores. Embora os ensaios sejam preparadores deste momento,
algumas peculiaridades são inerentes ao momento da performance final, como, por
exemplo o fato de que, a performance é um acontecimento presencial que pressupõe
interação entre performer e ouvinte. Tal interação, embora seja prioritariamente realizada
através dos sons produzidos, no caso de um concerto, também passa pelos outros sentidos
como, por exemplo, o da visão. Fará parte, portanto, da performance, não somente a
produção musical gerada na forma de som, mas também a apresentação visual do
conjunto, a movimentação espacial dos performers ao longo do concerto, etc...
A apresentação final também sofrerá influência de fatores externos que vão desde
aspectos técnicos, como a acústica da sala de concerto ou estúdio de gravação, a qualidade
de equipamentos técnicos (microfones, gravadores...), até o estado de espírito dos
coralistas e do público, ou mesmo, a temperatura do ambiente. Ao analisar a performance
final, teremos levado em conta todos os fatores que circundam o momento da execução.
Quanto mais próxima estiver a performance final das ideias trabalhadas e escolhidas nos
ensaios, orientados pelas análises das obras, maior será o sentimento de satisfação dos
intérpretes em valorizar todo o trabalho anterior de construção de uma performance.
Ainda assim, a performance conta com um fator de extrema imprevisibilidade que
é a reação do público. Para um coro, a percepção dessa reação se dá de maneira curiosa,
já que o regente está de costas para o público e os coralistas são os que tem a maior
dimensão do que ocorre na plateia. A reação do público pode ser de grande impacto no
resultado final, uma vez que de alguma maneira o intérprete consiga captar as respostas
sensoriais transmitidas. No momento da performance, tais fatores externos podem ter até
maior importância para a interpretação do que as orientações das partituras, pois a obra
já estará interiorizada e a atenção do performer estará na qualidade de sua transmissão.
As regras da performance – com efeito, regendo
simultaneamente o tempo, o lugar, a finalidade da transmissão, a
ação do locutor e, em ampla medida, a resposta do público –
importam para a comunicação tanto ou ainda mais do que as
regras textuais postas na obra na sequência das frases: destas, elas
engendram o contexto real e determinam finalmente o alcance.
(ZUMTHOR, 2003)
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Existe ainda, um fator a ser levado em consideração quando da preparação da
performance; as outras performances já existentes. Com a disponibilidade das mais
diversas gravações no mundo de hoje, o intérprete necessita ter ciência de outras
performances para ter conhecimento do que ele está fazendo em relação aos outros artistas
e em que se dá a sua colaboração para o atual estado da arte.
Uma das mais óbvias implicações disto para a musicologia da
performance é que as performances devem ser compreendidas,
não apenas em relação às obras “das” quais são performance, mas
em relação às “formas afins”, ou seja, às outras performances
(COOK, 2006)
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Análise da escrita musical de Osvaldo Lacerda:
encontrando os espaços interpretativos.
Como abordamos anteriormente, sabemos que a maneira mais tradicional e usual
que um compositor erudito tem de transmitir sua criação ao intérprete é a utilização da
escrita musical. Ao longo de vários séculos esta escrita musical evoluiu
consideravelmente e segue evoluindo a cada dia, com o objetivo de ampliar as
possibilidades de registro gráfico de ideias sonoras. Contudo, por mais sofisticado que
seja o sistema de notação, existem limites entre as ideias musicais e as possibilidades do
papel. Existem ainda limites entre as ideias musicais e as possibilidades de realização
sonora dessas ideias.
Um músico confronta-se, constantemente, com a questão de
como um compositor tentou fixar suas ideias e vontades e de
como tentou transmiti-las a seus contemporâneos e à posteridade.
Percebe-se, frequentemente, os limites dessas tentativas, e
constata-se os esforços de vários compositores para expressar, de
forma precisa, suas indicações, evitando ambiguidades. Cada
compositor desenvolve, então, sua escrita pessoal, que só poderá
ser decifrada, nos dias atuais, através de um estudo baseado no
seu contexto histórico. (HARNONCOURT, 1988, p, 34)

Em seu Compêndio de teoria elementar da música, o compositor Osvaldo Lacerda,
objeto de nossa investigação, define que a escrita musical é realizada por representações
das quatro propriedades dos sons, como podemos ver na figura:

Figura 2: Recorte do Compêndio de Teoria Musical de Osvaldo Lacerda, pg. 1.
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A partir das quatro propriedades dos sons e da maneira como Lacerda orienta a
notação de cada uma delas em seu Compêndio, faremos um estudo de casos em obras de
sua própria escrita composicional, nas quais poderemos identificar os limites das
informações gráficas e principalmente evidenciar os momentos nos quais o intérprete tem
escolhas a fazer para a realização sonora da obra.
Neste primeiro momento, nos deteremos a fazer uma abordagem geral da escrita
composicional de Osvaldo Lacerda, levantando pequenos trechos dentro da sua obra coral
nos quais identificamos possibilidades de escolhas do intérprete. Apresentaremos os
trechos divididos entre as quatro propriedades dos sons apontadas por Lacerda em seu
Compêndio: altura, intensidade, timbre e duração (nesta última separamos ainda um
subitem relativo às indicações de caráter musical).
Deveria ser claro para todo músico que esta notação é muito
inexata, que ela não nos indica com precisão as coisas que no diz:
não informa a respeito da duração de uma nota, sobre sua altura,
nem sobre o andamento, pois os critérios técnicos necessários a
este tipo de informação não podem ser transmitidos através da
notação... (HARNONCOURT, 1988, pg, 34 e 35)

Indicações na escrita das alturas que oferecem liberdade ao intérprete
Certamente a altura é uma propriedade do som que pode ser representada
graficamente com considerável precisão, pois ao longo da história do desenvolvimento
da escrita musical, as alturas foram divididas em notas com frequência fixas e absolutas.
O sistema de notação mais usual e tradicional das alturas é o da escrita em pentagrama,
no qual, cada nota tem sua posição exata.
Nos instrumentos temperados e de afinação fixa, como o piano, a precisão de
frequências é absoluta. Em outros casos, como a voz, temos certa variação nas afinações
que podem depender do contexto musical de cada nota e geral da obra. Em uma obra para
coro, como é o caso do repertório por nós estudado, podemos ter por exemplo, indicações
de notas sensíveis, isto é, notas que precedem a resolução melódica em meio tom, sobre
as quais é bastante usual, em certos repertórios, se buscar uma afinação mais alta do que
a temperada.
Percebemos então que, embora a altura esteja solicitada pela escrita da nota, é
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possível ao intérprete, em certos casos, controlar a afinação da nota escrita, de acordo
com os critérios de ordem estética, histórica, imaginativos, que deverá estabelecer para
sua performance.
Lacerda se utiliza do sistema de notação em pautas na maior parte de sua obra
coral. Identificamos algumas indicações em sua escrita que consideramos conterem
informações que necessitam de escolhas do intérprete para a realização sonora. Em
algumas dessas indicações, o próprio compositor declara por escrito que caberá ao
intérprete tais decisões. Em outras, a altura não está estabelecida no pentagrama, mas sim,
notada de outras maneiras, como veremos a seguir. Em algumas de suas composições,
Lacerda solicita um trecho falado, seja por solista ou seja pelo coro todo. O fato de indicar
uma voz falada e não definir alturas, deixa nas mãos do intérprete a “entonação” que será
realizada, ou seja, é o intérprete que deverá escolher, dentro da coerência da proposta
apresentada, em qual altura falará o texto.
Um primeiro exemplo de indicação para trecho em voz falada ocorre na obra
Frases de Caminhão de 1982 durante o primeiro movimento intitulado “Se o amor é
cego...”. O movimento é todo construído sobre o texto “Se o amor é cego, vamos ô”,
apresentado muitas e repetidas vezes criando um suspense para a conclusão da frase que
perdura sessenta e dois compassos da obra. Para a conclusão do suspense, Lacerda se
utilizada de um silêncio seguido por uma fala de tenor solo.

Figura 3: Se o amor é cego de Osvaldo Lacerda (compassos 59 a 61).
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Podemos perceber que, a indicação para tenor solo em voz falada transmite uma
liberdade em relação à altura da entonação vocal, cabendo ao regente e ao solista
estabelecerem a frequência em que a frase será falada de acordo com seus conceitos
interpretativos. Até mesmo a velocidade desta fala será de livre escolha e, apenas as
propriedades de intensidade e timbre estão relativamente estabelecidas na escrita musical
pois a frase devera ser realizada em dinâmica forte e realizada por uma voz tenor.
A liberdade dada ao intérprete, neste caso, permite que cada performance possa
ter uma maneira diferente de entoar a frase que, no fim das contas, é de grande
importância por ser a interrogação final que se coloca para resolver a questão exposta
com tanta insistência ao longo da obra. O intérprete poderá escolher falar a frase de
maneira impaciente, curiosa, medrosa, maliciosa, etc. A maneira escolhida para a fala
reflete diretamente no entendimento do público sobre o desfecho da obra.
Ainda como exemplo de indicação do compositor para voz falada, temos a obra
O Poeta de 1968, composta sobre o poema “O Louco” de Paulo Marcos de Andrade na
qual Lacerda indica que uma voz feminina, soprano ou contralto, falem o texto em
dinâmica forte. Novamente temos a liberdade de escolha de altura e duração oferecida ao
intérprete, e ainda a opção de escolha de timbre, podendo ser uma voz feminina aguda ou
grave.
O poema apresenta dois momentos distintos de um poeta divididos pela
consagração na Academia Nacional de Letras:
Eu sou poeta
És louco
És louco
És louco
És um louco genial
Eu sou poeta
És patife
És patife
És patife
És um patife genial
Eu sou poeta
És cínico
És cínico
És cínico
És um cínico genial
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Depois da consagração na Academia
Nacional de Letras
Eu sou poeta
És fantástico
És fantástico
És fantástico
E outro mais ousado
És um louco fantástico
Eu sou poeta
És genial
És genial
És genial
E este ousado
És um patife genial
Eu sou poeta
És maravilhoso
És maravilhoso
És maravilhoso
E aquele um que é ousado
És um cínico maravilhoso

Neste caso, embora não se trate de um ponto culminante da obra, temos um texto
narrativo que irá modificar a sequência dos acontecimentos. A escolha da voz falada
revela uma clara intensão do compositor em interromper o que vinha antes e iniciar algo
novo. Na escrita do poema esta frase é a única que está posicionada com alinhamento à
direita. Trata-se, portanto, de um momento central da obra e caberá ao intérprete definir
a entonação utilizada para transmitir tal informação.
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Figura 4: O Poeta de Osvaldo Lacerda (compassos 17 a 20)

Outro caso de liberdade de entonação em voz falada está da obra Fuga Proverbial
que foi composta em 1969 para coro misto em voz falada. A questão central da obra é
criar uma fuga com elementos rítmicos sobre o ditado mineiro bem-humorado: “Pato e
parente só serve pra sujar a casa da gente”.
A proposta de compor uma obra coral sem alturas definidas é interessante e ao
mesmo tempo delega ao intérprete as decisões de em quais regiões de altura deverão ser
emitidas as falas de cada naipe e em cada trecho da obra. Trata-se de um desafio rítmico
para o coro que, por mais que esteja voltado para as questões de duração e dinâmica,
deverá, no momento de preparação da performance, pensar e elaborar as alturas da voz
falada, uma vez que cada naipe poderá falar em registros graves, médios ou agudos,
alterna-los, etc. O regente poderá criar uma “orquestração” de frequências e terá toda a
extensão vocal de voz falada de seus cantores para experimentar resultados.
Além dessa grande liberdade concedida, temos na mesma obra uma seção de
improvisação na qual está indicado que cada cantor possa falar ad libitum o que lhe vier
à cabeça, deixando dois compassos inteiramente imprevisíveis pela partitura e delegados
aos intérpretes:
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Figura 5: Fuga Proverbial de Osvaldo Lacerda (compassos 61 a 66)

Temos outras ocorrências de indicações de fala nas obras corais de Lacerda, entre
elas também estão a Romaria e A primeira missa e o papagaio sobre as quais nos
debruçaremos e apresentaremos uma análise mais aprofundada à frente, discutindo nossa
experiência enquanto intérpretes diante das escolhas que fizemos.
Ainda em relação à propriedade sonora altura, temos algumas indicações de
Osvaldo Lacerda em certas obras que oferecem opções distintas ao intérprete que deverá
escolher qual deseja realizar. É o caso do movimento Trovas de amor da obra Suíte Coral
n 8.
o

Como podemos perceber, trata-se neste caso de uma escolha oferecida ao
intérprete pelo compositor de maneira muito direta. Observamos que as duas vozes
masculinas mais agudas que estão em clave de sol cantam o mesmo trecho musical sobre
a nota fá oitavada. O compositor lembra que deve ser feita em dinâmica piano, como já
havia grafado anteriormente e oferece a possibilidade ao intérprete, no caso o regente, se
for conveniente, suprimir a primeira voz, mais aguda.
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Figura 6: Trovas de Amor da Suíte Coral n . 8 de Osvaldo Lacerda (compassos 17 a 24)
o

Temos nesta indicação uma clara preocupação técnica do compositor com os
cantores, visto que a nota fá da primeira voz é uma nota aguda e de difícil emissão em
dinâmica piano. Alguns coros terão mais dificuldade para emitir esta nota e outros menos,
por isso, acreditamos que a indicação de caráter opcional é uma resolução técnica que o
autor oferece ao coro que tenha maior dificuldade em realizar tal desafio, porém, estando
indicado desta maneira, caberá ao regente decidir se suprimirá ou não a voz mais aguda.
O fato é que, de qualquer maneira, a obra sofrerá interferência direta por uma escolha do
intérprete.
Outro caso semelhante ocorre no movimento Seresta Antiga da obra Suíte Coral
n . 10, escrita para coro de sopranos, meio-sopranos, contralto e barítonos. Lacerda
o
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explica nas instruções da partitura que a formação foi elaborada devido à crônica
desproporção que muitos coros no Brasil sofrem, de ter muito mais vozes femininas do
que masculinas. Por isso, apenas uma voz masculina e três femininas.

Figura 7: Seresta Antiga da Suíte Coral no. 10 de Osvaldo Lacerda (compassos 15 a 20)

Ocorre que, a partir do compasso 17 da Seresta Antiga, as vozes soprano, meiosoprano e contralto estão escritas iguais até o fim do compasso 24. A escrita deste
trecho se dá em uma região médio-aguda e, acreditamos que com a mesma prudência
técnica anterior, Lacerda oferece a possibilidade ao intérprete de que a voz mais grave,
contraltos, possa silenciar neste trecho.
Não se trata de uma decisão que mudará conceitualmente a obra, mas o regente
deverá optar por ter os três naipes juntos ou apenas dois e levar em consideração o grau
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de dificuldade da emissão das notas agudas em questão, especificamente para o naipe
contralto. Será uma questão de equilíbrio sonoro pretendido pelo regente que poderá
decidir.

Indicações na escrita das intensidades que oferecem liberdade ao
intérprete
De uma maneira geral, o parâmetro sonoro intensidade não é indicado com valores
absolutos em uma partitura. As indicações de dinâmica sempre serão relativas a algo.
Diferentemente das alturas, em que temos um universo de pequenas variações dentro do
do pentagrama que indica as notas e quais frequências elas representam, a intensidade
não é pedida em uma partitura com valores em watt por metro quadrado, por exemplo.
Cada indicação terá de ser observada de acordo com alguns fatores, uns internos da obra
musical e outros fatores externos, como por exemplo tamanho do coro, condições
acústicas, etc.
No décimo sexto capítulo de seu Compêndio de Teoria Musical, quando se refere
às intensidades, Lacerda confirma esta ideia de que a dinâmica é indicada pelo compositor
e, cabe ao intérprete dosar as proporções para criar a obra musical, considerando ser esta
função do intérprete uma arte:

Figura 8: Recorte do Compêndio de Teoria Musical de Osvaldo Lacerda, p. 49

Analisando as notações de dinâmica nas obras corais de Osvaldo Lacerda,
percebemos uma extrema preocupação com cada frase, em cada naipe. O compositor se
utiliza com abundancia das indicações em italiano (forte, piano, mezzo-forte, etc) e das
indicações gráficas indicativas de aumento e diminuição de intensidade, além dos sinais
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de acento, como podemos observar neste exemplo do Sanctus da Missa Ferial:

Figura 9: Sanctus da Missa Ferial de Osvaldo Lacerda (compassos 32 a 34)

Percebemos o cuidado de Lacerda com cada naipe e seu zelo de indicar em cada
frase a dinâmica pretendida. Isto ocorre em praticamente toda a obra do compositor e, a
uma primeira vista, pode ser enxergada como um fator de limitação da criatividade do
intérprete, visto que deverá obedecer às indicações estabelecidas.
Quando lembramos, porém, que a dinâmica segundo as próprias palavras de
Lacerda, é a “arte de graduar a intensidade sonora na execução musical”, percebemos
que, apesar das muitas e cuidadosas indicações em sua obra, Lacerda tem consciência de
que tal dosagem está sempre nas mãos do intérprete e oferece, na medida do possível,
caminhos para a construção do equilíbrio em suas obras.
Por maior que seja o número de indicações, o fato de elas não serem absolutas,
impedem que o compositor tenha total controle da dinâmica. Um fortíssimo de um coro
de câmara, por exemplo, poderá ser um som de grande amplitude dentro de uma sala
pequena, mas a mesma amplitude produzida pelo mesmo coro em um grande teatro
poderá ser compreendida como apenas forte, ou ainda mezzo forte.
Caberá ao regente, em uma etapa anterior aos ensaios, verificar as indicações de
dinâmica e entender as proporções estabelecidas na partitura. Ao realizar os ensaios, o
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regente definirá qual será a real amplitude de cada indicação, sempre respeitando a
coerência da notação, mas construindo uma dinâmica que funcione em seu grupo coral.
Algumas indicações de dinâmica observadas na obra coral de Lacerda estão à
serviço da construção da frase musical, indicando onde deverá ser realizado o ápice
daquela frase. Outras indicações estão relacionadas ao destaque da melodia principal,
contracantos e também ligadas ao sentido do texto.
Podemos perceber no movimento Insistência da obra Quatro Estudos para Coro
um claro exemplo em que as indicações gráficas acompanham o desenho melódico das
frases das vozes femininas e, a partir do compasso 26, temos uma indicação de cresc. e
accel. poco a poco para todos os naipes:

Figura 10: Insistência da obra Quatro Estudos para Coro de Osvaldo Lacerda (compassos 20 a 27)
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O trabalho do intérprete neste caso será, além de dosar a dinâmica indicada e
valorizar as frases, definir o quanto deverá crescer pouco a pouco até a próxima indicação
do compositor.
Percebemos então que o parâmetro intensidade, por não ser indicado de maneira
absoluta, sempre estará sob a sensibilidade do intérprete, embora este, guiado pela escrita
composicional, não deva contrariar as indicações de dinâmica, mas sim, construir
possibilidades reais de execução sonora com base nas ideias da partitura.

Indicações de timbres que oferecem liberdade ao intérprete
A propriedade do som “timbre”, de acordo com Osvaldo Lacerda (1967), é
definida pela indicação de “qual instrumento ou voz deve executar a música”. Algumas
de suas obras corais, no entanto, oferecem ao intérprete alguma liberdade de escolha,
como veremos nos exemplos a seguir.
A utilização da percussão junto com o coro é bastante recorrente na obra do
compositor, mas em alguns casos, a utilização do naipe de percussão é opcional. Caberá
ao intérprete decidir se utilizará ou não.
Um exemplo de percussão ad libitum está na obra Ofulú Lorêrê de 1958. Nela
temos a possibilidade de acompanhamento percussivo ou coro à capela:
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Figura 11: Capa de Ofulú Lorêrê de Osvaldo Lacerda

Além de deixar a escolha de utilização ou não da percussão para o intérprete,
Lacerda oferece ainda uma solução prática, caso não se tenha o instrumento Atabaque,
pode-se utilizar quaisquer outros instrumentos membranofones de altura indeterminada,
sendo um agudo e outro grave, e faz apenas a ressalva para que não se utilize o pandeiro.
Estará, portanto, nas mãos do intérprete decidir utilizar a percussão e, caso não tenha
atabaques, quais instrumentos utilizará.
O mesmo caso ocorre na obra Três pontos de Caboclo de 1969. Nas explicações
prévias da obra, Lacerda escreve sobre a utilização da percussão:
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Figura 12: Instruções de Performance da obra Três Pontos de Caboclo de Osvaldo Lacerda

Observamos que Osvaldo Lacerda oferece novamente a possibilidade de
realização da obra com o sem percussão, define os instrumentos inicialmente, mas
novamente flexibiliza a utilização de instrumento similar e faz ressalva à obrigatoriedade
da utilização da baqueta de feltro. Acrescenta, ainda que as partes instrumentais podem
ser dobradas, triplicadas, e que deverá ser levado em consideração o equilíbrio do
conjunto.
Aqui, claramente, o compositor oferece uma série de opções ao intérprete que
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deverá decidir o que for conveniente para sua performance e nunca perdendo de vista o
equilíbrio do conjunto, ou seja, neste caso, tomando o devido cuidado para a percussão
não se sobrepor ao coro, já que, neste caso, trata-se de um acompanhamento Ad Libtum
instrumental.
Mesmo na escolha das vozes, em certos momentos observamos uma pequena
margem de opções para a decisão do intérprete. Em algumas de suas obras, Lacerda
oferece opções de formações vocais para a realização da música. Temos, por exemplo, na
obra Balada do Rei das Sereias um solo no compasso 18, escrito para voz tenor ou
barítono. Caberá ao regente escolher:

Figura 13: Balada do Rei das Sereias de Osvaldo Lacerda (compassos 4 a 6)

Percebemos que o solo está em uma região médio-aguda da voz masculina,
chegando até um sol bemol 3, consideravelmente aguda para um barítono. Porém, em
uma dinâmica forte e de acordo com o caráter autoritário (veremos mais à frente) contido
no sentido do texto, pode-se optar por um barítono, que soará menos doce que um tenor.
Nesse caso, o texto deverá ficar mais nítido se cantado por um tenor, mas o timbre de
barítono poderá trazer maior drama pelo empenho vocal.
Outro caso em que o compositor oferece possibilidades de formação vocal é a
Suíte Coral n . 6 de 1982 e composta para 3 vozes iguais. Nela, o compositor indica três
o

opções de formações: coro infantil, coro juvenil ou coro feminino, como podemos ver em
suas orientações prévias:
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Figura 14: : Instruções de Performance da obra Suíte Coral n.6 de Osvaldo Lacerda

Em outra suíte, a de número 10, Lacerda explica que compôs para uma formação
específica, tendo como referência a necessidade de criação de obras para coro com
predominância de vozes femininas, mas deixa aberta a possibilidade de realização com
outros coros, sem ser específico em relação à quais formações:

Figura 15: Instruções de Performance da obra Suíte Coral n.10 de Osvaldo Lacerda

Também em sua Missa a duas vozes de 1966, Osvaldo Lacerda oferece algumas
opções de formação musical e orienta os detalhes que deverão ser considerados em cada
uma das escolhas. Neste caso, as opções são oferecidas e para cada uma delas é planejada
uma estratégia de execução:
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Figura 16: Instruções de Performance da obra Missa a Duas Vozes de Osvaldo Lacerda

Figura 17: Continuação das Instruções de Performance da obra Missa a Duas Vozes de Osvaldo
Lacerda

Neste caso, podemos considerar que as diversas opções se deram pelo
conhecimento do compositor da realidade coral nas igrejas católicas da época, as quais
tinham apenas um coro que deveria cantar as missas e, oferecer tais opções seria
conveniente para facilitar a realização da obra nas mais diversas realidades corais do país,
tendo em vista que a composição é uma das pioneiras com texto em português e, era
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desejo da igreja na ocasião, que se cantasse em língua vernácula. Contudo, o fato é que a
obra se tornou aberta para diversas formações e, será função do intérprete, escolher a mais
conveniente.
Resta ainda, no âmbito do pensamento timbrístico, referir-nos às questões da
vocalidade na língua portuguesa enquanto a, por exemplo, vogais mais ou menos
fechadas, anasaladas, vibradas, a interação entre consoantes e vogais, etc... Apenas
apontamos tais questões neste momento porque elas serão trabalhadas diretamente mais
a frente no âmbito das análises das obras executadas no concerto de defesa, objetivando,
portanto diretamente as questões de análise das obras na interface com essa problemática,
já que ideia desta tese é estabelecer as discussões diretamente relacionadas à performance
das obras.

Indicações na escrita das durações que oferecem liberdade ao
intérprete
Assim como ocorreu com o parâmetro sonoro altura, ao longo da história da
música o sistema de notação das durações sonoras teve grande evolução a ponto de que
hoje, uma partitura pode pedir com exatidão temporal cada som utilizando-se de
indicações absolutas de andamento e de divisão rítmica dos sons e silêncios.
Com a existência de recursos como o metrônomo, o compositor pode,
matematicamente, calcular o exato tempo de execução de uma obra e o intérprete deverá
corresponder a essa expectativa. Existem, porém, algumas situações em que as indicações
passam a ser relativas, como veremos a seguir.
Para indicar o andamento da obra, o compositor pode se valer de indicações
absolutas ou relativas. Em seu Compêndio de Teoria Elementar da Música, Lacerda
(1967) explica que as tradicionais palavras em italiano não são valores absolutos, mas
sim, aproximados de um tempo relativo (ex. Andante, Presto, etc.). Já a indicação
metronômica nos possibilita uma absoluta definição do tempo:
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Figura 18: Recorte do Compêndio de Teoria Elementar da Música de Osvaldo Lacerda, p. 30 e 31

Figura 19: Recorte do Compêndio de Teoria Elementar da Música de Osvaldo Lacerda, p. 30 e 31

Temos, portanto, nas palavras do próprio Osvaldo Lacerda, a afirmação de que,
em certas ocasiões, o compositor delega “certa margem de escolha” ao intérprete em
relação à duração. Estudando suas obras corais, observamos que Lacerda se utiliza tanto
de indicações metronômicas precisas, quanto de indicações aproximadas, acompanhadas
também por palavras em italiano, ou até por adjetivos em português.
Lacerda não utiliza em sua obra e não menciona em seu compêndio, mas outra
maneira de definir um andamento aproximado utilizada tradicionalmente na escrita
musical é o andamento “circa de”, que funciona de maneira semelhante ao andamento
“mais ou menos” exposto por Lacerda.
Existem circunstancias, dentro da realização musical, nas quais o intérprete se
encontra em uma árdua missão de obedecer ao andamento indicado, embora os fatores
externos à partitura e inerentes à realização sonora da obra sugiram uma flexibilização
maior das indicações. Como vimos anteriormente, nem sempre o que se idealiza no
campo das ideias é realizável com absoluta precisão.
Por muitas vezes, durante o trabalho com o Coro de Câmara Comunicantus, nos
questionamos sobre andamentos indicados e, como exercício, experimentamos
flexibilizá-los. Em algumas oportunidades, o novo andamento se mostrou mais
confortável para os cantores e mais inteligível para os ouvintes. Isso se deve muito às
características do nosso próprio coro e a fatores acústicos.
Para um coro pequeno, um andamento mais rápido será provavelmente mais fácil
de realizar em comparação com um coro grande. Em uma sala com acústica muito
reverberante, um andamento rápido poderá ser prejudicial à compreensão do texto da
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obra, já o mesmo andamento em uma sala “seca”, poderá ser de fácil compreensão. O
intérprete, portanto, deve se comprometer com as indicações de andamento, mas deve
levar em consideração o resultado sonoro obtido e as condições acústicas da circunstância
da performance.
Voltando às obras corais de Osvaldo Lacerda, percebemos a liberdade oferecida
ao intérprete em certas indicações de andamento:

Figura 20: Ponto de São Miguel de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 4)

Observamos a obra Ponto de São Miguel, composta em 1969, em que a indicação
de andamento é notada em português (sem pressa) e também com a indicação
metronômica de que cada semínima deverá ter de 72 a 76 batimentos por minuto. Tal
indicação, embora bastante cuidadosa, oferece ao intérprete uma pequena liberdade.
O compositor poderia ter notado apenas a flexível indicação metronômica, mas
preferiu indicar já de início ao intérprete que não tenha pressa. Podemos perceber uma
cumplicidade do compositor em relação ao intérprete, pois ele poderia ter apenas indicado
o valor absoluto, mas preferiu primeiramente “aconselhar” a construção sem pressa da
performance do intérprete.
Esta cumplicidade ao indicar os andamentos, é uma característica muito presente
em todas as partituras por nós analisadas. As indicações, até mesmo as absolutas, estão
geralmente acompanhadas por um aconselhamento cuidadoso, como podemos perceber
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também na obra Desafio de 1971:

Figura 21: Desafio de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 3)

Percebemos que, apesar da indicação também ser metronômica, existe uma
possibilidade de variação considerável contida na indicação de um andamento “com
vivacidade, mas não muito rápido”. Podemos considerar que Lacerda, por ser um músico
meticuloso e experiente, compreendia que alguns fatores da realização sonora da obra são
circunstanciais e que, estabelecer um andamento absoluto com rigidez pode ser
problemático ou inviável para a performance, dependendo das circunstâncias, por isso,
suas indicações permitem ao intérprete compreender o espírito pretendido e construir o
som da obra dentro das possibilidades e circunstâncias que tiver.
Aqui podemos parar e trazer à tona nossa principal questão que é discutir os
espaços criativos dentro da obra de Osvaldo Lacerda. O fato de o compositor ser
extremamente indicativo, não pressupõe uma perda desse espaço criativo pelo performer,
mas aponta caminhos para a exploração criativa na realização sonora. Se olharmos para
a figura acima e pensarmos em fazer exatamente o que está escrito na partitura, ainda
assim precisaríamos tomar decisões interpretativas imediatamente, como por exemplo,
neste caso, a velocidade do andamento que pode variar entre cem e cento e vinte batidas
por minuto. Tal decisão é inerente ao performer e o compositor, sabedor deste fato, indica
suas intenções que orientam as escolhas performáticas, mas não as definem.
Outras indicações de duração notadas durante as obras também deixam uma certa
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margem para o intérprete poder atuar. Observamos o fim do movimento Insistência da
obra Quatro Estudos para Coro em que Lacerda indica o rall em todas as vozes, altera o
andamento geral para “Mais devagar” e por fim acrescenta uma fermata longa.

Figura 22: Insistência da obra Quatro Estudos para Coro de Osvaldo Lacerda (compassos 77 a 81)

Percebemos novamente o zelo e a reiteração das informações ao intérprete na
escrita de Lacerda. O movimento Insistência é composto sobre o andamento Movido,
semínima igual a 132 bpm. É uma obra que tem como técnica composicional principal a
utilização do “ostinato”. Para isso, não existe variação do andamento, com exceção feita
ao final. Podemos crer que o compositor indicou tal mudança para enfatizar a única
desaceleração da obra e tornar nítida a intensão de quebra no andamento até então
constante.
Embora as indicações sejam cuidadosas e muito presentes, o compositor não
defina o quanto “mais devagar” em relação ao andamento inicial será o andamento dos
últimos três compassos. Caberá ao intérprete, dentro das circunstâncias de sua
performance, definir o quanto este final será mais lento. Fica claro novamente o espaço
do intérprete ao trabalhar a obra de Osvaldo Lacerda.
A última nota, que já está sob o “efeito” da mudança de andamento, recebe ainda
uma fermata e a indicação de que seja uma fermata longa. Podemos visualizar uma clara
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intensão do compositor de prolongar a última nota, e caberá ao intérprete sustentar pelo
tempo longo que julgar conveniente.
Ainda na obra Quatro Estudos para Coro, no movimento Forte-Piano temos
algumas fermatas utilizadas para prolongar sons e silêncios. No compasso 24, por
exemplo, temos uma suspensão da sonoridade da obra através da notação de fermatas em
pausas nas quatro vozes.

Figura 23: Forte-Piano da obra Quatro Estudos para Coro de Osvaldo Lacerda (compassos 21 a 25)

As fermatas sobre as pausas no compasso 24 criam uma suspensão da
sonoridade que estava em fortíssimo anteriormente. O intérprete deverá entender a função
deste silêncio na estrutura da obra e decidir o quanto deverá valorizar o prolongamento
oferecido pela fermata ou não. Aqui também temos um claro exemplo no qual as
condições acústicas podem interferir na duração deste silêncio. Caso esta obra seja
realizada em um ambiente de muita reverberação, após o corte do compasso 23 o silêncio
demorará um tempo consideravelmente maior para se estabelecer em relação à um
ambiente de acústica “seca”. Isso, naturalmente fará com que o silêncio tenha tamanhos
diferentes em ambientes diferentes, para poderem alcançar o mesmo objetivo musical.
Um exemplo de indicação de sutileza na mudança de andamento que nos pareceu
bastante consistente está no movimento Lundu da obra Suíte Coral n .1. Ao indicar a
o

finalização de uma frase, Lacerda escreve pochissimo rall... orientando o intérprete para
que não faça uma grande alteração neste momento no andamento, mas sim, uma sutil e
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breve desaceleração.

Figura 24: Lundu da Suíte Coral n . 1 de Osvaldo Lacerda (compassos 4 a 11)
o

Tal sutileza, indicada pelo compositor, deverá ser realizada pelo intérprete, a
quem cabe decidir o quanto desacelerar sem exagerar e, ao mesmo tempo, passar a ideia
de finalização da frase. Para a realização deste trecho, o intérprete levará em conta o
andamento anterior e também as condições acústicas, já por nós abordadas.
Em nosso estudo das obras corais de Osvaldo Lacerda encontramos ainda algumas
frases com características recitativas, algumas delas indicadas como quasi recitativo e
outras apenas escritas de maneira independente da homofonia e com valorização do texto.
Tais frases oferecem ao intérprete uma liberdade temporal na execução, como veremos a
seguir no Credo da Missa a duas vozes, composta em 1966.

Figura 25: Credo da Missa a Duas Vozes de Osvaldo Lacerda (compassos 55 a 60)
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Como podemos verificar, ao lado da indicação de andamento, Mais Lento com
semínima igual a 72 bpm, Lacerda indica que este trecho deve ser cantado à vontade,
quase como um recitativo. Tal indicação confere explicitamente ao intérprete a
responsabilidade de criar um tempo não regular, com características recitativas, ou seja,
valorizando o texto e sendo por ele conduzido. As indicações gráficas de dinâmica
auxiliam o intérprete na escolha dos pontos de apoio que deverão ser valorizados em suas
frases.
Outras frases com características recitativas estarão presentes nas análises mais
aprofundadas que faremos à frente, como nas obras Romaria, e Uníssono. O estilo
recitativo alterou consideravelmente a estrutura temporal desses trechos das obras
realizadas em nossas performances.
Ainda dentro da propriedade sonora “duração”, temos uma indicação de Osvaldo
Lacerda no início do movimento Forte-Piano da obra Quatro Estudos para Coro em
relação à respiração e à função das vírgulas indicadas:

Figura 26: Forte-Piano da obra Quatro Estudos para Coro de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 4)
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Podemos observar que, não seria necessária a respiração indicada para sopranos
do ponto de vista técnico, já que não faltaria ar para cantar a próxima nota. No entanto,
Lacerda introduz a vírgula e explica que ela tem caráter expressivo e não poderá ser
ignorada. Sua explicação previne o intérprete de supor que a respiração possa ser
opcional. Neste caso, o tamanho da respiração também estará nas mãos do intérprete e
deverá ser construído levando-se em conta as condições acústicas e tamanho do coro, mas
certamente será breve, pois trata-se apenas de uma pequena separação sonora. Tal
respiração expressiva é mais uma das possibilidades interpretativas orientadas pelo
compositor e que estão nas mãos do intérprete.

Indicações de caráter musical que oferecem liberdade ao intérprete
Em grande parte da obra coral de Osvaldo Lacerda encontramos indicações de
caráter musical. A ocorrência dessas indicações se dá, na maioria das vezes,
acompanhando as indicações de andamento. São adjetivos majoritariamente escritos em
português e que transmitem ao intérprete o sentimento desejado pelo compositor naquele
trecho da obra.
É um erro bastante difundido acreditar que, para um
músico, a partitura, a apresentação gráfica, seja
meramente uma indicação que lhe mostra que notas
devem ser tocadas, a que velocidade, com que
intensidade e com que nuanças expressivas. A
notação[...] possui, além do conteúdo puramente
informativo, uma irradiação sugestiva, uma magia à qual
nenhum músico sensível pode escapar, querendo ou não,
tendo ou não consciência disto. (HARNONCOURT,
1984, pg, 224)

Observando as indicações de caráter musical, percebemos que, embora todos os
parâmetros sonoros estejam indicados pela partitura, Lacerda sentiu necessidade de
acrescentar mais esta informação ao intérprete, com a finalidade de explicar a construção
de suas ideias composicionais. Tal procedimento pode ser encarado pelo intérprete como
um convite à busca de elementos, dentro do caráter indicado, que colaborem com a
realização sonora.
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Encontramos, aqui, uma grande fonte de oportunidades para que o intérprete
explore o espaço de criação de ideias interpretativas que venham a fortalecer o caráter
musical pretendido. É claro que as ideias interpretativas não poderão contradizer as outras
indicações notadas na partitura, mas, se realizadas levando em consideração o conjunto
de indicações, poderão acrescentar grande valor expressivo à performance.
Um exemplo de indicação de caráter musical está na obra Poema de Natal de
1982. A obra inicia com um texto narrativo descrevendo a ordem do rei Herodes de matar
todas as crianças:

Figura 27: Poema de Natal de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 3)

Em sua dissertação de mestrado, André Guimarães Rodrigo (2016) analisou
quatro obras religiosas de Lacerda e, ao se deparar com a obra em questão percebe as
indicações de caráter como algo a ser levado em consideração:
No Poema de Natal constatamos algumas expressões de intenção
que influenciam diretamente na forma de ataque das vozes. São
elas o dramático e o dolce na primeira seção [...] utilizados para
contrastar dois movimentos distintos do texto presentes na
primeira estrofe (RODRIGO, 2016 p. 62)

Observamos que a dinâmica forte e o significado do texto já seriam um bom
indicativo ao intérprete de um espírito dramático. Lacerda, no entanto, reforça ao
intérprete a necessidade de se buscar um espírito dramático quando realiza a indicação
de caráter musical.
Diante desta indicação o intérprete deverá buscar alternativas que não ultrapassem
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as outras indicações, mas que sejam eficientes em passar a dramaticidade pretendida. Um
recurso, por exemplo, que poderia ser experimentado em uma eventual performance da
obra seria a utilização de uma articulação rígida e contundente de consoantes no trecho
indicado. Seria um procedimento de articulação de texto que aumentaria a carga
dramática sem estar em conflito diretamente com os parâmetros sonoros estabelecidos na
partitura.
Na mesma obra, um pouco mais a frente, no compasso 10, temos uma mudança
de dinâmica para piano, mudança de andamento com a indicação de poco rit. e mudança
de caráter musical, agora dolce. Todos os elementos se contrapõem ao caráter anterior e
devem ser observados na interpretação:

Figura 28: Poema de Natal de Osvaldo Lacerda (compassos 8 a 11)

A indicação de caráter musical dolce, neste caso, está colocada para reforçar o
sentido do texto e ao mesmo tempo explicar as mudanças de intensidade e duração
indicadas no compasso 10. O intérprete deverá compreender a mudança radical de espírito
e clima, criando recursos que colaborem com o novo caráter proposto. Se no exemplo
anterior o intérprete optou por um enrijecimento e contundência das consoantes, poderá
agora suavizá-las, ou ainda “arredondar” a emissão das vogais.
Na obra a Moda dos quatro rapazes, Lacerda apresenta diferentes indicações de
caráter musical que acompanham o sentido do texto e oferecem ao intérprete uma
confirmação para a utilização de recursos que colaborem com a sonorização de tais
estados de espírito.
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A primeira indicação que abordaremos é a de caráter interrogante e ocorre no
compasso 17 em dinâmica pianíssimo e andamento “bem devagar”

Figura 29: Moda dos Quatro Rapazes de Osvaldo Lacerda (compassos 15 a 17)

Mais a frente, no compasso 21 temos uma nova indicação de caráter musical
Alegre, com Entusiasmo em dinâmica forte súbito e andamento mais acelerado:

Figura 30: Moda dos Quatro Rapazes de Osvaldo Lacerda (compassos 18 a 21)

Para finalizar a seção alegre da obra, o compositor chega ao clímax no compasso
38 com a indicação jubiloso em dinâmica fortíssimo e já desacelerando o andamento de
caráter alegre:
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Figura 31: Moda dos Quatro Rapazes de Osvaldo Lacerda (compassos 37 a 41)

Terminado o momento jubiloso, temos uma nova desaceleração e alteração de
dinâmica para mezzo forte na indicação de caráter sentencioso, que é sucedida por outra
indicação fingidamente triste:

Figura 32: Moda dos Quatro Rapazes de Osvaldo Lacerda (compassos 42 a 46)

Finalizando a obra, temos nova desaceleração do andamento, dinâmica em
pianíssimo e a indicação de caráter musical desolado:
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Figura 33: Moda dos Quatro Rapazes de Osvaldo Lacerda (compassos 47 a 51)

Podemos observar, analisando as indicações de caráter musical, que elas
acompanham as indicações de dinâmica e de duração. Quando está solicitado um caráter
alegre, o andamento está sempre rápido e a dinâmica forte. Quando o caráter indicado é
menos alegre, triste, desolado ou interrogante, a dinâmica é sempre menor que forte e o
andamento é solicitado com indicações “devagar”.
Percebemos em toda a obra coral de Lacerda, que tais indicações de caráter não
se contrapõem à escrita musical. Os elementos composicionais escolhidos como material
de criação sempre estão diretamente relacionados com o caráter indicado. Isso parece
querer dizer que o compositor se preocupa em tornar claras ao intérprete as suas ideias
musicais para que não haja um conflito de entendimentos em relação à criação da obra.
Caso o compositor não considerasse a hipótese de interação entre ele e os
intérpretes, ele não teria razões para indicar os caráteres pretendidos na partitura, uma vez
que se o intérprete obedece com rigor suas indicações de dinâmica, duração e altura,
estaria já construindo o caráter pretendido. Mas o fato de Osvaldo Lacerda indicar o
caráter musical, nos leva a crer que ele espera, com o oferecimento de tal informação, que
o intérprete a utilize de alguma maneira, e para isso, o intérprete deverá criar e
experimentar ideias interpretativas.
Cabe ao intérprete entender como seria, por exemplo, o som sentencioso e em que
este som difere de outro som fingidamente triste, como pudemos acompanhar nos
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exemplos acima. Tais indicações, por mais específicas que possam parecer, oferecem uma
infinidade de opções interpretativas.
As indicações de caráter musical, como vimos, estão acompanhadas de uma
construção composicional coerente, mas, em certas ocasiões, podem não estar tão claras
dentro do material musical propriamente dito, estando muito mais atreladas ao sentido do
texto. Veremos alguns exemplos em que tais indicações refletem o espírito do significado
do texto e o compositor espera que, de alguma maneira, o intérprete inclua tal caráter à
performance. Um bom exemplo está no movimento: Se o amor é cego da obra Frases de
Caminhão:

Figura 34: Se o amor é cego da obra Frases de Caminhão de Osvaldo Lacerda (compassos 62 a 66)

A indicação de caráter musical no exemplo acima está notada juntamente ao
andamento. O intérprete deve compreender os motivos pelos quais Lacerda escreve tal
indicação “com expressão marota” ao invés de simplesmente mudar o andamento. O
termo “marota” carrega em si uma dose de humor que está no conteúdo do texto em
duplo sentido. Lacerda oferece este espaço ao intérprete para que crie um som “maroto”.
As possibilidades podem ser muitas e caberá ao regente, neste caso, testar a sonoridade e
trabalhar com seu coro para criar tal sonoridade.
Outra expressão muito brasileira e que está atrelada ao sentido do texto é o caráter
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musical saudoso indicado no fim do movimento Congada na Suíte Coral n. 10.

Figura 35: Congada da Suíte Coral n. 10 de Osvaldo Lacerda (compassos 79 a 81)

Observamos que a indicação Saudoso vem acompanhada da indicação dolce e da
mudança de andamento para mais devagar. Produzir um som dolce pode estar relacionado
com suavidade, leveza, timbre fechado, etc... No entanto, pensar em um som “saudoso”,
expressão tão própria de nossa língua, pode exigir mais da criatividade do intérprete e
dará margem a muitas experimentações.
Na obra Balada do Rei das Sereias, temos outra indicação de caráter autoritário
que está atrelada ao sentido do texto e, oferece ao intérprete a possibilidade de criar um
som que o contemple. Novamente temos nas mãos do intérprete a decisão de como criar
um som de caráter autoritário, dentro do contexto da obra.

Figura 36: Balada do Rei das Sereias de Osvaldo Lacerda (compassos 4 a 6)

Percebemos que as indicações de caráter musical estão presentes para demonstrar
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ao intérprete a ideia do compositor para cada trecho, mas também para provocar o
intérprete a criar soluções que atendam tais indicações. O fato de elas estarem indicadas
é, certamente, um sinal de que algo deve ser pensado, planejado, experimentado e
realizado.
Durante os ensaios com o Coro de Câmara Comunicantus nos deparamos com
muitas indicações de caráter musical e pudemos fazer experimentações de timbres,
articulações e outros recursos que melhor descreveremos durante as análises mais
aprofundadas das obras trabalhadas para o concerto final.
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Análise de quatro obras interpretadas

A seguir faremos uma análise mais detalhada de quatro obras corais compostas
por Osvaldo Lacerda que estão no programa de nosso concerto final. São elas:
Automação, Romaria, A Primeira Missa e o Papagaio e Uníssono. As obras foram
escolhidas de acordo com os critérios de adequação ao coro, neste caso o Coro de Câmara
Comunicantus da Universidade de São Paulo, e interesse interpretativo, ou seja, são obras
que têm como característica diversas possibilidades interpretativas.
O foco central de nossas análises é evidenciar as questões interpretativas
existentes e relatar nossas experiências e escolhas performáticas. Para tanto, foi
necessário destrinchar as quatro obras em seus diversos parâmetros e buscar compreender
os detalhes composicionais. No entanto, em nosso texto, optamos por não dividir a análise
pelos parâmetros sonoros e construir uma escrita direta, passando por todas as seções de
cada obra e comentando as possibilidades e escolhas para nossa performance final.
Esta parte apresenta, portanto, as análises para performance que não têm a
intenção de serem definitivas ou definidoras, mas apontam apenas a nossa experiência,
ideias interpretativas, processo de construção sonora e sensibilidade enquanto artistas
trabalhando com este repertório e evidenciam a vasta possibilidade de criação
interpretativa existente na obra coral de Osvaldo Lacerda.
As quatro obras foram ensaiadas e apresentadas em diversas oportunidades no
período dos quatro anos de pesquisa e suas performances sofreram um processo de
amadurecimento na medida em que pudemos entender mais a fundo as questões inerentes
à escrita composicional trabalhada.
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Análise das escolhas interpretativas na obra Automação de Osvaldo
Lacerda

A obra Automação composta por Osvaldo Lacerda em 1983 para coro misto se
utiliza de um poema de Cassiano Ricardo chamado Ladainha. Neste poema, o autor
constrói um texto na primeira parte em forma interrogativa e na segunda de maneira
responsorial, como a de uma oração, porém, o questionamento de sua temática não está
na religião e sim na substituição do homem (e de suas ações) pelas máquinas, promovida
pela modernidade.

LADAINHA

Por que o raciocínio,
os músculos, os ossos?
A automação, ócio dourado.
O cérebro eletrônico, o músculo
mecânico
mais fáceis que um sorriso.
Por que o coração?
O de metal não tornará o homem
mais cordial,
dando-lhe um ritmo extracorporal?
Por que levantar o braço
para colher o fruto?
A máquina o fará por nós.
Por que labutar no campo, na cidade?
A máquina o fará por nós.
Por que pensar, imaginar?
A máquina o fará por nós.
Por que fazer um poema?
A máquina o fará por nós.
Por que subir a escada de Jacó?
A máquina o fará por nós.
Ó máquina, orai por nós.

O poema faz parte do livro “Jeremias sem chorar” de 1964 que contém 71 poemas
que abordam a temática da modernização, substituição da condição humana pela
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máquina. O livro apresenta um “o jogo intertextual paródico que Cassiano Ricardo
estabelece com o milenar e profético texto bíblico, conhecido como O Livro das
Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias” (Rocha e Pereira, 2015).
No texto, Cassiano Ricardo questiona a substituição das coisas naturalmente
humanas por máquinas, fazendo uma crítica à maneira como a sociedade se deixa
substituir. Desde a troca do trabalho braçal até o coração humano que sob sua ótica, é
substituído pelo de metal. A crítica do autor do poema chega a ser visionária, estendendose para além de seu tempo, pois, à medida em que a tecnologia avançou desde a criação
do poema até hoje, as máquinas foram ocupando, de fato, ainda mais, os lugares de nossos
raciocínios, músculos e sentimentos, como apontam Rocha e Pereira ao analisar esta obra:
...seu autor anteviu nossa modernidade, na qual
algumas pessoas têm uma vida virtual; um namoro
virtual e relacionamentos virtuais, como se a
internet fosse suas vidas concretas. O Avatar é um
ótimo exemplo de como a máquina está, ou estará,
fazendo tudo por nós, até viver. (ROCHA;
PEREIRA, 2015)

Ao final, o poeta faz um apelo para que “a máquina” ore por nós, conferindo a ela
uma dimensão da divindade submetida à veneração humana. Nesta última frase, o poeta
relaciona o texto com o título de seu poema “Ladainha”, que se trata de uma oração cristã
católica onde se invoca o nome de muitos santos pedindo a cada um “orai por nós”.
Cassiano Ricardo desenvolveu o conceito de linossigno . A palavra é um
2

neologismo que o poeta precisou criar para aquilo que corresponderia ao verso em um
poema tradicional. Observamos na estrutura da escrita do poema o último linossigno,
isolado dos demais, que corta o fluxo monótono da ladainha anterior e aparece
ironicamente como o único pedido.
Assim como no poema, Osvaldo Lacerda divide a música em seções, sempre
terminando cada uma delas com o uso da fermata. Em alguns casos se utiliza do símbolo
2

Linossigno é uma palavra ou linha de palavras que, na composição do poema substitui o verso. “Se o
verso é uma linha de palavras, nem toda a linha de palavras é verso”. É a esta linha de palavras (ligne de
mots) que não é verso porque obedece a outra estrutura outra função na página, que Cassiano chamou
“linossigno”, com significação pluridimensional no espaço e tempo. Como significados e signos. Para
isso, todas as unidades silábicas, não apenas as tônicas, funcionam na palavra. Explicação de Oswaldo
Mariano nas notas didáticas à edição de Jeremias Sem-Chorar (1964).
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de fermata “retangular” para designar uma fermata breve, e ainda assim sempre reforça
3

a indicação, escrevendo a palavra breve acima do símbolo. Em outros casos, se utiliza do
símbolo correspondente ao sinal tradicional da fermata. Segundo o Compêndio de Teoria
4

Elementar da Música do próprio Osvaldo Lacerda:
“Fermata é um sinal que se escreve sobre a nota ou
a pausa para sustenta-la por um tempo que
corresponde aproximadamente ao dobro de seu
valor.... Atualmente está-se usando esta fermata
[retangular] para indicar uma prolongação mais
curta do que esta [tradicional]. Em ambos os casos,
a prolongação depende do andamento (velocidade)
da música e do critério do intérprete”. (LACERDA,
1966, p.13).

Percebemos que o compositor indica ao final de cada seção se o prolongamento
da última nota deve ser breve ou longo (aproximadamente o dobro da duração), porém,
de acordo com suas próprias palavras em seu Compêndio, ficará a “critério do
intérprete” a decisão de quanto prolongar o último som de cada seção, estando atento, é
claro, para que o prolongamento “breve” seja menor do que o prolongamento “longo”,
conforme indicado.
Aqui voltamos a experimentar um pouco mais de nossa questão principal. Por
mais descritivas que sejam as indicações do compositor, a duração das notas ao término
das seções estará sempre nas mãos do intérprete, que criterioso, saberá manter uma
“proporcionalidade” entre as indicações da partitura para que suas escolhas de tempos
não estejam em desacordo com a escrita.
Este trabalho tem como objetivo principal identificar as possibilidades de
intervenção do intérprete dentro de uma escrita composicional extremamente indicativa.
Notamos no caso das fermatas que, o próprio compositor considera a fermata uma
indicação que ficará ao cargo do intérprete. Elas devem ser proporcionais entre si – longa
e curta – mas não tem um rigor exato de tempo estabelecido. O regente poderá escolher

3

4

Fermata breve: √
Fermata tradicional

U
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o quão demorado será e não estará ignorando a indicação, e sim, cumprindo sua função
de intérprete. Vejamos o exemplo dos compassos 46 e 47, nos quais estão indicadas as
duas fermatas:

Figura 37: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 45 a 47)

No caso dessas duas fermatas, temos uma breve e uma lunga. A breve poderá
durar o dobro de sua duração, ou seja, dois tempos e a lunga, que está no silêncio, poderá
durar o dobro da anterior, possibilitando um silêncio realmente longo que terá uma função
bem definida na obra, como veremos a seguir durante a análise.

Automação: Seção 1 (compassos 1 a 4)
A primeira frase da obra se apresenta como uma introdução da música e se
prolonga até o compasso 4, correspondendo à primeira questão apresentada pelo poema
em seus dois primeiros linossignos. Lacerda inicia a música enfatizando o caráter
questionador da primeira parte do poema repetindo a palavra “Porque?” nas três vozes
inferiores enquanto soprano apresenta o questionamento integralmente em sua melodia:
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Figura 38: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 4)

Percebemos um não-conformismo pretendido pelo compositor ao repetir o
questionamento estando todos em uma dinâmica forte, ainda que as vozes inferiores
devam estar menos forte (meno forte) que a melodia principal. A indicação de andamento
é “Moderato”, sendo a semínima mais ou menos igual a 88 batidas por minuto. Este
andamento perdurará por toda a obra, sendo modificado pelos finais de seções com
indicações de rallentando e fermatas, mas sempre será reiterado por indicações de a
tempo”. Apenas a seção final terá um andamento Lento.
Para uma maior clareza de entendimento do texto na região aguda do naipe
soprano, optamos em nossa performance por um andamento pouco mais lento do que as
88bpm indicadas. Pudemos fazer essa opção, justamente pela flexibilidade oferecida pelo
compositor na indicação de andamento mais ou menos 88. Experimentamos, portanto,
que a margem oferecida por Lacerda, neste caso, nos proporcionou deixar a música mais
lenta e valorizar o entendimento das palavras.
Logo nas primeiras notas o compositor nos revela uma tensão harmônica
promovida pelas dissonâncias de dois trítonos sobrepostos, estando um entre baixo e
contralto (si – fá) e o outro entre tenor e soprano (ré# - lá), o que reforça ainda mais o
não-conformismo também presente na dinâmica. Aumenta ainda a tensão o fato de que
os acordes estão escritos de maneira fechada, com baixo e tenor em região médio-aguda
e contralto em região médio-grave. As vozes intermediárias sustentam suas mesmas notas
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durante toda a seção, enquanto soprano percorre uma melodia em região médio-aguda
com notas que estarão sempre em dissonâncias em relação às outras vozes e apresenta
três vezes o salto de sexta menor (lá – fá) seguido por dois movimentos cromáticos
descendente até o retorno à nota inicial lá, sendo que, na última ocorrência, temos uma
diminuição da velocidade e uma fermata breve sobre a nota ré#.
Podemos pensar que na primeira seção o compositor optou por um grande impacto
de escuta causado pelo uso de dissonâncias, pela dinâmica sempre forte, e meno forte,
pela repetição do texto questionador, pela posição fechada do acorde dissonante e pelo
uso da melodia principal em região médio-aguda. Todos esses fatores ajudam a
caracterizar esse início da obra como uma questão urgente de ser respondida.
A obra Automação apresenta ao coro e ao regente desafios técnicos que pudemos
experimentar durante o trabalho com o Coro de Câmara Comunicantus e apresentaremos
agora. Alguns desafios foram antecipados e preparados na fase anterior aos ensaios,
durante a analise da partitura, outros, porém, se apresentaram apenas no ensaio.
De maneira geral, a afinação das dissonâncias foi o maior desafio desta obra
durante os ensaios, pois não é frequente para o coro cantar intervalos dissonantes com
tanta frequência e que sejam a característica principal da obra.
Ao iniciarmos a leitura, o coro se deparou logo de primeira vista com as
dissonâncias que caracterizam a obra como um todo. Iniciamos um trabalho de construção
e escuta dos acordes dissonantes existentes e elaboramos exercícios dentro da preparação
vocal que pudessem ser preparatórios para a realização das dissonâncias presentes na
música. Trabalhamos a construção do primeiro acorde, lido apenas por baixos e contraltos
(trítono). Em seguida acrescentamos o tenor aos outros dois naipes. Trabalhamos a linha
de sopranos em separado, por ter saltos que se mostraram de difícil execução, em região
aguda e a necessidade de articular o texto que é a melodia principal e deve ser
compreendido.
Juntamos finalmente as quatro vozes equilibrando soprano em relação aos outros
naipes. Como recurso interpretativo, optamos por articular o texto de baixos, tenor e
contralto de maneira diferente a cada vez em que ele se repete, fazendo um crescendo de
articulação das consoantes, sem, porém, aumentar a intensidade. Isso nos permitiu dar
ênfase ao “porque?” e ao mesmo tempo não contradizer a escrita que não apresenta
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variação dinâmica nesse início.

Automação: Seção 2 (compassos 5 a 14)
A segunda seção se inicia no compasso 5 e segue até o compasso 14, onde
novamente temos uma indicação de diminuição da velocidade e ao final, uma fermata
breve. Nessa seção temos o início de uma tentativa de responder aos questionamentos
realizados anteriormente. Com a dinâmica em mezzo forte, contralto e baixo assumem o
protagonismo no compasso 5 com melodias homofônicas que trazem novamente os
trítonos como principal intervalo para se referir à automação:

Figura 39: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 5 a 7)

Nessa seção, o compositor diminui a intensidade da dinâmica em relação à
primeira seção. A harmonia ainda está baseada em intervalos dissonantes, como
observamos, mas apresenta no compasso 7 uma resolução tonal, através do movimento
harmônico final na palavra “dourado” (acorde mi maior com sétima resolvendo em lá
maior – sem a quinta), terminando a frase, pela primeira vez utilizando uma consonância.
Percebemos uma clara preocupação com o texto nas indicações de constantes
mudanças de fórmulas de compasso que ocorrem para colocar as sílabas tônicas das
palavras de maior importância nos tempos fortes dos compassos, sem preocupação com
metrificação dos versos. Esse caminho de mudanças de fórmulas de compasso é uma
solução musical para atender a não utilização de versos do poema, que como vimos, é
constituído por “linossignos”.
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Podemos perceber que a harmonia demonstra nesse início de seção uma clara
correspondência com o texto, pois o elemento criticado é a “automação” que carrega as
dissonâncias e é seguida por uma adjetivação positiva, embora irônica, “ócio dourado”.
Podemos pensar que a automação trará ao homem uma possibilidade de fazer nada, viver
o ócio e que isso num primeiro momento seja positivo, mas a verdade é que ao ser
substituída, a condição humana poderá estar fadada ao sofrimento por se tornar
desnecessária. Para esse momento “positivo”, o compositor recorre ao artificio harmônico
de resolução consonante. Terminando essa frase, temos ainda uma indicação de poco rall
culminando no acorde final que é sucedido por um breve silêncio preparatório da próxima
frase.
Em relação à primeira seção, temos agora menos dissonâncias, mesmo assim, o
primeiro acorde do compasso 6 é um acorde de ré menor com sétima maior, seguido por
um si diminuto em primeira inversão. Sopranos tem um desafio de entrar na sétima do
acorde (dó sustenido) sem cantar nenhuma nota de preparação. O trabalho que realizamos
foi orientar para que sopranos acompanhem a linha melódica de contraltos no compasso
5 e a partir da nota si, encontrem o dó sustenido.
Durante os ensaios, reparamos que a nota dó sustenido no naipe de sopranos, por
ser uma sétima maior de um acorde menor, poderia soar certo estranhamento harmônico,
visto que o acorde menor com sétima maior não aparece com frequência nessa obra. Por
isso mostrou-se necessário enfatizar este acorde, deixando-o soar mais tempo para que os
receptores de nossa performance, possam ouvir de maneira contundente tal dissonância.
A próxima frase mantém a mesma dinâmica da anterior e também é iniciada
apenas por dois naipes com intervalos consonantes e dissonantes entre si, sendo que os
intervalos consonantes estão nas sílabas tônicas das palavras que estão nos tempos fortes
do compasso e, as dissonâncias aparecem apenas nas sílabas átonas que estão nos tempos
fracos. Temos, no entanto, um jogo rítmico bastante interessante entre contralto e tenor.
Ambos executam o mesmo texto em colcheias, porém contralto tem um deslocamento
rítmico a cada início de compasso em que a primeira colcheia é prolongada por um ponto
de aumento e é seguida por uma semicolcheia.
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Figura 40: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 8 a 11)

Podemos pensar que o autor promove esse deslocamento para criar um movimento
rítmico robótico defeituoso, pois temos como resultado do contraponto das vozes uma
repetição sistemática de algumas sílabas, dando a impressão de um computador
“engasgando” ou “travando”. O resultado será “O cére(re)bro eletrôni(ni)co, o
múscu(cu)lo mecânico”. Notamos que o texto apresenta palavras proparoxítonas e o
deslocamento está sempre na sílaba imediatamente subsequente à tônica das três
primeiras palavras.
Apesar do jogo rítmico ilustrar a mecanicidade, temos nessa frase uma tendência
harmônica em buscar a consonância nos tempos fortes que não ocorreu até o momento.
As dissonâncias cedem o protagonismo e agora figuram apenas nos tempos fracos. A
densidade vertical dessa frase também é diminuída devido ao fato de estarem apenas duas
5

vozes presentes durante os quatro compassos (de oito a onze) e soprano e baixo entrando
apenas na conclusão da seção, nos compassos doze (com anacruse) a quatorze:

5

De acordo com o referencial Silva Ramos, temos a densidade vertical (harmônica) como o número de
alturas sobrepostas na mesma frase ou a densidade horizontal (rítmica) que se refere à concentração dos
sons nos tempos.
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Figura 41: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 11 a 14)

Nossa opção interpretativa neste momento foi a de cantar o texto no ritmo escrito
com a maior precisão possível, evidenciando essa diferenciação entre os dois naipes e ao
mesmo tempo equilibrar a intensidade para que soasse como algo artificial.
Na entrada de sopranos e baixos temos o encerramento da seção com a frase:
“Mais fáceis que um sorriso”. Nessa frase as vozes entram uma a uma, começando com
soprano que sustenta a sílaba “ri” do texto até a resolução harmônica enquanto baixo,
tenor e contralto entram com a palavra sorriso, com um espaçamento exato de uma
pulsação de tempo entre cada entrada, criando um arpejo do acorde de Mi maior com
sétima e nona. O acorde criado também tem função harmônica dominante, semelhante ao
do compasso 7, porém, desta vez resolve em um acorde de lá maior com terça e quinta
(tríade completa).
Há uma clara intensão do compositor em acompanhar o sentido do texto utilizando
elementos como dissonâncias e consonâncias, intensidades forte e mezzo forte e aumento
e diminuição de densidade vertical das vozes. As escolhas são feitas para diferenciar o
que é mecânico do que é humano. Lacerda se preocupava em compor a música com
“verdade poética”, segundo Giron:
o compositor deve ter em mente que canção é poesia cantada. "Se
ele se esquece desse fato ou o desconhece, o resultado poderá ser
desastroso: a poesia e a música seguirão, por assim dizer,
direções opostas"(GIRON, 2013)
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Assim como a anterior, essa seção termina com um movimento tonal de um acorde
dominante para sua tônica, agora na palavra sorriso, que é a expressão de emoção
puramente humana, por isso o uso de uma cadência tonal para um acorde maior puro, em
posição fechada e sem dissonâncias, com uma fermata breve e seguido de silêncio que
anuncia o fim da seção.
Observamos durante os ensaios que a pronuncia do “r” com som gutural não se
deixava compreender bem o texto e dificultava a manutenção das notas e solicitamos a
pronúncia de maneira rolada para todas as aparições desta consoante, como em “sorriso”.

Automação: Seção 3 (compassos 15 a 22)
A terceira seção se inicia na anacruse para o compasso 15 e se estende até o
compasso 22. Nela temos uma diminuição clara da dinâmica e densidade vertical com o
início em uma melodia em colcheias por grau-conjunto no naipe dos baixos em dinâmica
piano. A última nota da melodia é a nota fá que fica prolongada pelos próximos três
compassos. Da mesma maneira, temos melodia em grau conjunto primeiramente no tenor,
depois no contralto (essa com um salto de terça maior descendente ao final) e por fim no
soprano. As três melodias, a exemplo da primeira, apresentam uma nota longa ao fim,
sustentadas até o terceiro tempo do compasso 18.

Figura 42: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 14 a 18)
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Percebemos que as notas longas que encerram as melodias de cada voz formam
os mesmos trítonos sobrepostos apresentados na primeira seção (fá – si) e (mi bemol –
lá). Temos, portanto, a volta da dissonância extrema, dessa vez formada pelas vozes em
intensidade piano.
Fica clara a manutenção da ideia de dissonâncias acompanhando os elementos de
automação do texto enquanto as consonâncias aparecem para elementos humanos.
Reparamos que a melodia em dinâmica piano do naipe dos baixos não apresenta
dissonâncias e se refere ao coração humano, mas no instante em que o texto traz “o de
metal” temos a formação do primeiro trítono que será sobreposto por outro.
Durante os ensaios, os desafios foram encontrar uma dinâmica que fosse piano
nítido, como solicitado pelo compositor e ao mesmo tempo criar uma frase contínua que
se inicia no naipe dos baixos e “passeia” pelos outros naipes construindo a sobreposição
de trítonos. Cantando esse trecho, percebemos que cada naipe que termina sua frase e
sustenta a nota final deveria diminuir sutilmente a intensidade de sua emissão para que o
próximo naipe pudesse também soar piano e nítido.
Na continuação da seção, temos a manutenção dos trítonos sobrepostos, ainda com
dinâmica em piano, porém com as vozes unidas ritmicamente causando um aumento da
densidade vertical durante o texto “dando-lhe um ritmo” e culminando em um crescendo
de dinâmica de mezzo forte para fortíssimo dentro do compasso 21 no qual as vozes
caminham todas em movimento paralelo, ascendente por intervalos de segunda maior,
mantendo portanto a estrutura dos trítonos sobrepostos que se transpõem a cada colcheia
de maneira ascendente, até alcançarem um registro agudo em todos os naipes, cada um
formando uma escala de tons inteiros e caminhando para uma dinâmica fortíssimo, tudo
isso sobre a palavra “extra-corporal”.
A grande dificuldade técnica neste momento da obra está em manter a afinação
do coro ao cantar dois trítonos sobrepostos que se movimentam paralelamente para o
extremo agudo de cada naipe. Realizamos exercícios de escuta ao piano de como soariam
esses intervalos paralelos, escutamos naipe por naipe, cada um preocupado em acertar os
tons inteiros de suas escalas e juntamos as vozes aos poucos. Tudo isso de maneira rápida
e com a preocupação de não repetir muitas vezes a execução em uma região tão aguda
para preservar as vozes. Em algumas oportunidades, sopranos e tenores por exemplo
cantaram suas respectivas frases oitava a baixo, apenas para compreensão melódica.
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Figura 43: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 19 a 22)

Essa terceira seção apresenta dois extremos, no início apenas com o naipe dos
baixos em região confortável em dinâmica piano para a palavra coração e na mesma
medida em que o texto se afasta da humanidade, a dinâmica aumenta, as dissonâncias se
tornam cada vez mais presentes, a densidade vertical das vozes é aumentada ao extremo
com os dois trítonos em região aguda, dinâmica em fortíssimo e sustentados por uma
fermata longa sucedida de um breve silêncio que finaliza essa seção.

Automação: Seção 4 (compassos 23 a 47)
A quarta seção é o início da fase responsorial do poema, que se assemelha à oração
da Ladainha, na qual uma pessoa ou grupo invoca os santos, chamando-os pelo nome e
para cada invocação nominal de algum santo, temos uma reação coletiva com os dizeres:
“Rogai por nós”. Exemplo: “Solista: Santo Antônio, Todos: Rogai por nós, Solista: São
João, Todos: Rogai por nós...”
Indo ao encontro da estrutura responsorial do poema, o compositor reserva a
melodia da invocação para um dos naipes, sempre alternando o naipe escolhido, enquanto
a resposta é feita pelos quatro naipes em dinâmica súbito forte:
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Figura 44: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 22 a 27)

Percebemos a melodia de contralto nos compassos 22 a 25 construída por
movimentos cromáticos tendo como centro a nota fá em uma tessitura confortável. O
compositor ainda indica um estado de espírito lamentoso para essa frase, que apesar da
estrutura de Ladainha, apresenta um questionamento relacionado à temática da
automação , processo de substituição do homem pela máquina. Em resposta ao
6

questionamento teremos sempre a entrada do coro com a frase “A máquina o fará por
nós”.
Uma dificuldade de execução localizada nesse inicio de seção é justamente a
mudança de espírito que contraltos necessitam realizar imediatamente após o final em
dinâmica fortíssimo e cantando uma nota aguda prolongada pela fermata. Temos na
partitura uma indicação de estado de espírito lamentoso em dinâmica mezzo forte e altura
confortável. Foi necessário ensaiar a transição entre essas duas seções de maneira a deixar
claro e confortável para o naipe de contraltos que essa mudança ocorre em um tempo
relativamente curto.
A resposta coral é construída tonalmente, onde o acorde de Si bemol maior
(tônica) em segunda inversão se movimentando para um acorde de Mi bemol maior
7

6

Automação, do Latim Automatus: mover-se por si.
A tônica em segunda inversão já sinaliza uma movimentação harmônica. Pode ser considerado também
um acorde dominante com quarta e sexta.

7
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(Subdominante), seguido de Fá maior com sétima (Dominante) e repousando em Si bemol
maior (Tônica) em posição fundamental:

Figura 45: Automação de Osvaldo Lacerda (Análise harmônica funcional da resposta coral)

A utilização da cadência (Tônica, Subdominante, Dominante, Tônica) é bastante
recorrente nas composições de ladainhas por dar a ideia de um movimento completo em
si que pode se repetir quantas vezes forem necessárias, ou, quantos Santos forem
invocados. Osvaldo Lacerda se utilizada deste encadeamento harmônico para caracterizar
e enfatizar a ideia de que se trata de uma ladainha, em que a invocação é um
questionamento e a resposta, indicada pelo compositor como “com alegria fingida e
caçoísta” é uma constatação irônica de que a automação substituirá o homem em suas
funções, desde as mais rudimentares, como “levantar o braço” até a mais complexa como
“fazer um poema”.
Interessante observar, ainda na resposta coral, a estruturação rítmica do uso da
quiáltera. O compositor, segundo seu próprio Compêndio de Teoria Musical
(LACERDA, 1966, p. 37), afirma que quiálteras “...são grupos de notas que não
obedecem à divisão normal do compasso ou à subdivisão normal de seus tempos”.
Podemos atribuir a utilização das quiálteras na resposta coral à vontade de tornar esta
resposta mais mecânica, sem valorização temporal de nenhuma das cinco notas e, ao
mesmo tempo, causar uma sensação de “anormalidade” rítmica, admitindo não ser normal
que a máquina exerça atividades humanas. As quiálteras serão um elemento rítmico a
mais para demonstrar a mecanicidade da máquina, tendo em vista que elas fogem da
normalidade rítmica de uma subdivisão binária ou ternária para uma subdivisão em cinco
notas de igual valor.
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Figura 46: Automação de Osvaldo Lacerda (estrutura rítmica da resposta coral)

De fato, um grande desafio técnico superado pelo coro foi a realização das
quintinas. Durante os primeiros ensaios, a tendência foi realizar a leitura de maneira
desigual, contrariando a escrita. Tínhamos a sensação rítmica de que estavam cantando o
seguinte:

Figura 47: Automação de Osvaldo Lacerda (estrutura da sensação rítmica da resposta coral)

De fato, a quintina não é usual no repertório do Coro de Câmara. Durante os quatro
anos em que fui regente assistente, esta foi a única ocorrência que pude presenciar.
Começamos então com alguns exercícios que demandaram bastante tempo de ensaio e
concentração. Os próprios coralistas começaram a sugerir soluções e passamos a testar
possibilidades por eles sugeridas para conseguirmos chegar à igualdade de tempo entre
as cinco sílabas. Contamos também com a ajuda de um aluno percussionista que também
tinha uma bolsa com a função de arquivista do coro que sugeriu um trabalho fora do
andamento para igualar o tempo dos cinco sons.
Conseguimos atingir com maior proximidade a igualdade rítmica das quintinas
quando experimentamos retirar todos os acentos das sílabas tônicas e igualar a intensidade
das cinco notas. Reparamos que este recurso nos tirava a naturalidade da execução, o que
era exatamente o que estávamos procurando e certamente o que o compositor tinha em
mente ao escrever tais células rítmicas. Também utilizamos um recurso de igualar as notas
no gesto da regência, marcando as cinco sílabas igualitariamente. O resultado foi bastante
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satisfatório e o processo de experimentação de possibilidades acabou sendo muito
produtivo e estimulante.
A segunda questão (invocação) é apresentada pelo naipe dos baixos cantando a
frase “Porque labutar no campo, na cidade? ” A melodia composta para essa frase utiliza
os intervalos cromáticos apresentados na frase de contralto, mas conta com dois saltos de
sexta menor ascendente, mudando o registro de: grave no início da frase para médio no
meio da frase e aguda ao final entre os compassos 27 e 30:

Figura 48: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 27 a 30)

Nesta frase, o compositor mantém a mesma dinâmica da anterior, mezzo forte
súbito e lamentoso e também utiliza o cromatismo, porém, apresenta os dois saltos de
sexta ascendentes para ampliar a densidade vertical da frase, aumentando naturalmente a
dramaticidade da melodia. A frase do naipe dos baixos é, portanto, carregada de mais
dramaticidade do que a primeira, de contralto. Pode-se associar isso ao texto poético que
também se torna mais dramático à medida em que a máquina, que substituiu movimentos
mecânicos, agora substitui os trabalhos do campo e da cidade. Ao término da frase, temos
a resposta coral idêntica à anterior, caracterizando o responsório típico da oração da
Ladainha.
Como não temos nenhuma pausa ou respiração entre a resposta coral e a próxima
invocação, optamos por ligá-las e definimos que o naipe responsável pela próxima frase
não faria respiração após cantar a resposta com o coro, o que nos deu um efeito de
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continuidade desejado. Por isso, baixos cantam a resposta e seguem para sua frase sem
respirar.
Os saltos de sexta foram certamente a maior dificuldade deste momento para os
baixos, pois necessitam de uma preparação diafragmática anterior ao que se canta. Por
serem dois saltos de sexta ascendente, naturalmente o naipe que iniciou a frase em uma
região grave, ao realizar os dois saltos estará na região aguda. Isso requer uma atenção
muito grande com a preparação da frase como um todo desde o inicio da emissão. A frase
já deve ser cantada com a colocação necessária para se alcançar as notas agudas do fim e
não deixar para o momento do salto esse preparo de sustentação do diafragma. Por
estarem sozinhos e expostos, passa a ser um ponto de dificuldade técnica para o naipe dos
baixos, fato que nos possibilitou construir exercícios próprios para esse tipo de frase
durante as preparações vocais que sempre precedem os ensaios.
A próxima frase é uma invocação que traz o seguinte questionamento: “Porque
pensar, imaginar?” Observamos na medida em que a máquina se apropria de funções
cada vez mais humanas, a densidade vertical e a dramaticidade da melodia que entoa a
invocação é aumenta. Nesse caso, temos a utilização de dois naipes ao invés de um, sendo
que a utilização do cromatismo e dos saltos de sexta ascendente continuam presentes e
surgindo um novo salto de terça maior descendente no contralto e ascendente entre as
vozes:

Figura 49: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 32 a 34)

Além de a utilização de dois naipes femininos aumentar a intensidade melódica,
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temos ainda dois elementos que contribuem para um aumento da carga dramática. A
tessitura na região aguda, tanto do contralto quanto do soprano e a última nota de contralto
que é prolongada até o fim da frase de soprano, formando um intervalo dissonante de
sexta aumentada (sol bemol – mi) que soa como uma sétima menor e é prolongado por
uma indicação de andamento quase rall.
Nesta terceira invocação temos contraltos entrando direto sem respiração e
sopranos iniciando sua entrada com um salto de sexta seguido de descida cromática. A
dificuldade de execução se dá novamente em razão do salto e da região aguda. Temos um
quase rall sugerido pelo autor que nos permite ceder um pouco ao tempo que vinha
bastante rígido ao decorrer desta seção. Após uma respiração coletiva, o coro retoma o
tempo estabelecido anteriormente com a resposta coral que se repete inalterada, pela
terceira vez.
A pergunta (invocação) seguinte está localizada entre os compassos 36 e 38 e está
escrita para o naipe dos tenores: “Porque fazer um poema? ” Diferente do que aconteceu
nas últimas questões, temos aqui uma diminuição da densidade horizontal e vertical e a
utilização apenas de graus conjuntos e um salto de terça maior descendente. A frase tem
um contorno melódico que parte de uma região média da tessitura vocal do naipe, se inicia
crescente, mas logo se torna descendente até a região mais grave:

Figura 50: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 36 a 38)

Podemos imaginar que a diminuição de densidade pode ilustrar um desânimo do
poeta ao se perceber cantando a frase e que o próprio poema poderá ser substituído pela
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automação das máquinas. Pela quarta vez temos, após o questionamento, a resposta coral
de maneira integral.
Tenores estão expostos em uma região confortável e dinâmica forte. Tivemos
trabalho em garantir a afinação durante a frase em que cantam intervalos descendentes
finalizados por dois cromatismos. Para sustentar o efeito de continuidade, optamos por
não realizar respiração ao término da frase dos tenores.
A última invocação acontece entre os compassos 40 e 44. Diferente das anteriores,
esta é apresentada de maneira homofônica a quatro vozes, com intensidade de dinâmica
em pianíssimo que, com um crescendo do compasso 43, passa para fortíssimo indo
rapidamente de um extremo a outro:

Figura 51: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 40 a 44)

A mesma modificação observada na dinâmica, acontece com a harmonia que
começa consonante com acordes de Si bemol maior, Sol bemol maior e Lá bemol maior
e no compasso 43 passa por uma transformação já que as vozes caminham por
movimentos ascendentes de segundas maiores e menores formando um acorde final
dissonante com um trítono entre baixo e tenor e intervalos de sétima sobrepostos entre
baixo - contralto e tenor - soprano.
A densidade vertical também aumenta durante a frase na medida em que todas as
vozes se dirigem para regiões mais agudas, como ocorrido no compasso 21. Reparamos
que esta última frase interrogativa é a que carrega o extremo da consonância, pianíssimo
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em dinâmica e região vocal confortável para a dissonância, fortíssimo em dinâmica e
região vocal aguda.
Ao contrário do fim da primeira parte, onde a resolução se deu em uma frase
ascendente formando dois trítonos sobrepostos, dessa vez temos a formação de um acorde
dominante de Fá sem terça com nona menor e décima primeira. O acorde é formado com
um trítono (dissonância) entre baixo e tenor e uma quinta justa (consonância) entre
contralto e soprano, dando a ideia de que a automação (dissonância) pode estar se
contrapondo ao divino (consonância) ao subir a escada de Jacó.
O texto “Porque subir a escada de Jacó” se refere a uma escada sonhada por Jacó,
um personagem bíblico.. Segundo Helen Cristine Alves Rocha e Kênia Maria de Almeida
Pereira, autoras do artigo: Jeremias sem chorar (1964b): Análise e interpretação de uma
obra polêmica:
Essa escada pode representar a distância do homem
contemporâneo com a divindade, que, supostamente,
está no céu. O indivíduo precisa obedecer a Deus para,
possivelmente, ir morar com Ele no céu. Porém, diante
de tanta tecnologia, o indivíduo, a cada dia que passa,
diante da ciência, acredita menos em uma vida após a
morte, em um paraíso chamado de céu, e em uma
entidade divina, pois alguns se acham o próprio Deus,
mesmo sendo incapaz de dominar a natureza. (ROCHA,
PEREIRA, 2015, p. 9)

Podemos considerar que o aumento de densidade vertical e a dramaticidade
observados nesse último questionamento, podem ser associados a um abandono de Deus
para com os homens, já que a máquina subirá a escada que leva a Deus.
Tecnicamente, uma dificuldade aí localizada foi realizar a dinâmica pianíssimo
nas quatro vozes sustentando a afinação das dissonâncias, respeitar os pequenos silêncios
coletivos estabelecidos e realizar o crescendo de dinâmica de maneira equilibrada até o
fortíssimo.
Ao final da frase, após uma longa fermata no acorde final e com andamento mais
lento pela indicação de rall do compasso 43, temos uma pausa de colcheia seguida da
última resposta coral, a tempo e parecida com as anteriores, exposta pela quinta vez, se
diferenciando apenas em um aspecto, pois essa finalização é um pouco mais contundente
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com uma fermata breve no acorde final, que é sucedido por um longo silêncio:

Figura 52: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 46 a 48)

O silêncio, representado pela pausa com fermata longa, exerce uma função de
reflexão e assimilação de todas as mudanças provocadas pela automação. É um silêncio
que carrega consigo a dramaticidade da ansiedade do que virá em seguida, pois será
fatalmente o momento de uma conclusão, ou seja, da reação humana a todas as
substituições apresentadas durante a obra. Observamos na escrita original do poema que
Cassiano Ricardo sugere esse silêncio ao separar o último linossigno com um
espaçamento maior que os utilizados entre os outros.
O silêncio poderá ser explorado pelo intérprete a ponto de criar uma tensão no
público pela ansiedade de ouvir o desfecho e se tornar uma angústia que resolverá na sua
quebra pela última invocação, esta que não é mais um questionamento, mas dirigida à
própria Máquina, em forma de pedido, com as palavras: “Ó máquina, orai por nós”.
A última invocação é a que mais se aproxima de uma Ladainha. Percebemos então
que ao pedir que a Máquina “orai por nós” estamos admitindo sua total superioridade e
nos colocando em uma relação de extrema dependência da Máquina, pois agora que não
podemos mais subir a escada e ter um contato direto com Deus, precisamos da intercessão
das Máquinas para nos salvar. Por outro lado, podemos perceber uma ironia do autor do
texto ao pedir algo que a máquina ainda não pode fazer, que é orar, estabelecer uma
conexão direta com Deus.
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Os elementos musicais dos últimos dois compassos nos deixam claro que a reação
humana ao domínio das Maquinas será a total submissão, pois o andamento, que sempre
se manteve Moderato desde o início da obra, agora é Lento. A dinâmica caminha de mezzo
piano para pianíssimo. A invocação volta a ser feita por apenas uma voz, utilizando
novamente o salto de sexta menor ascendente e movimento cromático descendente e a
resposta e apresenta um conflito irônico entre a dinâmica pianíssimo e as dissonâncias
contidas entre as vozes:

Figura 53: Automação de Osvaldo Lacerda (compassos 48 a 50)

A última frase da obra é constituída de dois intervalos de trítonos sobrepostos em
uma dinâmica pianíssimo, nos levando a imaginar que ouve uma incorporação e aceitação
humana à supremacia da máquina, já que as dissonâncias representaram as Máquinas
durante toda a obra e a dinâmica forte representou o não conformismo com a automação.
Ao mesmo tempo, a indicação de um caráter irônico e desesperançado pode remeter a
um desafio à máquina, que já substituiu em tantas funções a humanidade, que possa então
orar por nós.
Os movimentos harmônicos de abertura e fechamento dos acordes em dissonância
dos últimos dois compassos podem representar uma incorporação humana à expressão
robótica que, apesar das dissonâncias, se apresenta regular e inerte, já que os acordes
abertos estão nas sílabas átonas das palavras e os fechados nas tônicas, contrariando o
que seria um movimento natural de fala humana.
Por não ser um valor absoluto, mensurável, a orientação escrita pelo compositor
de estado de espírito irônico e desesperançado nos deixa um leque de opções para
experimentar e conseguir um resultado que seja um som com ironia e desesperança.
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Optamos por emitir as últimas quatro notas de maneira “soprosa”, não alterando a
dinâmica, nem o andamento e nem as alturas definidas na escrita, mas gastando mais ar
a cada nota, de maneira a dar a impressão de que o fôlego acabou e que o intérprete se
resignou à automação. Para caracterizar a ironia, optamos por emitir de maneira mais
fechada as vogais, fugindo, no entanto, de um som caricato, mas dando a entender
ironicamente que a máquina não possa orar por nós.
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Análise das escolhas interpretativas na Obra Romaria de Osvaldo
Lacerda

A obra coral Romaria é uma das mais conhecidas do compositor Osvaldo Lacerda
e seu texto é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Quando optamos por trabalhar
com Romaria em nossa pesquisa, tínhamos conhecimento e utilizamos como referência
a pesquisa realizada pela prof. Ms. Andreia Anhezini para sua dissertação de mestrado,
8

na qual se analisou obras corais de Osvaldo Lacerda com texto de Carlos Drummond de
Andrade para investigar a relação entre poesia e música.
Foi a leitura dessa mesma pesquisa acadêmica que nos provocou em direção à
questão central do presente trabalho, uma vez que é parte integrante da dissertação de
mestrado a entrevista concedida por Osvaldo Lacerda sobre seu pensamento como
compositor em relação ao intérprete.
As obras trabalhadas por Anhezini em sua dissertação são todas as composições
corais de Lacerda com texto de Drummond. Suas análises têm como foco a relação poesia
– música. Para tanto, Anhezini destrincha os diversos parâmetros musicais da obra,
deixando para o intérprete valiosas contribuições para a construção de sua performance.
Além de Romaria, escolhemos trabalhar o movimento Uníssono da obra Quatro Estudos
para Coro, também analisada por Anhezini.
Nossa proposta para a análise de Romaria será a de apresentar duas concepções
interpretativas sobre essa mesma obra, que se formaram durante o período de realização
do presente trabalho. A primeira, construída por nós e pelo Coro de Câmara
Comunicantus, sendo ensaiada, experimentada e executada em diversas oportunidades
durante os últimos quatro anos e será apresentada de maneira definitiva em nosso
concerto final. Esta concepção foi formada tendo como suporte a nossa análise da
partitura e a análise de Anhezini. A segunda concepção que apresentaremos está
registrada no CD “Romaria: Música Coral do Brasil” do Choir of Gonville e Caius
College sob regência de Geoffrey Webber.
A gravação deste CD de música coral brasileira por um coro inglês foi parte da
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Mestre e professora de regência coral da Universidade Estadual de Maringá – Paraná.

86

pesquisa “Perspectivas Transculturais no desenvolvimento criativo de coros e regentes
corais”, projeto colaborativo entre o Comunicantus Laboratório Coral, ao qual o Coro de
Câmara Comunicantus pertence e da Universidade de Cambridge, coordenado pelo
musicólogo John Rink.
A pesquisa em parceria se deu entre os anos de 2014 e 2015 quando os professores
da Universidade de Cambridge e o Choir of Gonville e Caius College puderam vir ao
Brasil e trocar experiências da área coral. Tivemos a oportunidade de apresentar nosso
projeto de pesquisa aos professores John Rink e Geoffrey Webber que demonstraram
bastante interesse pelo tema. Os dois professores coordenadores do Comunicantus
Laboratório Coral, professor Dr. Marco Antonio da Silva Ramos e professora Dra. Susana
Cecília Igayara também foram para a Inglaterra onde, entre outras atividades do projeto
de pesquisa, participaram das gravações do CD.
Os professores brasileiros atuaram diretamente na pesquisa musicológica e na
concepção interpretativa do repertório gravado. O maestro Geoffrey Webber pode contar
com orientações de estilo, pronuncias e referências musicais para formar sua concepção
performática das obras brasileiras. Portanto, as duas performances aqui analisadas foram
construídas sobre a mesma edição de partitura e também sobre a mesma orientação.
Temos, portanto, dois regentes distintos trabalhando o mesmo material textual, com os
mesmos orientadores e cada um construindo sua interpretação para seu coro.
Ao abordar as duas visões interpretativas da mesma obra, pretendemos evidenciar
os espaços abertos para a criatividade do intérprete e as escolhas a serem tomadas que se
apresentam no momento da execução. As diferenças interpretativas que poderemos
perceber nos debruçando sobre as duas performances nos darão uma clara direção sobre
a resolução de nossa questão central, ou seja, quais espaços restam ao intérprete durante
a execução de uma obra extremamente indicativa, como as do compositor Osvaldo
Lacerda.
Uma primeira semelhança proposital que nos permitimos ter em nossa
performance em relação à do coro inglês foi a manutenção do mesmo narrador, o próprio
orientador das duas performances, professor Dr. Marco Antônio da Silva Ramos, que já
havia realizado a preparação com a diretora cênica Livia Sabag para gravar com o Choir
of Gonville e Caius College. Chegamos a experimentar outros membros do coro como
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narradores, inclusive uma voz feminina, observando que a partitura orienta que o narrador
seja preferivelmente uma voz masculina e não exclusivamente, mas o próprio grupo
manifestou o desejo de ter o professor Marco nessa função.
Para ilustrar nossas análises de gravações, utilizaremos os gráficos gerados pelo
software de gravação e edição de áudio Reaper. Neles poderemos visualizar as
intensidades e durações adotadas pelo intérprete.
Iniciaremos a abordagem de Romaria pela primeira estrofe da obra que é realizada
unicamente pelo narrador. Podemos perceber a construção narrativa do texto falado que
pode se utilizar de diferentes alturas de frequência para realizar sonoramente a ideia de
subida da ladeira:
Narrador:

Os romeiros sobem a ladeira
cheia de espinhos, cheia de pedras,
sobem a ladeira que leva a Deus
e vão deixando culpas no caminho.
Os sinos tocam, chamam os romeiros:

Observamos, na construção da performance do narrador, tanto na gravação quanto
em nossa performance, uma clara ideia de subida que está no texto e que é enfatizada pela
narração utilizando o recurso de aumento de altura frequencial até o quarto verso, onde
temos a “descida” da entonação que culmina na palavra “culpas”. Essa primeira
construção já nos indicará uma dualidade presente no poema, enfatizada pela composição
e que interessa ao intérprete para construir sua performance. Tal dualidade, é o
contraponto existente entre a ideia de salvação (subida da ladeira) e culpas (descida).
Durante toda a obra nos depararemos com essa questão. A salvação buscada pelos
romeiros em contraposição às culpas por eles carregadas.
Percebemos que a narração, embora em voz falada, pode conter aspectos sonoros
de extrema importância para uma interpretação. Encontramos então, um primeiro grande
espaço de criatividade para o intérprete que, sem alturas, intensidades ou durações
definidas na partitura, deve construir uma narração com liberdade de utilização de tais
parâmetros e ao mesmo tempo, com coerência às ideias interpretativas que serão
desenvolvidas sobre o texto musical a seguir.
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Iniciaremos agora a análise do texto musical, partindo da segunda estrofe do
poema. Para organizar nosso texto, abordaremos em primeiro lugar o nosso ponto de
vista, ou seja, o que, na escrita e na experimentação dos ensaios, nos motivou a tomar
nossos caminhos interpretativos e, ao final de cada seção, traçaremos um paralelo com a
interpretação do Choir of Gonville e Caius College, revelando as principais diferenças
nos resultados obtidos. Dividiremos a obra em seções para discorrer sobre as duas
interpretações.

Romaria: Seção 1 (Compassos 1 a 7)
A primeira seção da obra é um chamado aos romeiros para que lavem seus pecados
na Romaria. É realizada apenas por sopranos 1 e 2. Temos uma clara indicação do
compositor para que essa seção sugira o movimento de sino e a acentuação por ele
marcada, reforça essa intenção:

Figura 54: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 7)

As duas vozes caminham na maior parte do tempo por quintas paralelas, e uma
primeira preocupação nossa ao realizar as primeiras leituras com o Coro de Câmara
Comunicantus foi não realizar portamentos e glissandos entre as notas com a intenção de
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realizar o movimento do sino com precisão rítmica. Temos uma indicação de acento na
sílaba tônica da palavra “vinde” em todas as suas ocorrências que procuramos executar
com a naturalidade sonora da palavra.
Em relação aos aspectos técnicos vocais, o maior desafio está em soprano 1 no
terceiro compasso onde temos um salto de sétima menor ascendente que deve ser
preparado com antecedência e sustentado pelo apoio do diafragma até as próximas notas
descendentes.
Notamos que estão escritas duas respirações nessa seção, uma entre os compassos
2 e 3 e outra entre os compassos 5 e 6. Procuramos manter as respirações nos momentos
indicados e não respirar entre os outros compassos. Decidimos utilizar o rall final desta
seção com grande expressão e desacelerar bastante o andamento. Percebemos, ao
analisarmos muitas obras deste compositor que ele propõe de maneiras diversas em suas
obras uma desaceleração final de frase musical, ora utilizando rall, ora poco rall, ou até
mesmo quasi rall, o que nos deixa confortáveis, por esta indicação não ser um parâmetro
com valor absoluto, para entender que quando nos deparamos com a indicação rall, temos
uma liberdade, nesse caso claramente delegada ao intérprete que permite diminuir o
andamento consideravelmente, sempre atentos, é claro, a uma coerência geral na
organização temporal da interpretação da obra.
Ao final da primeira seção o compositor marca uma fermata curta na última nota
e uma fermata longa sobre a barra de compasso, indicando que após o rallentando, devese ter um silêncio considerável entre as duas seções. Consideramos este silêncio muito
expressivo como o tempo que os romeiros precisam para decidir atender ou não o
chamado do sino, por isso, em nossa performance, valorizaremos bastante também este
silêncio.
Para atender a indicação do compositor “sugerindo movimento de sino”, testamos
algumas possibilidades de emissão vocal e optamos por deixar o som da vogal “i” o mais
nasal possível, já se encaminhando imediatamente para a consoante subsequente “n”, ao
invés de cantar o som do “i” e ao fim da nota colocar o “n”. Isso nos deu a possibilidade
de extrair do coro um som mais próximo ao sino que imediatamente após o ataque do
badalo começa a ressoar.
Pelas características do nosso coro, que é um coro de câmara com vozes jovens e
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naipes de seis a dez cantores, após alguns ensaios e apresentações, resolvemos deixar a
linha de soprano 1 para todas as sopranos e a linha de sopranos 2 para nosso naipe de
contraltos. Reparamos que este recurso nos traz mais presença sonora e conforto para o
naipe soprano e ao mesmo tempo garante uma estabilidade de afinação.
Em relação à interpretação do Choir of Gonville e Caius College dessa mesma
seção, percebemos que o andamento é menos lento que aquele por nós adotado e que o
rallentando final é também mais comedido que o nosso. O som da vogal “i”, por nós
anasalado imediatamente, é sustentado por toda a duração da nota e a consoante “n” está
menos presente do que em nossa versão. Quanto à acentuação da primeira sílaba da
palavra “vinde”, também solicitada pelo compositor, observamos no coro inglês uma
maior rigidez e ênfase na emissão da sílaba tônica, desde a formação da consoante “v”.
Abaixo podemos ver um gráfico extraído do software de gravação e edição de
áudio Reaper de duas faixas de áudio, sendo a superior extraída da gravação do Choir of
Gonville e Caius College e a inferior de uma apresentação do Coro de Câmara
Comunicantus de 2014 no clube Lyra. No gráfico temos uma divisão temporal
representada por barras verticais equivalente a 52 bpm (andamento indicado para a célula
rítmica mínima na partitura):
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Figura 55: Gráficos comparativo de gravações de Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 5)

Podemos identificar no gráfico, além da diferença de andamento, um maior
contraste de dinâmica em nossa performance na qual a amplitude dos gráficos tem maior
variação, embora ambas tenham bastante diferença entre os primeiros dois compassos e
o terceiro.

Romaria: Seção 2 (Compassos 8 a 16)
A segunda seção se inicia no compasso 8 com a entrada das quatro vozes em
região de tessitura confortável cantando em uníssono como resposta ao chamado do sino.
A definição de andamento e “Sem pressa” com mínima igual a 56 bpm, pouco mais rápido
do que a seção anterior e a dinâmica se mantém em mezzo forte:
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Figura 56: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 8 a 16)

Percebemos que juntamente à indicação de andamento, está uma indicação de
caráter: cortesmente. Para rememorar, a respeito do caráter musical, em seu Compêndio
de Teoria Elementar da Música (1966, p.29), Lacerda afirma que “Aos andamentos
costumam se juntar palavras que exprimem o caráter da música”. Observamos que o
andamento e dinâmica propostos, além da região confortável já são suficientes para soar
de maneira cortês, portanto o caráter musical solicitado pela indicação já se manifesta
pelos demais parâmetros.
Observamos um sinal de respiração entre os compassos 8 e 9, no meio da frase
“Já estamos puros, sino” e entendendo todo o cuidado que o compositor expressa em sua
escrita, concluímos que não se trata de uma respiração convencional, nem seria o caso,
pois o coro tem espaço mais que suficiente para respirar antes e logo após, mais espaço
com as pausas subsequentes. O que identificamos então foi um desejo do autor de separar
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a pronuncia das consoantes “s” das palavras “puros, sino” para não correr o risco de
soarem como uma só palavra. Orientamos então ao coro que realize uma pequena cesura
entre as duas palavras, sem tomar ar.
O compasso 10 nos apresenta uma nova indicação de caráter musical. Dessa vez
o compositor solicita às vozes femininas que cantem de maneira efusiva a partir do
segundo tempo. A mesma indicação de caráter ocorre para as vozes masculinas, que
passam a imitar as vozes femininas com uma defasagem de dois tempos. O caráter efusivo
perdura até o terceiro tempo do compasso 13, quando aparece uma nova indicação de
caráter cortês.
As duas indicações de caráter musical distinguem uma dualidade na fala dos
romeiros que cortesmente anunciam já estar puros e agradecidos pelo chamado dos sinos
e, ao mesmo tempo, anunciam que trazem flores, prendas e rezas, que seriam oferecidas
em contrapartida à purificação. Ao identificar tal dualidade na fala dos romeiros dentro
do poema, o compositor se utiliza de dois procedimentos composicionais distintos. O
primeiro, com caráter cortês, vozes em uníssono, dinâmica mezzo forte e região
confortável. O segundo procedimento, com caráter efusivo, apresenta vozes femininas e
masculinas se repetindo, dando a ideia de uma ênfase ao que se diz, dinâmica em forte e
saltos de sétima ascendente, de dificuldade maior de realização.
Em nossa performance, optamos por reforçar os elementos do caráter efusivo para
provocar com mais claridade as diferenças, para isso, construímos a interpretação do
trecho de caráter efusivo com uma maior liberdade de tempo acelerando os inícios de
frase e devolvendo o tempo a cada conclusão melódica, acompanhando as indicações de
dinâmica grafadas pelo compositor. Consideramos que essa liberdade temporal não
modifica o andamento geral da seção e nos permite atender e dar vida às indicações de
caráter musical propostas nessa seção.
Ao final do compasso 13 temos novamente a indicação de caráter musical
cortesmente e a repetição da frase que inicia a seção com as mesmas indicações de
dinâmica e a mesma construção composicional confortável para as vozes. Para concluir,
a palavra “obrigados” aparece harmonizada formando pela primeira vez acordes, ainda
que com movimentação harmônica sutil, culminando no acorde de mi maior em posição
fechada. Temos uma diminuição de dinâmica e uma indicação de rallentando que nos
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deixam clara a ideia de finalização da seção.
Além da fermata no último acorde da seção, observamos no último tempo uma
outra fermata sobre a pausa. Em nossa performance, utilizaremos novamente esse silêncio
de maneira bastante prolongada, criando uma suspensão temporal, dando oportunidade
de uma reflexão sobre a dualidade apresentada e preparando a fala do narrador que vem
em seguida. Entendemos que este silêncio tem função de separar o discurso dentro da
articulação da obra. Segundo Silva Ramos:
Entendemos por articulação os processos de ligação entre as
partes, subpartes, micropartes do discurso[...] a presença do
silêncio poderá ter uma função de unir estas partes, quando terá
uma função de PONTE ou poderá ter uma função de desunir estas
partes, quando terá a função de SEPARAÇÃO. (RAMOS, 1997
p.138)

Observamos que na gravação do Choir of Gonville e Caius College temos uma
maior sutiliza no contraste entre os dois caráteres apresentados pelo autor. O andamento
de toda a seção é bastante preciso (divergindo de nossa ideia de flexibilizar o tempo para
acentuar o caráter efusivo) até o último compasso, onde ocorre o rallentando que, por sua
vez, também é menos lento do que o de nossa versão. A variação dinâmica em toda a
seção também apresenta contrastes mais discretos em relação à nossa produção.
Após o silêncio proposto no último tempo do compasso 16, temos uma nova
intervenção do narrador que declama a terceira, quarta e quinta estrofes do poema que
são descritivas de como se organiza a procissão e de como são os personagens
participantes.

Romaria: Seção 3 (Compassos 17 a 29)
O primeiro grande desfio para o coro nesta seção está no fato de que ela se inicia
após a narração de três estrofes de quatro versos. A memória das alturas cantadas nas
duas primeiras seções deve ser cultivada e será nossa única referência para a manutenção
da afinação na continuação da música, já que estamos preocupados em construir uma
execução para o concerto. Os coralistas poderiam utilizar o diapasão como artifício para
retomar a afinação, mas durante os ensaios percebemos que não seria necessário.
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A partir do compasso 17 temos uma série de pedidos realizados pelos romeiros e
direcionados a Jesus. O primeiro pedido é escrito pelo compositor em caráter suplicante
e cantado pelos naipes soprano e tenor. A primeira frase é finalizada com a entrada das
outras vozes harmonizando a melodia que até então estava em uníssono.

Figura 57: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 17 a 23)

O andamento é mantido, porém alguns recursos composicionais acabam por criar
uma atmosfera indicada como Suplicante. O primeiro que podemos observar é a escolha
pelos naipes agudos (tenor e soprano) em uma melodia em região médio-aguda cantando
em uníssono (oitavas paralelas) em um modo dórico, conforme identificado na análise de
Anhezini:
Ao manter o mesmo tom modal (Mi) e alterar o Modo de
Mixolídio do Quadro anterior para Dórico, o compositor fornece
um clima mais sério, mais severo e solene, uma atmosfera mais
grave e, ao mesmo tempo, mais elevada do que a apresentada
anteriormente. (ANHEZINI, 2009, p. 130)

Ainda como recurso composicional, identificamos no inicio desta seção a
dinâmica em mezzo piano dos compassos 17 ao 21 com indicações gráficas de crescendo
e decrescendo que, ao nosso ver, estão inseridas na partitura com a intenção do
compositor de valorizar a acentuação prosódica da melodia e nos dão a oportunidade de
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construir uma performance valorizando o cume de cada indicação gráfica. Entendemos
que na construção performática desta seção, por apresentar uma melodia única e sem
acompanhamentos, para obtermos uma valorização nos pontos grafados, além de uma
variação de intensidade, podemos pensar em um comportamento rítmico próximo ao da
fala, como um recitativo. Construímos então este início de seção com a preocupação em
valorizar as indicações do compositor e ao mesmo tempo, ganhar uma liberdade
recitativa.
Ao construir uma seção recitativa, ganhamos liberdade de articulação, temporal,
nos acentos através do recurso da valorização de certos pontos de apoio identificados na
escrita musical. A escrita de Lacerda no oferece algumas indicações de quais pontos de
apoio devemos valorizar. Entre as formas encontradas pelo compositor estão a mudança
constante de fórmulas de compasso, criando uma obediência musical às acentuações das
palavras, e as indicações gráficas de dinâmica que, em sua maioria, conduzem a frase
musical até um ponto culminante e depois indicam um decrescendo, como podemos
observar nos compassos 18 e 19.
Temos no compasso 22 a entrada das quatro vozes harmonizadas encerrando a
primeira súplica na qual o compositor modifica todas os recursos composicionais por nós
elencados até então. Além da harmonização de uma melodia que vinha sozinha até então,
a dinâmica passa para mezzo forte e o andamento é alterado momentaneamente com a
indicação poco rallentando. Anhezini considera esta uma transição para o complemento
da súplica que se dará de maneira mais enfática:
Ao empreender uma migração do dórico para o lídio sobre Sol
(compassos 24 ao 27), utilizando-se de uma região de transição
(compassos 22 e 23) sobre a escala mixolídia, o compositor
coloca a serviço do drama as propriedades do modo lídio, o qual
sabemos ser propício às lamentações e aos cantos fúnebres.
(COTTE, s/d, p.38). Dessa forma, o compositor cria condições
de expressão das emocionalidades contidas no texto poético por
meio das propriedades dinamogênicas dos modos. (ANHEZINI,
2009, pg. 132)

Podemos observar que a transição para algo ainda mais suplicante e dramático se
utiliza da harmonização nos compassos 21 e 22 que culmina no acorde de sol maior do
compasso 23. Para nossa performance, faremos a transição harmônica sem a liberdade
recitativa que lançamos mão na frase anterior.
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A continuação é feita apenas pelo naipe de tenores, em dinâmica forte, no modo
sol lídio que, como vimos, é propício às lamentações e cantos fúnebres e conta com o
intervalo de trítono (do# - sol). A frase se inicia com um salto de oitava ascendente para
uma região bastante aguda. O andamento é sinalizado pela indicação A Tempo:

Figura 58: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 23 a 26)

Para construir nossa performance, considerando a carga dramática mais intensa
que ocorre nesta seção e com base na análise de todos esses elementos, optamos por
atribuir um caráter recitativo ainda maior e com mais liberdade temporal, embora inserido
na dinâmica forte e nas variações de intensidades grafadas dentro deste “ambiente” forte.
Novamente as mudanças de fórmulas de compasso e as indicações gráficas de
dinâmica nos indicam os pontos de apoio da frase que devem ser valorizados. A
construção interpretativa desta frase depende de encontrarmos estes pontos de apoio e
dosarmos a valorização que atribuiremos a cada ponto em relação às outras sílabas.
Embora a localização desses pontos de apoio da frase esteja indicada precisamente na
partitura, a “dosagem” de quanto e como deverá ocorrer esta valorização será uma escolha
do intérprete.
Por ser uma frase de extrema exposição vocal para o naipe de tenores e com
algumas dificuldades técnicas como o primeiro salto de oitava ascendente seguido de um
grau conjunto descendente, o salto de sexta menor ascendente do compasso 25 e a própria
manutenção da afinação em frases descendentes na região aguda, a frase foi trabalhada
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em diversos exercícios durante a preparação vocal de maneira a tornar possível a sua
realização.
A seção é finalizada novamente com a entrada do coro harmonizando a conclusão
da frase melódica e contrastando com todos os elementos composicionais apresentados
pela frase de tenor. Novamente Lacerda modifica a dinâmica que desta vez estava em
forte para mezzo piano e insere um rallentando para terminar a seção. Optamos por
novamente valorizar bastante o rallentando que, assim como nas outras ocorrências,
finaliza a última frase melódica da seção. As vozes estão em uma região confortável e a
harmonia é conduzida ate uma cadência plagal.
A harmonização final dessa seção apresenta alguns desafios técnicos ao coro os
quais pudemos trabalhar ao longo dos ensaios. Logo no acorde de entrada, um lá maior
com nona no baixo, temos um intervalo de segunda maior entre baixos e tenores que
precisamos trabalhar com atenção. Para tenores a nota é a mesma que conclui a última
frase e baixos precisam ter como referência a penúltima nota cantada por tenores:

Figura 59: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 27 a 30)

Durante a terceira seção, experimentamos dois contrastes na escrita
composicional que se repetem com mais intensidade. A primeira frase, melodia em
oitavas em modo dórico, tessitura aguda e dinâmica mezzo piano se contrasta com a
primeira intervenção coral do compasso 21. Em seguida o mesmo contraste, ainda mais
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radical se dá entre a frase de tenor, com maior carga dramática, e a finalização harmônica
dos compassos 27 a 29. Em nossa performance buscamos valorizar esse contraste com a
ideia aqui apresentada de a utilização de uma liberdade recitativa nas frases “solísticas”
e uma precisão temporal nas frases corais, além de valorizar bastante as variações de
dinâmica.
Ouvindo a mesma seção na gravação do Choir of Gonville e Caius College,
percebemos uma menor diferenciação de intensidades nas dinâmicas solicitadas e
rallentandos mais discretos. Nas frases que consideramos a ideia de recitativos,
percebemos que a primeira (compassos 17 a 21) mantém a rigidez temporal, porém,
notamos uma sutil aceleração do andamento na frase de tenores (compassos 24 a 27).
Percebemos que até o momento, as indicações interpretativas contidas na partitura estão
sendo atendidas pelas duas interpretações sendo que a nossa traz um maior contraste em
busca de evidenciar as ideias composicionais identificadas, enquanto a inglesa é mais
comedida nos contrastes e de maior rigidez na manutenção do andamento.

Romaria: Seção 4 (Compassos 30 a 40)
A quarta seção da obra Romaria se inicia no compasso 30 e é escrita para vozes
femininas. O andamento e o caráter de súplica da seção anterior são mantidos no início
da seção que apresenta as duas vozes em contracanto até se unirem no fim da primeira
frase:

Figura 60: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 30 a 36)
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Apesar de não haver nenhuma indicação de mudança de caráter, percebemos que
a súplica contida no texto dessa seção é de natureza diferente da anterior. Enquanto antes
se pedia a Deus uma cura para o amor não correspondido que era pior que a lepra, nesse
caso a súplica é por coisas materiais. Percebemos no texto dessa seção uma sedução
imbuída de ganância e do desejo de ter aquilo que ninguém possui.
Podemos verificar a mudança de fórmula de compasso sempre recorrente na obra
de Osvaldo Lacerda, favorecendo a acentuação do texto e especificamente nessa seção,
percebemos a utilização de alguns centros modais para a construção da melodia. Andreia
Anhezini analisa essas mudanças:
As mudanças das escalas criam um ambiente divagante,
movediço, metaforizando a efemeridade presente no pedido do
romeiro. [...] O conflito desse quadro musical está adensado pela
sobreposição do conflito temporal e do conflito no âmbito da
instabilidade modal. (ANHEZINI, 2009. p. 144)

Temos, num primeiro momento na melodia de soprano, que em seguida é
respondida por contralto, a utilização do modo dórico, considerado mais solene,
configurando a súplica. Já a frase descendente de contraltos no compasso 33 apresenta
uma escala mixolidia, mais animada, modificando o caráter e colaborando com sentido
do texto que é menos dramático. Essa mudança de modo precisa estar clara para os
coralistas e nesse caso, mais especificamente para contraltos que no compasso 33 tendem
a cantar o dó sustenido seguindo o modelo da frase anterior de sopranos.
Durante os ensaios, uma das dificuldades no trabalho dessa seção foi justamente
acertar as notas das escalas descendentes quando ocorre a mudança modal. Para assimilar
os modos, cantamos de maneira separada os modos que aparecem para as duas vozes e
em seguida corrigimos as notas que estavam inseguras.
Nos compassos 37 a 40 temos uma indicação de caráter musical de animato e após
dois compassos um rallentando. Como já constatado por nós, Lacerda relaciona a
mudança de caráter diretamente ao andamento. Ao indicar animato, notamos a coerência
de sua escrita que, com outros recursos melódicos através das mudanças modais e de
intensidade, está tornando a súplica desta estrofe menos solene e mais animada.
Observamos ainda a mudança na notação rítmica que antes estava utilizando muitas
tercinas e notas mais longas e neste trecho animado se utiliza de semínimas:
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Figura 61: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 37 a 40)

Percebemos a condução das vozes em sentido contrário utilizando o modo
mixolidio. A frase ascendente de sopranos forma um arpejo do acorde maior com sétima,
característico da música do nordeste brasileiro e que se utiliza com muito frequência do
mixolidio como centro modal.
Por termos notado toda essa mudança de caráter e finalmente a indicação de
animato, decidimos construir nossa performance aumentando, além da dinâmica, o
andamento desses dois compassos até a chegada do rallentando que, embora não esteja
dessa vez sucedido de silêncio, conclui a seção. Dessa maneira conseguimos evidenciar
a animação indicada pelo compositor e deixamos mais audível a referência de música
nordestina no modo mixolidio em um andamento mais vivo, diferente do suplicante
inicial.
Nossa escolha por evidenciar o caráter animado que se evidenciou por nossas
análises e pela análise do trabalho de Anhezini (2009) se deu pela nossa compreensão de
que existe uma mudança muito clara no sentido do texto. Entendemos que o texto dessa
seção que apresenta a súplica tem um caráter menos piedoso e mais malicioso, isto é, o
romeiro, ou na visão de Lacerda a romeira (já que se utiliza de vozes femininas para esta
estrofe), pede algo que não está de acordo com os princípios cristãos e que entra, por
consequência, em conflito com o ambiente de piedade. Localizar esses conflitos dentro
da obra nos dão oportunidade de construir nossa performance direcionada a dar luz às
ideias contidas na partitura. A dosagem da ênfase que podemos dar a tais conflitos,
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certamente é uma escolha interpretativa que se apresenta no momento dos ensaios e
concertos.
Observamos na gravação do Choir of Gonville e Caius College há a manutenção
do tom solene inicial da seção e precisão do andamento anterior. A alternância de
dinâmica também é bastante sutil. No compasso 37 em que temos a indicação de animato,
observamos uma progressiva e pequena aceleração do andamento até a chegada do
rallentando que é também discreto.
Certamente os compassos 37 e 38 são os mais divergentes entre as duas
performances aqui analisadas. Em nossa proposta, devido a todas as ideias aqui
expressadas, tomamos a liberdade de acelerar o andamento ao dobro do que vinha,
enquanto a aceleração do coro inglês é progressiva e mais discreta. Observamos no
gráfico a seguir a diferença de andamento no animato das duas performances.
Observamos também que o rall de nossa performance é muito maior, tanto que, embora
nossa performance comece o compasso 37 em quase o dobro do andamento, o nosso
grande rallentando permite que o fim de frase seja quase simultâneo ao do coro inglês.

Figura 62: Gráfico comparativo das performances de Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 37 e 40)

O fato de a indicação animato ser algo não preciso, não absoluto, ou seja, um
caráter musical subjetivo que pode ter diferentes interpretações de acordo com as
referências de cada intérprete, possibilita que nós tenhamos a oportunidade de expressar
o que acreditamos ser algo animato, de acordo com nossa bagagem cultural, experiências,
vontades... e que represente as ideias que extraímos da escrita musical e, ao mesmo
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tempo, um coro inglês com referências distintas das nossas, pode apresentar sua
interpretação do que para eles se materializa em sons a ideia de algo animato. Não
podemos dizer que uma está correta e a outra não, já que todas partiram do mesmo papel
e respeitam as indicações do compositor. Podemos, talvez, avaliar a coerência das
escolhas de interpretação com o contexto da obra e com as ideias musicais contidas na
escrita composicional, ainda assim, será sempre uma questão de escolhas e renuncias que
passam pelo campo do subjetivo e se tornam pessoais.
A quarta seção é finalizada com o rallentando e a entrada das quatro vozes do coro
precedida por uma respiração coletiva. Ao contrário das outras seções, aqui não temos
pausa, por isso, a transição é mais rápida.
Romaria: Seção 5 (Compassos 40 a 48)
A quinta seção se inicia na segunda metade do compasso 40 e apresenta mais uma
súplica, dessa vez com a presença do coro a quarto vozes cantando em polifonia. A
dinâmica é forte súbito e o andamento das seções anteriores é mantido:

Figura 63: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 40 a 43)

Para construir nossa performance dessa seção, optamos por iniciar com uma breve
respiração, entendendo que a vontade do compositor neste momento é não segmentar
mais a música em súplicas, mas sim, acelerar a velocidade dos pedidos. O forte súbito é,
ao nosso ver, uma importante indicação que deveremos cumprir com rigor para iniciar
esse novo pedido.
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Observamos algumas características composicionais que passam a integrar a obra
a partir deste ponto. A principal delas é a escrita harmônica homofônica formando acordes
do campo harmônico de sol maior. Podemos notar que a movimentação harmônica em
sol maior sofre uma inserção de um acorde de lá maior que podemos classificar como
dominante da dominante e que traz a nota dó sustenido. Esse movimento harmônico
ocorre justamente na palavra “coragem”.
A coragem, nesse caso, é para matar alguém. Novamente podemos identificar o
conflito entre o pedido do romeiro com a concepção cristã. Lacerda, para exprimir esse
conflito, se utiliza de alguns procedimentos composicionais. No início dessa seção a
escrita harmônica trazia novamente o caráter piedoso sob o texto “Jesus meu Deus
pregado na cruz”. Concluímos então que o acorde de lá maior virá justamente causar um
primeiro estranhamento ao pedido, que será entendido posteriormente quando se revelar
para que o romeiro pede coragem.
O cuidado em evidenciar a palavra “coragem” foi por nós entendido como uma
intenção do compositor de destacar tal palavra, até mesmo considerando as indicações de
dinâmica grafadas na partitura. Por isso, nos preocupamos de maneira especial em nossa
performance, em destacar esse acorde de lá maior com atenção à nota dó sustenido que
está no naipe de tenores.
Outras características explícitas na escrita de Lacerda que evidenciam o conflito
abordado nessa seção são a dinâmica em forte e a formação do arpejo de sol maior com
sétima menor, introduzindo a utilização novamente do modo mixolidio, na melodia de
soprano oitavado por tenor enquanto se sustenta um intervalo de quinta justa sol – ré entre
baixo e contralto, formando o acorde de sol maior com sétima menor durante o compasso
45.
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Figura 64: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 44 a 48)

A exemplo do que ocorre na terceira seção da obra, temos novamente um trecho
em uníssono oitavado entre sopranos e tenores carregando a melodia principal. Dessa vez,
com a sustentação de notas longas entre baixo e contralto. Lançamos mão em nossa
performance novamente do recurso recitativo em que temos maior flexibilidade com o
texto para poder intensificar as ideias escritas. Nesse caso, o arpejo em sol mixolidio em
região aguda, em tercinas e dinâmica forte nos proporcionou considerar aumentar um
pouco a velocidade desta frase dos compassos 44 e 45 entre soprano e tenor e retomar o
andamento com a entrada do coro no compasso 46.
Fica claro um aumento da densidade harmônica através das dissonâncias, a
dinâmica em forte acentuada pela melodia em duas oitavas e a sustentação da nota longa
das vozes graves entre os compassos 44 e 46. No compasso 46 o movimento volta a ser
homofônico e tonal, porém logo no compasso 47, aparece na palavra “gracinhas” o
acorde de fá maior, que não pertence ao campo harmônico de sol maior e pode ser
considerado um empréstimo modal pelo modo mixolídio de sol que contempla a nota fá
natural.
Como recurso interpretativo, para evidenciar a raiva sentida pelo romeiro pela
situação relatada e aproveitando a diminuição da dinâmica grafada pelo compositor,
utilizamos um efeito sonoro na palavra “gracinhas”. Pedimos aos coralistas que
emitissem a palavra com os dentes cerrados e lábios abertos, criando um som apertado,
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característico da voz de alguém que está raivoso. Após a palavra “gracinhas” temos um
silêncio curto e a colocação vocal volta ao que era antes.
Temos novamente uma elevação da densidade harmônica com a presença de um
acorde estranho ao campo harmônico. Em seguida, temos um uníssono entre sopranos,
contraltos e tenores (oitavado) sobre o texto “pra minha mulher”. Apenas o naipe dos
baixos realiza um movimento contrário ao da melodia. Nesse momento, o recurso
utilizado pelo compositor para revelar a indignação do romeiro pelas gracinhas dirigidas
à sua mulher foi a interrupção da condução harmônica que chegava ao cume de densidade
pela dissonância e a inserção de duas notas em uníssono seguidas da formação do acorde
de si bemol maior com sétima menor, que não se relaciona com o campo harmônico de
sol maior, mas tem relação com o acorde anterior, de fá maior que tem função dominante.
No entanto, os dois acordes são apenas um distanciamento harmônico gerador de tensão
e não se estabelecem como novo centro tonal, pois na continuação teremos novamente os
acordes do campo harmônico de sol maior.
Observando a mesma seção na gravação Choir of Gonville e Caius College,
percebemos que a condução menos contrastante e mais moderada se mantém, porém,
podemos escutar um aumento de dinâmica para um forte mais presente nesta seção. As
ideias interpretativas que tivemos para acentuar as intenções do compositor não estão
presentes com a contundência que buscamos em nossa performance na interpretação
inglesa, porém, notamos as ideias interpretativas dentro das sutilezas.
Um bom exemplo da diferenciação de enfoques interpretativos de cada versão está
na frase de sopranos e tenores do compasso 45 em que ocorre uma repetição das notas
[fa-mi-re] na sentença: “me amola de dia e de noite”, dando a ideia de reiteração,
correspondente ao sentido do texto, em que a segunda repetição é mais enfática e pouco
mais forte do que a primeira na versão do coro inglês. Não tivemos a intensão de reforçar
esta repetição melódica em nossa performance porque para o mesmo trecho estávamos
dando um outro enfoque, o de acelerar, como já explicado. Cada intérprete enxergou a
escrita composicional e tiveram ideias diferentes para expressar o que dali
compreendiam, não significando estar um mais correto do que o outro, e sim, cada um
com um tipo de expressão.
A próxima seção se inicia na metade do compasso 48. Notaremos que não ocorre
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uma transição com redução do andamento ou silêncio entre as duas seções, mas sim uma
pequena indicação de respiração. Ao analisar todas as transições entre as seções, desde o
inicio da obra, concluímos que elas são cada vez menores, o que nos dá a impressão de
que os pedidos, apesar de serem diversos nas situações, estão se tornando cansativos para
o principal ouvinte em questão, Jesus, pois estão munidos de uma mesma finalidade, o
egoísmo. A análise da próxima seção irá comprovar essa ideia que trabalhamos durante
a construção de nossa performance.

Romaria: Seção 6 (Compassos 48 a 55)
A sexta seção é uma repetição da quinta que acabamos de analisar. A única
diferença está no texto que é outro e nas adaptações rítmicas feitas para a acomodação do
novo texto. A repetição integral das ideias musicais reforça nossa ideia de que os pedidos
estão se tornando cansativos para Jesus:

Figura 65: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 48 a 52)

Por se tratar de uma repetição integral, apenas alterando o texto e para contemplar
nossa ideia de que os pedidos, à medida em que a música caminha para seu desfecho, se
mostram todos iguais e sem interesse para Jesus, optamos por também repetir as mesmas
ideias interpretativas da seção anterior.
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Iniciamos a seção novamente sem um grande silêncio, mas sim uma pequena
respiração, ainda menor que a da última transição. O texto dessa seção novamente expõe
a contradição entre os pedidos dos romeiros e as ideias de Cristo e de maneira ainda mais
explícita. Dessa vez o romeiro pede piedade dizendo “ladrão eu sou, mas não sou ruim
não”.
Novamente valorizamos tal conflito, expresso pelo compositor na harmonização
do acorde de lá maior no compasso 51. O acorde estranho ao campo harmônico que na
outra seção pedia “coragem” para matar, agora é uma admissão de culpa em ser ladrão,
embora não seja ruim.
A repetição musical da seção anterior é interrompida por um uníssono sobre o
texto “não quero ser preso” que é o último pedido, aquele que sintetiza tudo o que foi
dito e por consequência também contradiz a lógica cristã, já que aqueles que buscam a
Cristo pretendem salvar suas almas e não se livrar da prisão. Temos então nesse pedido
impactante e destacado pelo compositor com a utilização do uníssono o fim das súplicas:

Figura 66: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 48 a 52)

Percebemos o destaque de intensidade dado pelo compositor ao indicar o sinal de
crescendo em uma dinâmica que já vinha forte. A união das vozes masculinas e femininas
em uníssono reforçam a ideia de que os pedidos estão todos sintetizados nessa ultima
frase. Logo após a última súplica temos um silêncio em dinâmica forte bastante
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expressivo, embora curto, pois ele encerra os pedidos desesperados e introduz o que será
a seção final da obra. Considerando o valor expressivo deste silêncio, optamos por
valorizar a pausa e não torna-la apenas uma respiração.

Figura 67: Gráfico comparativo do silêncio de Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 54 a 55)

Observamos que, a exemplo da seção anterior, a performance Choir of Gonville e
Caius College também apresenta menor contraste e maior rigidez temporal. O silêncio
final da seção também é menos valorizado como expressividade em relação ao nosso. As
ideias composicionais estão expostas com menor ênfase quando comparamos as escolhas,
mas também podem ser identificadas na interpretação do coro inglês, pois estão escritas
de maneira muito clara na composição.

Romaria: Seção 7 (Compassos 55 a 60)
Na sétima seção temos uma coda em que, segunda a visão de Anhezini, o
compositor amarra a obra e cria unidade no discurso musical retomando a ideia de sino,
instaurada na primeira seção:
Nesse trecho musical temos uma coda, na qual o compositor dilui
o drama e amarra toda a narrativa musical da obra ao usar de
procedimentos melódicos, rítmicos e de intensidade que
lembram o movimento do sino, do vento, do alarido dos
primeiros quadros musicais. (ANHEZINI, 2009 p.152)
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Figura 68: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 55 a 57)

Figura 69: Romaria de Osvaldo Lacerda (compassos 58 a 60)

Podemos claramente identificar a imagem sonora de uma procissão indo para
outra direção que o compositor recria com o uso de recursos composicionais que como a
repetição do mesmo fragmento musical que vai se tornando mais lento e menos forte,
progressivamente, até atingir o pianíssimo e o silêncio final que é marcado com uma
fermata sobre a pausa.
Em nossa performance, optamos por realizar as cinco ocorrências das repetições
com uma grande diferença de dinâmica e, a partir do compasso 58, de andamento. Ao
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mesmo tempo em que trazemos presente a ideia de que a procissão está se afastando, ideia
trazida pela dinâmica forte que vai cedendo ao piano, temos uma alteração dinâmica de
forte para pianíssimo trazendo a ideia de que o desespero vai se transformando em um
conformismo piedoso, recordando também as ocorrências desses dois caráteres presentes
na obra.
Observando a gravação do Choir of Gonville e Caius College, percebemos um
menor uso de contrastes dinâmicos e também no andamento, em relação às nossas
escolhas, acompanhando com coerência as escolhas interpretativas adotadas até então.
Apenas na última das cinco exibições do fragmento musical é que ouvimos de fato uma
grande desaceleração.

As indicações “dim. poco a poco” e “poco rall.” oferecem, sem dúvidas, uma boa
margem para que o intérprete escolha a dosagem com que quer realizar essa diminuição
de dinâmica. Não existe um valor absoluto estabelecido, apenas a indicação em um
momento do que deve ser realizado durante os próximos compassos. Este é um claro
exemplo que vem a colaborar com a ideia de que uma obra, mesmo tendo uma partitura
com muitas indicações ao intérprete, não está totalmente fechada e definitiva no papel,
pois, ao se transformar em música, ganhando existência física, a obra recebe
obrigatoriamente as ideias daqueles que estão se propondo a tirá-la do papel, o que torna
cada performance da mesma obra uma experiência única e inigualável.
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Análise das escolhas interpretativas na obra A primeira missa e o
papagaio de Osvaldo Lacerda.

A obra A primeira missa e o papagaio é uma composição de Osvaldo Lacerda do
ano de 1980 para coro misto a quatro vozes e solistas. Foi composta sobre o poema A
missa e o papagaio de Cassiano Ricardo publicado no livro Martim Ce-re-rê de 1928. O
poema aborda com humor o tema do primeiro momento de conflito da cultura portuguesa
com a cultura indígena brasileira:

Stella matutina...
Bem que vem de Belém...
Corrupaco, papaco.
Refugium peccatorum...
Bem que vem de Belém...
Corrupaco, papaco.
Terra papagalorum...
Bem que vem de Belém...
Corrupaco, papaco.
Na manhã enrediça,
rosatinga, risonha,
há um frade que soluça
dizendo a sua missa.
entre as crianças grandes
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da Terra sem pecado,
e quasi se debruça,
no auge do seu latim,
emitte lucem tuam,
e um Sol nu, Sol-cacique,
dansando ao pé da cruz,
andirá juparí
umucú ce ratá,
quer forçar frei Henrique
a um gole de cauim.
Depois acaba a missa,
e então os papagaios
voltam todos, pro mato,
já falando latim...

Lacerda acompanha a proposta do poema em sua composição com a utilização de
alguns recursos que expandem para o universo sonoro as características culturais em
conflito, e se transformam em certos momentos em “caricaturas” das imagens criados por
Cassiano Ricardo. Esse procedimento está presente por toda a obra e consideramos ser de
extrema importância para a performance a compreensão da utilização desses recursos de
criação musical para guiar a interpretação de acordo com o pensamento do compositor.
Dividiremos a obra em algumas seções para facilitar nossa exposição de ideias
interpretativas formadas a partir da escrita musical de Osvaldo Lacerda.

A Primeira missa e o papagaio: Seção 1 (compassos 1 a 18)
Para o início da obra, observamos na composição musical a utilização de uma
forma de responsório característica da oração católica Ladainha que, como vimos, está
presente também na obra Automação. Na ladainha, temos uma invocação realizada por
uma pessoa e uma resposta coletiva. Neste caso, Lacerda escolhe dois solistas, tenor e
baixo para a invocação em latim e a resposta, em português, través do coro a quatro vozes:
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Figura 70: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 5)

Os termos “Stella matutina” e “Refugium peccatorum” estão presentes na oração
oficial da Ladainha de Nossa Senhora. Estrela da manhã é um termo que faz alusão à
última estrela da noite, aquela que brilha antes da chegada do sol. Maria, por ser a mãe
do Cristo, seria a última estrela vista no céu antes da chegada de Cristo. Refugio dos
pecadores é uma alusão ao fato de Maria ser reconhecida no âmbito da mesma Igreja
Católica como advogada dos pecadores que em sua tradicional oração suplicam: “rogai
por nós, pecadores”.
Podemos perceber que as indicações aos solistas realizando melodias que se
aproximam do cantochão deixando clara a intensão de iniciar a obra apresentando
sonoramente a ideia de um canto sacro, característico da liturgia católica que estará em
conflito com as sonoridades expostas a seguir. Embora seja uma característica do
cantochão a melodia desacompanhada, Lacerda optou por escrever um dueto
contrapontístico em primeira espécie para os dois solistas se utilizando de escrita por
movimentos contrários ou oblíquos, evitando o paralelismo, atento às regras de condução
vocal da música europeia.
A resposta coral é realizada a quatro vozes harmonizadas, formando acordes de ré
menor com sétima que se movimenta para mi bemol maior e repousa em ré menor com
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sétima. A utilização desses acordes já é um primeiro contraste ao cantochão inicial pois
trata-se de uma movimentação harmônica complexa. O texto “Bem que vem de Belém”
carrega uma alusão fonética ao som de um sino e Lacerda dispõe cada ocorrência do som
nasal “em” em tempos fortes dos compassos, contribuindo com a sonoridade de sinos.
Em nossa performance, buscamos valorizar o som nasal trazido por essas sílabas para
enfatizar ainda mais as ideias de sinos, procedimento que também utilizamos na
performance da obra Romaria.
Temos no quarto compasso a entrada da voz solista imitando um papagaio e se
sobrepondo ao encerramento da frase coral. Lacerda indica que o solista fale, sem entoar,
de maneira saliente, isto é, que se sobressaia ao coro. Entendemos que a intervenção do
papagaio deve ser algo que surpreenda o ouvinte já que ele é inserido antes mesmo do
final da frase coral. Para nossa performance, buscamos uma voz dentro do coro que
conseguisse uma sonoridade extremamente estridente e trouxesse o contraste em relação
ao cantochão e ao coro.
A frase do papagaio é encerrada com uma pausa com uma fermata longa (Figura
70). Entendemos que este silêncio é necessário para a assimilação do público do que está
acontecendo. Em alguns concertos, tivemos reações de risos do público, que
inevitavelmente acabaram por integrar nossa performance. Acreditamos que o
compositor contava com alguma reação do público e ofereceu este espaço para o controle
do intérprete.
Em seguida, temos a volta dos solistas cantando sobre uma escrita
contrapontística, agora em contraponto de terceira espécie, ainda com movimentos
oblíquos e contrários com uma melodia com mais movimento trazido pelos melismas:
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Figura 71: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 6 a 10)

Construindo nossa performance, orientamos os solistas a terem maior liberdade
temporal para a condução dessa frase, buscando uma naturalidade de aproximação com a
voz falada. Percebemos que a escrita sugere uma não submissão total à métrica dos
compassos, mas sim, o favorecimento da compreensão do texto de maneira natural.
Trabalhamos separadamente com os solistas para criar frases que trouxessem tal
naturalidade.
A resposta coral é exatamente a mesma. Novamente enfatizamos em nossa
performance a ideia de sinos como resposta às invocações. Ao final desta segunda
intervenção coral, temos novamente o papagaio, desta vez sem o silêncio final.
Acreditamos que o compositor não indicou o silêncio neste caso por não esperar uma
nova reação do público ao mesmo evento que se passou. Isso reforça a ideia de que
Lacerda previa a primeira reação e, por não poder controlar o tamanho da reação do
público em cada apresentação da obra, deixou nas mãos do intérprete o controle do
tamanho do silêncio.
A próxima intervenção dos solistas é ainda mais elaborada com melismas que
constroem uma longa frase sobre o texto “terra papagalorum” que, diferentemente das
duas primeiras, obviamente não é um termo pertencente à Ladainha de Nossa Senhora e
indica a (con)fusão cultural abordada pelo poema.
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Figura 72: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 11 a 15)

Observamos nesta nova frase dos solistas as indicações do compositor de poco
affretando e poco rallentando que sugerem, agora de maneira mais contundente, que a
frase melismática deverá ser construída sem se submeter ao rigor métrico dos compassos.
Temos, agora mais claramente, a liberdade concedida pelo compositor para os solistas
construírem a temporalidade de sua frase, já que, os termos indicados não são valores
absolutos e para cada situação e cada intérprete, teremos um tamanho de poco affretando
e poco rallentando construídos a partir da escrita.
Novamente contemplamos uma indicação de Lacerda que estimula a criatividade
do intérprete, pois o fato de não ter que estar preso ao tempo determinado, torna
obrigatória uma postura criativa e de personalidade por parte do regente e de seus
cantores.
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Figura 73: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 16 a 18)

A terceira e última resposta coral segue com a mesma construção musical, desta
vez em dinâmica pianíssimo súbito, indicando o término desta primeira seção e o fim do
badalar dos sinos. O papagaio reaparece, também em dinâmica reduzida e o compositor
apresenta novamente a fermata longa criando um silêncio que será a transição desta
primeira seção para a próxima. Para deixar a voz do Papagaio saliente, apesar da dinâmica
em mezzo piano, decidimos subir a altura da emissão da voz falada do papagaio e acentuar
mais efusivamente as sílabas.
Percebemos que a primeira seção apresenta uma introdução que busca trazer ao
ouvinte o ambiente e a sonoridade dos diversos elementos presentes na missa realizada
no Brasil nos primeiros momentos de conflitos culturais. A seguir o poema se torna
narrativo discorrendo sobre o ambiente que já pudemos ouvir durante a introdução.

A Primeira missa e o papagaio: Seção 2 (compassos 19 a 35)
A segunda seção da obra se inicia com um andamento muito mais acelerado e se
utiliza da parte em que o poema passa a ser descritivo. Lacerda não utiliza mais solistas
e o coro passa a ser o narrador da história. Os naipes do coro se alternam na condução
das melodias principais. Inicialmente as vozes femininas realizam um contraponto.
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Figura 74: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 19 a 25)

Observamos durante apresentações da obra que, em algumas salas onde a
reverberação acústica é maior, a realização do andamento indicado dificulta a
compreensão do texto. Mesmo solicitando ao coro que articule bastante as consoantes,
nos sentimos mais confortáveis em reduzir um pouco o andamento, sem perder o espírito
de Allegro, para favorecer o entendimento do texto.
Percebemos que, embora a indicação de andamento seja absoluta, as diferentes
condições acústicas podem interferir diretamente no resultado sonoro final e cabe ao
intérprete buscar a solução para transformar o que está escrito em som, dentro das
condições estabelecidas da melhor maneira que lhe seja possível, realizando escolhas que
não se contraponham à escrita composicional, mas sim, que a torne possível de ser
realizada. Nos ambientes de acústica menos reverberante não tivemos problemas em
manter o andamento indicado.
A escrita composicional contrapontística, inicialmente continua a ter
prioritariamente movimentos contrários e oblíquos, mas conforme as frases melódicas
avançam os movimentos paralelos se tornam mais presentes. Temos uma nítida percepção
disso quando as vozes masculinas assumem a condução narrativa:
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Figura 75: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 26 a 30)

Podemos perceber que quando o compositor se refere à missa, ao frade e ao
universo europeu, ele se utiliza majoritariamente da escrita contrapontística por
movimentos oblíquos e contrários, de acordo com as regras de composição europeias e,
quando o texto apresenta a cultura indígena, neste caso as “crianças grandes”, que é uma
forma de aludir à inocência dos índios, a condução das vozes é realizada por movimentos
paralelos. Isso indica que Lacerda continua a se utilizar de recursos composicionais para
diferenciar as culturas em conflito dentro do poema.
A última frase narrativa da seção é realizada por tenores, contraltos e sopranos em
movimentação vocal paralela se utilizando de intervalos de quarta justa sobrepostas,
contrariando as normas tradicionais de escrita contrapontística. A sobreposição de
quartas é reforçada pela entrada do naipe de baixo, também uma quarta justa a baixo de
tenores. Assim, o compositor encerra a seção com três quartas justas sobrepostas:
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Figura 76: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 31 a 35)

Observamos que tenores e sopranos cantam em sétima menor paralela do
compasso 30 ao 35 (com exceção à segunda e terceira nota do compasso 32). Isso gera
uma tensão que é aumentada com a entrada de baixos, também em intervalo de sétima
menor em relação a contralto.
A intervenção em latim do naipe dos baixos é uma ilustração da fala do frade que,
possivelmente sofrendo com o calor tropical da manhã quase se debruça e ora: “Enviai
Vossa Luz” (Salmo 42). O poema brinca com as imagens do calor tropical e o pedido de
Luz Divina. A frase final dos baixos nessa seção é escrita com a indicação de forte
marcato, contrariando a ideia de que o canto em latim deva ser o mais natural e próximo
da voz falada. Isso nos pareceu indicar que, o compositor quis acrescentar uma
característica cômica ao pedido do frade. Orientamos então nossa performance com o
pensamento de enfatizar cada nota do naipe dos baixos para tornar a articulação marcato
bastante presente e transmitir a ideia do compositor. O incômodo do calor do sol ao frade
é reforçado na continuação do poema.
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A Primeira missa e o papagaio: Seção 3 (compassos 36 a 49)
A terceira seção inicia com um novo contraponto de vozes femininas. Agora a
predominância é pelos movimentos paralelos, principalmente durante o texto “dansando
ao pé da cruz”. O movimento paralelo escolhido nos versos em que o poema está se
referindo ao “Sol Cacique”, confirma nossa ideia inicial de que quando o compositor quer
fazer alusão à cultura local, indígena, ele utiliza movimentos paralelos e quando se refere
à elementos europeus, se utiliza de contraponto por movimentação oblíqua e contrária.

Figura 77: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 36 a 39)

Na sequência temos a entrada do coro a quatro vozes cantando palavras em TupiGuarani. Trata-se de uma intervenção das quatro vozes harmonizada em blocos com
indicações de dinâmica poco forte e de articulação bem ritmado. Observamos ainda a
escrita de vozes femininas em quintas paralelas entre si e em movimento contrário às
vozes masculinas que também caminham por quintas paralelas entre si.
Acreditamos que a intenção de Lacerda neste caso foi trazer uma sonoridade de
dança indígena, atendendo ao poema que descreve o cacique dançando ao pé da cruz. Sua
escrita se torna, por quatro compassos, métrica e homofônica. As palavras em TupiGuarani escritas no poema fazem parte de uma “canção registrada por Barbosa Rodrigues
na Poranduba Amazonense: Andira, Iurupari, Umucu ce ratá tradução: O morcego,
demônio apagou meu fogo”. (LEITE, 1938, 294).
Os primeiros cristãos missionários que chegaram à América do Sul, associaram o
personagem Jurupari ao diabo cristão, pois queriam combater seu rito, que era o mais
difundido entre os indígenas. Jurupari ou Iurupari que “compreende um culto secreto
masculino,

revelado

aos

iniciados

principalmente

na

segunda

iniciação:

seus ritos incluem flagelações, uso do tabaco e coca, ilusógenos como o yagé (caapi), e,
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mais no extremo oeste, também o paricá” (CARVALHO, 1979).

Figura 78: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 40 a 44)

Para criar em nossa performance a sonoridade de dança indígena, como sugerida
pelas indicações da composição, testamos alguns timbres e optamos por cantar as vogais
mais fechadas (diminuindo a abertura labial horizontal) e para a indicação bem ritmado,
optamos por cantar reiterando com ênfase cada nota, com articulação destacada. Criamos
assim uma sonoridade diferente de tudo o que construímos até então que funciona como
contraste às frases melódicas construídas anteriormente.
Na sequência, temos um uníssono (oitavado) nas quatro vozes que culmina em
um acorde de sol maior com sétima sobre o texto: “Quer forçar Frei Henrique”. Temos
aí um ponto de conflito no poema, já que a temática principal é a imposição da cultura
europeia aos índios brasileiros e, neste ponto, temos o inverso, o cacique Sol forçando o
Frei Henrique “a um gole de cauim”.
Observamos que no auge do conflito, Lacerda se utiliza do uníssono em forte
súbito que traz grande ênfase às palavras “forçar Frei Henrique”, terminando com um
acorde dissonante com o trítono entre as vozes mais agudas. Sobre o acorde, temos ainda
uma breve fermata. Podemos constatar que aqui chegamos ao climáx da composição, que
acompanha o conflito do poema.

124

Figura 79: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 44 a 46)

Para construir esses dois compassos em nossa performance, optamos por encerrar
a articulação destacada e criar o forte súbito em articulação legato. Optamos também por
sustentar o acorde final mantendo a dinâmica forte e prolongar a duração da fermata até
o silêncio que virá em seguida preparando a última frase desta seção.
A última frase da seção traz indicação de piano súbito e aparece carregada de uma
sedução embriagante. Inferimos isto analisando a movimentação mais lenta das vozes e
o próprio sentido do texto que revela a que o Cacique quer forçar o Frei, “a um gole de
cauim”. Cauim - uma bebida alcoólica tradicional dos índios do Brasil.

Figura 80: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 46 a 49)
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Em nossa performance, optamos por ilustrar a sensação de embriaguez sugerida
pelo compositor buscando uma articulação legato em piano e experimentamos um
portamento entre a penúltima e última nota dos naipes soprano, tenor e baixo. Tivemos
com esses procedimentos uma sonoridade próxima à ideia de embriaguês. Ainda para
colaborar com esta ideia, abrimos a última vogal da palavra cauim, solicitando um sorriso
aos cantores.

A Primeira missa e o papagaio: Seção 4 (compassos 50 ao 70)
A última seção da obra se inicia com o retorno do procedimento composicional
utilizado anteriormente para seções narrativas do poema, o contraponto a duas vozes,
dessa vez entre contralto e tenor. Observamos que para o novo contraponto, Lacerda se
utiliza de procedimentos imitativos com defasagem de um tempo entre as duas vozes.

Figura 81: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 49 a 54)

Podemos reparar que a imitação do contorno melódico de contralto realizada na
voz tenor inicia uma quarta justa abaixo, sofre uma alteração descendente na primeira
nota do compasso 51 passando a estar sexta menor abaixo e um novo distanciamento no
fim do compasso 53 modifica o intervalo da imitação da última frase ascendente para
oitava justa.
Percebemos que a volta do procedimento de contraponto acompanha a divisão do
poema que neste momento inicia o último verso. Entendemos que fica claro a alteração
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de procedimentos composicionais utilizada por Lacerda de acordo com o eu-lírico do
poema. Até aqui, todos os versos descritivos, narrativos foram construidos em
contraponto a duas vozes. Os versos que traziam o conteúdo dos acontecimentos como
por exemplo: “Stella matutina...” ,“emitte lucem tuam...”, “Andirá, Jupari...” adotaram
outros procedimentos composicionais, cada qual com a característica extraída do
contexto.
Os últimos dois versos narrativos fogem à regra que observamos até agora pois,
embora sejam descritivos, foram construídos a quatro vozes harmonizadas formando uma
cadência de engano com ré meio diminuto subdominante (compasso 56) e sol maior com
sétima dominante (compasso 57) e conclui num acorde tétrade de ré diminuto.

Figura 82: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 55 a 59)

Nos compassos 57 e 58 temos os baixos pela primeira vez assumindo a função de
narradores da história. Ao final do compasso 58 o compositor apresenta duas
possibilidades para esta parte da obra e indica que o regente poderá escolher, se preferir,
fazer uma ou outra versão. Na primeira versão apresentada, cada naipe se divide pela
metade e enquanto uma metade canta o acorde diminuto sustentado durante “mais ou
menos 8 compassos” e perdendosi poco a poco, a outra metade escolhe uma das
expressões em latim utilizadas pelos solistas no início da obra e repetem “ad libitum”
falando com voz de papagaio, todos obedecendo a dinâmica que evolui de poco forte para
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pianíssimo.

Figura 83: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 59 a 66)

A proposta alternativa para 59 a 66, segundo a partitura, é a conclusão do acorde
diminuto no compasso 59 com uma fermata longa e em seguida todos os cantores, e não
apenas metade, passam a fazer a proposta de voz falada imitando papagaio. Ao final,
realizam o silêncio do compasso 67.

Figura 84: Manuscrito de A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (orientação para final
alternativo)
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Observamos um momento de extrema liberdade ao intérprete oferecido pelo
compositor. Uma decisão importante para a performance será saber qual das versões
deveremos escolher. No nosso caso, consideramos mais interessante e surpreendente a
primeira opção, na qual o acorde diminuto é cantado simultaneamente às vozes de
papagaio, misturando as sensações auditivas.
Outra liberdade que temos será a escolha das frases faladas realizadas
individualmente pelos cantores. Tendo cada cantor escolhido, coube ao regente escutar o
resultado final e propor mudanças para o melhor entendimento. Como a indicação de
repetição de cada frase é ad libitum, podemos brincar com a quantidade de vezes,
construindo uma grande massa sonora pela repetição que vai perdendo-se aos poucos,
acompanhando a dinâmica, ou ainda o contrário, iniciar com poucas frases e à medida em
que a dinâmica é diminuída, aumenta-se as repetições.
Para nossa performance, escolhemos atacar as vozes faladas em forte, como
indicado e com muitas repetições, criando um caos sonoro inicial que vai se dissipando
aos poucos com a diminuição da dinâmica e de repetições. Observamos que tal escolha
revela um distanciamento sonoro que faz alusão ao fato de os papagaios voltarem todos
para o mato, até não poder se ouvir mais.
Ainda neste trecho temos uma proposta de duração de “mais ou menos” oito
compassos, o que nos oferece a possibilidade de não sermos tão rigorosos com o tempo
em que a brincadeira das vozes faladas acontece. Observamos neste ponto um segundo
momento no qual o público pode interagir com risadas e, durante algumas apresentações,
percebemos que se o regente ficar atento às reações do público, poderá “sentir” qual é o
momento de diminuir e finalizar as falas e a sustentação do acorde.
Ao final deste trecho com mais liberdade, temos um silêncio breve e uma
finalização iniciada pelo naipe soprano e concluída pelo acorde de sol maior com sétima
seguido do acorde final, fá maior. Pela segunda vez o compositor cria uma expectativa de
resolução harmônica com a utilização da dominante sol maior com sétima e conclui em
outro acorde, sem resolução, neste caso, no acorde subdominante, fá maior.

129

Figura 85: A Primeira Missa e o Papagaio de Osvaldo Lacerda (compassos 67 a 70)

Procuramos em nossa performance valorizar o breve silêncio, pois consideramos
que este silêncio representa, ainda que não definitivamente, a resolução do conflito
apresentado pela obra, quando os papagaios voltam para o mato. Acreditamos que a
indicação de breve sobre a fermata da pausa do compasso 67 esteja colocada para que o
regente segure a atenção do público e para que não aconteça de o público supor que a
música acabou aí.
A finalização está em mezzo forte e não existe sinal de decrescendo, cabendo então
ao coro sustentar a intensidade. Temos sim uma indicação de rallentando e escolhemos
finalizar com um rall bastante expressivo, diminuindo consideravelmente o andamento,
para concluir no acorde de fá maior sustentado pela fermata longa, finalizando a obra.
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Análise das escolhas interpretativas no movimento Uníssono da obra
Quatro estudos para Coro de Osvaldo Lacerda

A obra Quatro Estudos para Coro foi composta em 1971 por Osvaldo Lacerda e
apresenta quatro movimentos, cada um contendo predominantemente uma técnica
composicional específica. Além da primeira peça, Uníssono, escolhida para nossa
performance, os outros três estudos são: Insistência, com a predominância da utilização
de ostinatos, Forte-Piano, predominantemente construído sobre a variação de dinâmicas
e o Onomatopaico (dobrado), construído a partir de sons de onomatopeia com efeitos de
imitação de instrumentos de banda.
Escolhemos o movimento Uníssono para trabalhar com o Coro de Câmara
Comunicantus por considerarmos que é uma obra de grande desafio técnico e expressivo
para o coro e para o regente, apesar de que possa até dar a impressão de ser uma obra sem
dificuldades, pelo fato de se utilizar predominantemente da escrita em uníssono. Durante
as análises para a escolha do repertório, percebemos que vários elementos presentes na
estrutura composicional da obra seriam de grande interesse para a construção de nossa
performance, como veremos a seguir.
Assim como ocorreu com a obra Romaria, por também ter sido criada sobre um
poema de Carlos Drummond de Andrade, a peça Uníssono foi analisada por Andréia
Anhezini (2009) em sua dissertação de mestrado. Embora o foco de sua análise seja a
relação texto-música, Anhezini, que também é regente coral, se utiliza do mesmo
referencial de análise musical Silva Ramos por nós adotado e discorre com muita
propriedade sobre os elementos composicionais presentes na partitura, relacionando a
música com o texto e apontando os caminhos para a construção da performance. Faremos
uma leitura da obra considerando a análise de Anhezini (2009) e as ideias nela contida,
mas buscando uma concepção própria e ideias interpretativas originais.
O poema utilizado por Lacerda na composição é O Boi retirado do livro José de
1942, quarto livro de poemas de Carlos Drummond de Andrade. O poema retrata a
solidão. A utilização da técnica de uníssono como principal material composicional pode
ser entendida como um reforço à ideia de uma única voz, solitária:

131

Ó solidão do boi no campo,
ó solidão do homem na rua!
Entre carros, trens, telefones,
entre gritos, o ermo profundo.
Ó solidão do boi no campo,
ó milhões sofrendo sem praga!
Se há noite ou sol, é indiferente,
a escuridão rompe com o dia.
Ó solidão do boi no campo,
homens torcendo-se calados!
A cidade é inexplicável
e as casas não tem sentido algum.
Ó solidão do boi no campo,
O navio-fantasma passa
em silêncio na rua cheia.
Se uma tempestade de amor caísse!
As mãos unidas, a vida salva...
Mas o tempo é firme. O boi é só.
No campo imenso a torre de petróleo

Em entrevista à Anhezini, Lacerda revelou que estava procurando um poema para
construir uma peça em uníssono e explica o porquê da escolha deste poema:
“Parti da ideia de fazer quatro estudos, então, porque não fazer o
uníssono? Se não me falha a memória, foi um pouco difícil
encontrar um poema que se encaixasse ao Uníssono, teria que ser
algo que desse voz a uma massa, manifestando o mesmo
sentimento. Então, empreendi a busca por uma poesia que se
adaptasse a isso. Achei que o poema O Boi calhava.”
(ANHEZINI, 2009 p.269)

Sabemos, portanto, que Lacerda não retirou a ideia musical do poema, mas sim
escolheu um poema que contemplasse suas intenções composicionais. A temática da
solidão colocada como inerente ao homem justifica a voz única, que seria a voz da massa,
aquela que representa a todos, sem contrapontos ou vozes divergentes.
Compreendendo a ideia central do poema e investigando a criação composicional,
podemos iniciar nossa abordagem interpretativa e construir uma performance que
evidencie e comunique com eficiência tais ideias ao público. Alguns caminhos de
performance surgiram durante o processo de análise e ensaios da obra e faremos aqui uma
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exposição de como eles se apresentaram e quais foram as nossas escolhas para construir
uma ideia interpretativa que colabore com a poesia e dê ênfase aos elementos
composicionais.
Em uma visão geral da obra, percebemos que a utilização do uníssono em
praticamente toda a peça, com exceção aos compassos 9-10, 21-22, 30-31 e 45-46,
permite ao intérprete uma mobilidade temporal para construção das frases, o que, por sua
vez, pode proporcionar uma efetiva valorização dos pontos de apoio destacados pelas
indicações gráficas do compositor.
Assim como em algumas seções da obra Romaria, nas quais pudemos pensar de
maneira próxima ao recitativo aproximando o canto da voz falada, temos também neste
caso a obra inteira para explorar tal recurso. Trata-se, portanto, em nosso ponto de vista,
de um grande recitativo coral. A maneira como está escrita a partitura, por si só, já
evidencia uma construção fraseológica com maior liberdade e, entendendo isto, podemos
dar maior naturalidade às frases musicais, tomando o cuidado de não exagerar ao ponto
de contrariar a escrita composicional, mas ao contrário, tomando liberdades
interpretativas que a valorizem.
Lacerda dividiu a música em seções que acompanham a divisão da escrita do
poema. Elaborou seções para as três primeiras estrofes de quatro versos cada. Cada seção
é iniciada por um silêncio e finalizada por uma desaceleração de andamento. A última
estrofe do poema é a maior, com sete versos, e para esta estrofe, Lacerda cria três seções
também divididas por silêncio. Temos então uma divisão de seis seções musicais, as quais
podemos estudar detalhadamente para construir nossa performance. Apresentaremos em
seguida cada uma das seções e apontaremos elementos que nos levaram a construir nossas
ideias interpretativas.

Uníssono: Seção 1 (Compassos 1 a 10)
Ao tomar contato com a obra coral de Osvaldo Lacerda, percebemos em sua
escrita que, além de bastante indicativo ao intérprete, ele é sempre muito preocupado em
privilegiar o texto, e principalmente em deixar claro ao intérprete quais são os “pontos de
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apoio” de suas frases musicais que, na maioria das vezes, são os pontos de apoio da
9

proclamação do poema. Para tal valorização textual, Lacerda se utiliza de alguns recursos
composicionais muito característicos que sendo o mais frequente deles a alternância
constante de fórmula de compassos, não preocupado com uma regularidade rítmica, mas
sim, com a valorizando das sílabas tônicas que considera “pontos de apoio”.
Logo na primeira frase podemos observar a preocupação em valorizar a sílaba
tônica da palavra “campo”. Além de construir a melodia estabelecendo a sílaba tônica no
primeiro tempo do compasso, Lacerda grafa um sinal de crescendo até a nota, em seguida
outra indicação de diminuendo e escolhe para a sílaba tônica a nota mais aguda da série
de três notas utilizadas na primeira frase. Todas essas indicações não nos deixam dúvida
sobre qual será o “ponto de apoio” que deveremos valorizar na frase inicial em nossa
performance.
Outro detalhe a ser observado logo no início da obra é a indicação de andamento
lento com mínima igual a 58. Esse andamento será mantido nas três primeiras seções da
obra e retomado na última. Sobre esse andamento e o caráter rítmico deste início,
Anhezini comenta:
...cria o tempo adequado de leitura do tempo vagaroso imposto
pelo poema. Somado a isso, o compositor utiliza-se, em geral, de
valores rítmicos de semínimas e mínimas combinadas. Temos,
para a primeira frase musical, uma tentativa de leitura do boi
como ser pachorrento com seu andar arrastado. (ANHEZINI,
2009, pg. 275)

Figura 86: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 1 a 4)

9

Chamamos de Pontos de Apoio o clímax da frase, o ápice, aquela sílaba que predomina sobre as demais
e necessita de destaque.
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Identificamos nessa primeira frase musical uma clara intensão em chegar com
ênfase ao “ponto de apoio” e depois dele, ceder. Portanto, para construir nossa
performance, nos permitimos tomar a liberdade temporal de um recitativo que,
ritmicamente, também busca o ápice da frase inicial, acrescentando uma espécie de
rubato recitativo que “rouba o tempo” antes do auge fraseológico e “devolve o tempo”
passada a sílaba tônica.
Observamos que este procedimento interpretativo oferece mais naturalidade à
frase musical aproximando-a da fala. Não realizar tal escolha interpretativa poderia deixar
a frase “robotizada”, ou seja, menos natural e mais ingênua, o que até poderia ser uma
possibilidade performática, caso fosse nossa intenção, mas nesse caso desejamos o
contrário, ganhar em expressividade. Optamos outrora, de maneira justificável pelo
contexto do poema, por uma execução mais artificial e distante da naturalidade da fala
em alguns momentos da obra Automação, conforme pudemos observar anteriormente.
Voltando à primeira frase da obra, consideramos que a variação constante de
dinâmica indicada pelo compositor que inicia em mezzo piano e que subitamente se
transforma em forte é também um recurso de muita expressão que estará presente em toda
a obra. É necessário ao intérprete, encontrar a dosagem dessa dinâmica para o seu coro,
ou seja, saber quanto mais forte será o forte e quanto mais fraco será o piano. Vale lembrar
que o nosso coro não está habituado a cantar em uníssono. A maior parte de nosso
repertório está escrita a quatro vozes e, cantar uma obra quase integral em uníssono cria
uma nova situação na qual devemos experimentar as intensidades, pois, por exemplo, um
mezzo piano a quatro vozes, ao ser produzido, certamente resultará em uma intensidade
diferente da sonoridade de um mezzo piano em uníssono.
O processo de experimentação da dinâmica e variações de andamento ocorreu
durante os ensaios com ajustes para que no resultado final tenhamos a possibilidade de
oferecer aos ouvintes um claro contraste e nos utilizarmos das intensidades como recurso
interpretativo. Consideramos ainda que a dosagem de dinâmica também depende das
condições acústicas e necessita de adaptações ao local do concerto. Habitualmente temos
duas salas de ensaios do Coro de Câmara Comunicantus, a Sala 14A e o Auditório do
Departamento de Música da ECA-USP, que nos oferecem situações acústicas diversas.
Percebemos até então, debruçados nos primeiros dez compassos, que são muitas
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as responsabilidades do intérprete diante de tal escrita, pois, a dosagem das variações de
dinâmicas, a realização do andamento lento e a construção de frases que valorizem a
naturalidade do texto são procedimentos que, embora indicados, estão nas mãos do
intérprete quanto à dosagem de sua realização sonora. Somadas a todos esses elementos
temos, de maneira muito presente nessa obra, as indicações de caráter musical.
Como pudemos estudar anteriormente, Lacerda se utiliza de indicações de caráter
musical para enfatizar aquilo que sua escrita musical já sugere. É o caso também das
indicações presentes na obra Uníssono que permitem ao intérprete explorar sonoridades
que se aproximem do caráter estabelecido. Assim como percebemos que as indicações de
caráter musical dão ênfase às ideias composicionais, acreditamos que a performance
também pode buscar enfatizar tais ideias se utilizando de recursos que reproduzam em
sonoridade tais indicações.
No início da obra, logo abaixo da indicação de andamento, temos a solicitação de
caráter desolado que deve permanecer até o início do quarto compasso quando outra
indicação, a de caráter pungente aparece. Os elementos musicais trabalhados na
composição, por si, já oferecem uma ideia de desolamento nos três primeiros compassos:
o andamento lento, a escrita de células rítmicas longas, a pequena variação melódica em
região grave, a dinâmica em mezzo piano, tudo isso constrói um ambiente que poderemos
considerar desolado, porém, a indicação inicial enfatiza tal caráter.
Tal indicação fortalece nossa intenção de realizar a frase com a maior naturalidade
e aproximada da voz falada, pois em nossa visão, consideramos o desolado um caráter
gerador de expressividade emocional humana e que deve ser realizado com base no ritmo
expressivo da fala, buscando um ambiente declamatório e evitando uma regularidade
rítmica.
Para a construção do caráter pungente, identificamos na escrita musical algumas
mudanças súbitas como de dinâmica (forte súbito), mudança de tessitura para a região
aguda, utilização de tercinas criando mais movimento rítmico, maior variação melódica
utilizando dois intervalos de trítono descendentes. O termo pungente remete à dor
penetrante, pontuda. Para construir tal sonoridade, além de valorizar as indicações da
escrita musical que colaborem para o estabelecimento desse caráter, construímos nos
ensaios uma imagem de dor repentina e inesperada. Experimentamos sonoridades que se
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aproximassem da imagem construída. Uma sonoridade com presença de “metal”
(utilização de sons mais nasais) se mostrou eficaz para a construção da ideia de uma dor
pontuda e súbita.
No compasso 5 temos uma nova indicação de dinâmica e observamos que até o
fim do compasso 7, embora não haja indicação de modificação do caráter pungente, o
compositor sugere com os elementos composicionais uma amenização desse caráter,
como poderemos ver:

Figura 87: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 5 a 7)

Podemos perceber que, além da alteração de dinâmica que estava em forte e agora
está em mezzo forte, temos a melodia em uma região de tessitura confortável, menos
aguda e com intervalos em grau conjunto e terça menor descendente. Ao mesmo tempo,
a utilização das células rítmicas mais velozes se mantém. Todos esses elementos nos
fazem crer que, embora devamos observar a manutenção do caráter pungente, a os
elementos composicionais por si só já apresentam uma menor ênfase ao caráter. Em nossa
performance, optamos por não deixar a sonoridade se tornar doce, mas sim, manter em
menor grau, o “dolorido” presente na frase anterior construído também através do timbre.
Dos compassos 8 ao 10 temos o clímax composicional da primeira estrofe na
palavra “gritos” e a finalização contrastante até repousar no silêncio, após a indicação de
poco rall:
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Figura 88: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 7 a 10)

Podemos reparar que a indicação de caráter que era pungente na primeira seção
passa agora para estridente. Para realizar o grito estridente, além da manutenção da busca
pelo timbre metálico, experimentamos realizar as vogais mais abertas. Os elementos
composicionais escritos na partitura do compasso 8 já se encarregam de tornar a frase
mais expressiva com a utilização da região aguda, dinâmica em forte, e o salto
descendente de intervalo trítono (mi – si bemol). Construímos nossa performance de
maneira empática, preocupados em acompanhar as ideias composicionais e dispor de
recursos sonoros e soluções interpretativas que tragam ao ouvinte a compreensão e
sensação daquilo que está indicado na partitura e das ideias que construímos a partir de
nossa leitura.
A conclusão da primeira estrofe se dá nos compassos 9 e 10 em dinâmica piano
e se dirigindo à região mais grave da obra. Temos pela primeira vez uma breve divisão
entre vozes agudas (soprano e tenor) e vozes graves (contralto e baixo) culminando em
uma abertura intervalar de quinta justa. O texto “o ermo profundo” justifica a divisão
vocal estabelecida, justamente para dar a ideia de profundidade que, só pode ser
concebida tendo como referencia mais de um ponto, ou seja, ao realizar um
distanciamento vocal de quinta justa em uma obra que até então estava totalmente em
uníssono, Lacerda nos oferece a oportunidade de materializar a ideia de profundidade do
distanciamento das vozes.
Ao mesmo tempo em que traz a ideia de profundidade com o intervalo de quinta
justa, Lacerda não optou por criar um acorde final com uma tríade completa, por exemplo.
O não preenchimento do intervalo final com uma terça, oferece sonoramente a ideia de
138

vazio, justamente o “ermo” descrito no poema. Constatamos, então, que a única
ocorrência na qual Lacerda quebra a escrita em uníssono durante toda a obra, ocorre para
oferecer uma contribuição ao sentido do texto e devemos buscar a materialização dessas
ideias em nossa construção de performance.
Após o estabelecimento do intervalo de quinta justa, temos uma fermata breve
sobre o intervalo e outra sobre uma pausa de mínima, indicando o fim da primeira seção.
O silêncio pretendido, embora não deva ser muito longo, deve ser valorizado e tem um
caráter reflexivo. Construímos nossa performance considerando um tempo de silêncio
suficiente para que seja produzido um pequeno “eco interior” na cabeça do ouvinte se
utilizando da ideia de profundidade contida no poema e construída musicalmente pelo
compositor.
Para além das funções do silêncio na música, há uma
característica possível de ser encontrada em qualquer silêncio,
(especialmente se total): ele pode ser atrativo ou repulsivo em
relação às suas margens. Aqueles que repelem suas margens
parecem estar reservados à ação da memória com uma
característica quase atemporal. (RAMOS, 1997)

Uníssono: Seção 2 (Compassos 11 a 22)
Temos na segunda seção uma reexposição da primeira com pequenas variações
da melodia até o compasso 20. “Lacerda escreve a música de acordo com a estrutura do
poema ao reiterar a primeira frase musical também para os primeiros versos das estrofes
2 e 3” (Anhezini, 2009). A segunda estrofe tem a mesma divisão métrica da primeira e o
primeiro verso se repete integralmente. Lacerda se utiliza, portanto, das mesmas ideias
composicionais estabelecidas na seção anterior com algumas adaptações nas células
rítmicas e pequenas alterações nas alturas que, como veremos, servem para privilegiar as
acentuações e estabelecer os “pontos de apoio” desta estrofe.
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Figura 89: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 11 a 16)

O primeiro verso é repetido integralmente sem alterações e no compasso 14 temos
uma adaptação melódica que acompanha o texto “Ó milhões sofrendo sem praga”.
Observamos que Lacerda não realizou a mesma mudança de fórmulas de compasso da
seção anterior, porém, notando o acento no terceiro tempo do compasso 14 que tem a
função de destacar a sílaba “Ó”. Fica claro em sua escrita que, mesmo utilizando maneiras
diferentes de notação, sua ideia é a valorização deste ponto da melodia nas duas
ocorrências. Isso reforça claramente a ideia por nós já trazida de que Lacerda não tem
compromisso com regularidade de compassos em grande parte de suas composições, mas
sim em privilegiar a naturalidade da emissão do texto.
Para a construção de nossa performance, pretendemos manter as mesmas escolhas
realizadas na seção anterior acompanhando assim a tendência do compositor e
caracterizando, até o compasso 20, uma reexposição com pequenas variações. No
compasso 20, temos uma clara quebra dessa reexposição da seção anterior ocorrida pela
mudança paradoxal do significado do texto. Enquanto na seção 1, o auge da frase foi a
palavra “gritos” na qual Lacerda se utilizou de vários recursos composicionais para tornala estridente, e nós enquanto intérpretes, criamos recursos para reforçar essa ideia, agora
temos como destaque e auge da seção a palavra “escuridão”.
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Figura 90: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 17 a 22)

Lacerda, até então, repetia as regiões de tessituras, dinâmicas, valorizações de
frases, mas sua composição toma outra direção e, acompanhando a ideia textual de
escuridão, sofre uma modificação buscando a região grave dos registros vocais, sendo a
nota mais grave cantada por sopranos e tenores nesta obra. Também observamos a
manutenção da dinâmica em mezzo forte, ao contrário da primeira seção que tem um
pequeno crescendo até o forte.
Diante dessa mudança da composição e entendendo que ela ocorre para
acompanhar o sentido do texto, nós, enquanto intérpretes, planejamos recursos que
possam acompanhar e colaborar para a transmissão de tais ideias. Neste caso, ao invés de
“abrir o timbre” e colocar “metal”, como da primeira seção, optamos pelo contrário,
“fechar” o timbre e “escurecer” as vogais da palavra “escuridão”. Para isso, solicitamos
aos cantores que busquem uma abertura vertical dos lábios e um som mais aveludado,
longe do som nasal.
A finalização da seção 2 ocorre com a mesma estrutura da primeira tendo apenas
como uma diferença considerável o tamanho do silêncio final que, agora é reduzido. Ao
fim da primeira seção tivemos uma mínima em fermata e uma pausa de mínima também
em fermata. Agora temos a mesma mínima em fermata e a pausa, que está no compasso
23, não contém a fermata e deve ser menos longa. Observamos que, apesar de manter as
ideias composicionais, aqui começa uma aceleração do ritmo musical, que será
consolidado nas próximas seções.
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Uníssono: Seção 3 (Compassos 23 a 31)

Assim como a seção anterior, a terceira seção traz as mesmas ideias musicais da
primeira, com algumas variações inerentes ao favorecimento do texto. Observamos,
porém, no início, uma sinalização de aceleração rítmica da obra como um todo que
começa a se configurar no silêncio de transição entre as seções dois e três e se torna
evidente no início do primeiro verso da terceira estrofe que, apesar de conter o mesmo
texto: “Ó solidão do boi no campo”, é precedida de um silêncio menor, recebe células
rítmicas mais ágeis e se utiliza de maior variação melódica, ainda dentro de três notas,
em comparação às duas primeiras ocorrências.

Figura 91: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 23 a 26)

Apesar da manutenção da dinâmica mezzo piano e do caráter desolado, a terceira
estrofe tem um ritmo inicial um pouco mais acelerado com a utilização de colcheias e a
melodia ganha mais movimento por não apresentar repetição de notas nos compassos 23
e 24. Podemos pensar que tal mudança na estrutura composicional traz uma ideia de
impaciência ou inconformidade sendo esboçada. A indicação de caráter também sinaliza
nesta direção. Antes pungente, agora angustiado. Angústia é um estado de espírito mais
urgente e as mudanças composicionais indicam tal sentimento, por isso, para construção
de nossa performance, observamos que os pequenos detalhes da questão temporal são de
fundamental importância para uma concepção total da obra, já que os recursos
composicionais estão empregados para evidenciar a visão de Lacerda sobre o texto.
10

10

Alguns significados de angústia: estreiteza, redução de espaço ou de tempo; carência, falta,
estado de ansiedade, inquietude; sofrimento, tormento
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Identificamos as modificações composicionais que aceleram o início da terceira
estrofe e logo compreendemos que, apesar de ter um caráter mais rápido, a estrutura
musical segue sendo a mesma, com as pequenas variações já adotadas anteriormente pelo
compositor para privilegiar o texto. Observamos que o clímax da terceira seção se
assemelha melodicamente ao da segunda, e, portanto, se diferencia radicalmente do
clímax da primeira.

Figura 92: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 27 a 31)

Outro indicador de que uma aceleração geral da obra está ocorrendo gradualmente
é o final de cada seção. Apesar de terem a mesma estrutura melódica, a finalização com
o intervalo de quinta justa, região grave e indicação de desaceleração (poco rall..),
percebemos uma mínima com fermata seguida de pausa com fermata da primeira para a
segunda seção, mínima com fermata e pausa sem fermata da segunda para a terceira e
agora, ao final da terceira seção não temos mais fermata e nem pausa, apenas uma
semibreve.
Temos claramente uma intenção de aceleração geral da música sendo reforçada e,
como intérpretes, devemos ficar atentos para construir tais transições de seções de
maneira a demonstrar essa evolução de andamento geral da obra. Esse processo de
aceleração é intensificado pelo compositor na quarta seção, como veremos a seguir.

Uníssono: Seção 4 (Compassos 32 a 36)
A quarta seção se inicia com o mesmo verso das anteriores e Lacerda também se
utiliza de três notas para construir a melodia dessa frase, porém, todos os parâmetros
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sonoros estão mais densos. Pela primeira vez o andamento é alterado com uma indicação
absoluta, antes o tempo da mínima era 58 bpm, agora a mínima é igual a 72 bpm. A
dinâmica que era mezzo piano agora é fortíssimo e forte. A região de tessitura vocal, antes
confortável, agora é aguda. As três notas utilizadas, antes graus conjuntos, agora contém
um intervalo de trítono entre as extremidades (mi – re – si bemol). O trítono é ainda
destacado pelo fato de que as notas (mi – si bemol) caem sempre nos tempos fortes dos
compassos. A tensão gerada pela utilização do trítono difere brutalmente da “monotonia”
apresentada no início da obra.

Figura 93: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 32 e 33)

Todas essas mudanças caracterizam o aumento da carga emocional que já havia
sido sinalizado por pequenas alterações, como pudemos perceber anteriormente. O auge
desse aumento de carga emocional se dá na composição nos compassos 33 a 36, quando
temos os versos “o navio fantasma passa em silêncio na rua cheia”.

Figura 94: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 33 e 36)

Podemos perceber que a construção melódica com utilização de frases
descendentes seguidas de saltos ascendentes consecutivos e utilização de intervalos
dissonantes como trítonos (nos tempos fortes e sílabas tônicas) e cromatismos, indicam

144

um aumento de densidade harmônica. A dinâmica se mantem em forte e todos os
parâmetros musicais nos indicam que este final de seção é o auge do aumento de carga
emocional construído durante a obra. Para finalizar essa seção, temos uma indicação de
desaceleração rit seguida de uma fermata na última mínima e uma pausa com a fermata
longa, utilizada pela primeira vez na obra.
A finalização da quarta seção nos indica claramente o fim de um ciclo dentro da
composição. O longo silêncio deve ser utilizado em nossa performance como reflexivo e
ao mesmo tempo preparatório, pois teremos uma nova estrutura musical instaurada na
próxima seção que virá a se contrapor a tudo o que foi exposto até agora. Utilizamos o
silêncio também como gerador de expectativa sobre o que virá. “Aqueles [silêncios] que
atraem as margens parecem estar reservados à expectativa, ao domínio geral da ação, da
próxima informação.” (RAMOS, 1997)

Uníssono: Seção 5 (Compassos 37 a 40)
A quinta seção é construída em cima dos únicos versos que trazem esperança no
poema: “Se uma tempestade de amor caísse! As mãos unidas, a vida salva...”. Segundo
Anhezini:
O poeta, neste momento, cria uma espécie de ponte entre a
negatividade, a impossibilidade presente como substância nas
três primeiras estrofes e a possibilidade levantada por uma névoa
de esperança (“Se uma tempestade de amor caísse...”)
introduzida por um “navio fantasma”, silenciando a agitação das
ruas. A atmosfera aparentemente caótica, desordenada da seção
‘Ba’ parece, então, reorganizar um novo eixo discursivo,
preparando a tentativa de unir as “mãos”, de salvar a “vida”
(ANHEZINI, 2009, p.318)

Lacerda constrói esse momento de esperança utilizando-se de um material
composicional absolutamente diferente do apresentado até então. Primeiramente ele
introduz uma tríade maior, dando a ideia de tonalidade, o que até então não se tinha
estabelecido. Ao longo da frase percebemos então que as notas escolhidas para a seção
são as da escala pentatônica de fá. A principal característica da escala pentatônica é
justamente não criar tensões e trazer a ideia de unidade a partir da ausência de hierarquia,
o que vai diretamente de encontro com o sentido do texto “ as mãos unidas, a vida salva”.
Sobre a escala pentatônica, Fonterrada nos transmite o pensamento pedagógico de Call
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Orff que define que:
“...a escala pentatônica tem caráter circular, não direcional, e
comporta a superposição (empilhamento) de todos os seus
componentes sonoros, o que não ocorre com o modelo diatônico
(maior / menor) que é direcional e alterna estados de tensão e
relaxamento que exigem a subordinação das linhas melódicas às
regras de harmonia...” (FONTERRADA, 2008, p. 162)

Além da escala pentatônica, outros parâmetros composicionais são estabelecidos
de maneira a suavizar a densidade emocional gerada até o momento. A utilização da
dinâmica em mezzo piano, tessitura vocal em região média e a indicação de caráter
esperançoso, são outros fatores a serem considerados:

Figura 95: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 37 e 40)

Para construir essa quinta seção em nossa performance, buscamos por sonoridades
mais “doces” que divergissem completamente dos recursos já utilizados anteriormente.
A própria frase iniciada em colcheias com um contorno melódico menos abrupto já nos
indica uma leveza na articulação e nos coloca em busca de uma maneira de emitir a frase
mais cantável (cantabile), e menos declamatória.
A finalização dessa antagônica seção se dá por um novo longo silêncio, dessa vez,
além de indicado graficamente com o sinal característico de fermata longa, também
indicado por escrito com a palavra longa, reforçando ainda mais a duração estendida da
pausa em fermata. Entendemos que tal silêncio encerra o momento esperançoso com
dupla função sendo, a primeira uma reflexão sobre a possibilidade da esperança e a
segunda uma volta à realidade que é cruel e solitária, afastando claramente as margens do
silêncio, portanto, procuramos valorizar ainda mais este silêncio em nossa performance
para que o público ouvinte possa ter bastante estabelecida a transição e diferenciar com
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nitidez os momentos de esperança e de retorno ao sofrimento.

Uníssono: Seção 6 (Compassos 41a 47)
O final da obra é construído sobre a indicação de caráter resignado e carrega a
ideia de conformidade com a situação descrita durante as primeiras estrofes. O material
musical é semelhante ao utilizado nas quatro primeiras seções, porém é mais sintetizado.
Temos a utilização de uma região grave com movimentos cromáticos, andamento volta a
ser lento indicado com mínima igual a 58 bpm e a dinâmica volta para o mezzo piano.

Figura 96: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 41 e 44)

Resgatamos em nossa performance os recursos empregados para a interpretação
das primeiras seções, voltando a declamar as frases valorizando os diversos “pontos de
apoio” grafados pelo compositor. O caráter resignado sugere que não ocorrerá mais, como
anteriormente, um aumento da densidade dos parâmetros musicais. Percebemos isso ao
analisar o material composicional empregado na última seção. Ao invés de uma mudança
dinâmica de mezzo piano para forte súbito, como tivemos no início, agora temos apenas
a indicação de um mezzo forte no salto de oitava, o que sugere a perda de força do discurso
e a desesperança.

Figura 97: Uníssono de Osvaldo Lacerda (compassos 41 e 44)
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O último verso do poema é construído por Lacerda se utilizando do mesmo
material que encerrou as três primeiras seções, com a abertura vocal para o intervalo de
quinta justa, porém, acrescenta uma indicação de caráter misterioso sobre o verso “No
campo imenso a torre de petróleo”. Percebemos que a imagem da torre de petróleo em
um campo imenso é algo que simboliza a modernidade e ao mesmo tempo sintetiza a
ideia de isolamento do homem trazida pelo poema. O caráter misterioso solicitado pode
revelar certa ironia do compositor ao se referir à torre de petróleo como algo superior,
merecedor de mistérios.
Para atender a esta solicitação de caráter, optamos por uma emissão fechada em
relação às vogais, por um gasto maior de ar durante a emissão tornando o som “soproso”
e por um exagero proposital na articulação das consoantes. Relembramos o som mecânico
construído durante os ensaios para a performance da obra Automação, sem valorizar as
sílabas tônicas, mas igualando todas elas. Consideramos que o resultado obtido revelou
um certo mistério e transpareceu a ironia por nós identificada.
Para terminar, temos uma indicação de rall pela primeira vez que nos permite
supor que este final de seção deverá ser desacelerado de maneira mais radical do que os
outros que indicavam apenas poco rall. Temos ainda uma fermata longa sobre a última
nota e uma nova fermata longa sobre a última pausa.
Acreditamos que o silêncio final é de fundamental importância para o fechamento
da obra, pois ele traz uma reflexão sobre a resignação contida na seção final e
principalmente ilustra a solidão retratada em toda a obra. Pensamos ser uma das
atribuições do regente sustentar este silêncio após o corte da última nota por um longo
tempo, e ceder seu gesto dos braços aos poucos para que, a experiência do silêncio final
traga um momento de assimilação da obra e ao mesmo tempo uma angústia da incerteza
final e, que o público decida quando (e se) deverá interrompê-lo com os aplausos.
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Considerações Finais
Este trabalho é ao mesmo tempo fruto de leituras, análises, reflexões e fruto do
tempo à frente do Coro de Câmara Comunicantus e do convívio com o meu orientador
enquanto regente coral. Durante este tempo pudemos refletir sobre a performance musical
que é o ato de realizar a música, o crucial momento onde a obra e suas sonoridades
ganham existência física. Percebemos que este momento é a conjunção da partitura, do
compositor e do performer. Por mais bonita e bem escrita que seja uma partitura, ela
nunca será a música, mas sim, indicações sobre ideias musicais. Por mais precisas que
sejam tais indicações, elas não poderão ser absolutas em todos os parâmetros sonoros.
Identificamos, portanto, um desafio de comunicação de ideias, em diferentes níveis, que
resultarão na performance final.
O primeiro nível de comunicação está estabelecido entre as ideias imaginadas pelo
compositor e a capacidade de absorção de tais ideias congeladas em um sistema de
notação. Embora amplamente desenvolvidas, as possibilidades de escrita musical sempre
serão limitadas. No caso da obra de Osvaldo Lacerda, observamos o zelo e empenho do
compositor em indicar ao máximo suas intenções ao performer. Observamos, porém, e já
respondendo a primeira questão desta tese, que tais indicações não são inibidoras da
criatividade do intérprete, mas sim, apontadoras de caminhos a serem explorados com
maior ou menor profundidade, com maior ou menor liberdade, com maior ou menor
controle.
Ao deixar suas ideias no papel, o compositor encerra sua participação na obra
musical e isso pode ser angustiante, pois todas as suas ideias estão finalizadas em um
sistema gráfico que não é absoluto e não é mais a música imaginada. É claro que alguns
compositores têm, e tiveram ao longo da história, a possibilidade de acompanhar
performances de suas obras, e muitas vezes modificar suas indicações, ou até mesmo
modificar ideias composicionais que por motivos percebidos durante a performance, não
funcionaram como imaginaram, ou funcionariam melhor de outra maneira, etc., mas
estivemos, no caso deste trabalho, focados especificamente no processo de realização de
uma partitura finalizada e imutável, afinal, quando iniciamos este trabalho, havia se
passado já três anos do falecimento de Osvaldo Lacerda.
Pudemos verificar nas obras que elegemos que a escrita de Osvaldo Lacerda é
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extremamente indicativa e, por isso mesmo, oferece ao intérprete muitas possibilidades.
Quanto mais indicativa, mais o espaço para possibilidades sonoras se apresenta. Isto
responde à nossa segunda questão levantada no início deste trabalho. Percebemos ao
longo deste trajeto, que não seria possível apenas “executar” uma obra, sem fazer escolhas
e sem que estas escolhas revelem a individualidade do performer.
Através das definições de seu Compêndio de Teoria Elementar da Música, foi para
nós ficando claro que a escrita composicional pressupõe uma comunicação eficiente entre
compositor e intérprete. Em relação à propriedade dinâmica, por exemplo, vimos que
Lacerda (1967) a define como “a arte de graduar as intensidades na execução sonora”.
Isto quer dizer que ele sabe que tais intensidades deverão ser controladas durante a
execução, por alguém responsável por ouvir e interagir com o som mediatamente, o
performer, e isso faz parte do seu processo criativo.
Em outro momento, quando estudamos as durações, o próprio Lacerda considerou
que em certos momentos o compositor “delega certa margem de escolha” ao intérprete.
Ainda que exista uma indicação como a da fermata, por exemplo, o compositor deixa
claro que sua duração ficará a cargo do intérprete.
A maneira como Lacerda utiliza-se constantemente de alternâncias de fórmula de
compasso em grande parte de sua obra nos sinaliza que o intérprete deverá valorizar a
acentuação do texto e a naturalidade da prosódia. Pudemos observar um bom exemplo
disto na obra Uníssono na qual observamos, da maneira como é escrita, um grande espaço
para liberdade temporal, tanto que consideramos esta peça em nossa performance como
um grande recitativo coral.
O segundo nível de comunicação se dá no processo de leitura da obra realizado
pelo performer. Esta leitura deve ser acompanhada de uma análise de todas as indicações
que circundam a obra para que não lhe escapem os menores detalhes na preparação dos
ensaios e na execução, além do conhecimento estilístico da obra por parte do intérprete.
Neste nível de comunicação começam a surgir as primeiras ideias de como poderiam ser
tornadas reais as indicações do papel. Tais ideias trazem em si a visão de um outro
indivíduo, diferente do compositor, um olhar único que, envolto em múltiplas indicações,
imaginará por onde começar, quais serão os desafios técnicos, como será a mensuração
das indicações do papel dentro da realidade daquele momento, quais detalhes terão maior
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ou menor ênfase.
As ideias musicais que se formaram na cabeça do compositor e foram transferidas
para o papel, agora passam a habitar a imaginação do performer, já com a interferência
da limitação do sistema de escrita e, principalmente, com o olhar e personalidade do
intérprete que é, na maioria das vezes, outra pessoa e logo não poderá conceber as ideias
musicais da exata maneira que o compositor as concebeu. Ainda assim, tudo o que
imaginar deverá partir do que estiver escrito na partitura e suas ideias para performance
nunca poderão se contrapor radicalmente às ideias do papel. Assim respondemos a quarta
questão levantada em nossa introdução sobre a fidelidade às ideias musicais.
Neste ponto, observamos que embora extremamente indicativa, a escrita musical
de Lacerda oferece diversas possibilidades de escolha ao performer, contando com sua
iniciativa criativa. Mesmo nos casos em que a liberdade não está diretamente oferecida,
como os que tivemos a oportunidade de estudar mais a fundo no presente trabalho, o
performer naturalmente trabalhará com “principalidades”, ou seja, dentro daquilo que
está escrito, a escolha de o que o performer vai enfatizar sem contrariar o compositor? De
que maneira e porque?
Em certas ocasiões como intérpretes tivemos a necessidade técnica de recorrer a
recursos não previstos na partitura que viessem a colaborar com a realização da obra. Por
exemplo no caso da Romaria que tem uma seção cantada por sopranos 1 e 2 e que para o
nosso coro funcionou de maneira mais equilibrada dividindo entre sopranos e contraltos
(em verdade meio-soprano), ou ainda na seção em que tenores estão muito expostos e
optamos por acrescentar o naipe contralto dobrando a melodia, apenas para compor o
timbre, ainda que com menos volume.
Também na obra Romaria, percebemos que a indicação de caráter Animato
modificou a temporalidade de nossa performance pois, ao observarmos os elementos
composicionais naquela circunstância, decidimos acelerar consideravelmente o
andamento, praticamente dobrando a velocidade. Tivemos também a oportunidade de
comparar tal escolha interpretativa com outra menos radical, a do Choir of Gonville e
Caius College que alterou o andamento de maneira bastante moderada.
O terceiro nível de comunicação é finalmente a realização física da música. A
música deixa o campo das ideias e passa a existir fisicamente, ainda que de maneira
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efêmera, conforme sua natureza . Nesta etapa são realizadas adequações das ideias do
11

performer à realidade física. Tais adequações, embora o compositor possa se esforçar
imensamente para prevê-las desde o início do processo, como vimos, por exemplo
estudando a obra do minucioso Lacerda, são as mais diversas e vão desde condições
acústicas, técnicas, fisiológicas, estados de humor, receptividade do público, acasos, etc.
Todas essas adequações refletem diretamente no resultado final da performance.
Experimentamos tais adequações por diversas oportunidades, como por exemplo
quando cantamos em uma acústica bastante reverberante a obra A primeira missa e o
papagaio e reparamos que o andamento escrito não funcionava para aquele ambiente pois
as palavras não eram compreendidas. Fizemos adequações como a redução do andamento
para que o texto pudesse ser compreendido, sem perder a vivacidade da frase melódica
pretendida naquela seção.
Outro exemplo de adequação que pudemos apresentar se deu quando uma nota da
obra Automação soava como um erro técnico por ser uma sétima maior de um acorde
menor em um movimento rápido. Optamos, na ocasião, por valorizar a nota, tornando
nítida a audição do acorde estabelecido na escrita composicional. Para tal valorização,
flexibilizamos discretamente o tempo da duração deste acorde.
Durante todo o processo deste trabalho, pudemos analisar a escrita musical e
confrontá-la com a realidade sonora. Em todas as oportunidades nós percebemos que ao
transformar ideias em sons, o performer deposita sua personalidade, suas vontades, suas
escolhas, sua sensibilidade, sua bagagem cultural, seus estudos analíticos e sua
experiência dentro das possibilidades físicas circunstanciais.
Voltemos agora à fala de Osvaldo Lacerda na entrevista concedida a Anhezini em
2009 e busquemos retomar o que foi dito para entender sua posição em relação aos
intérpretes. Em um primeiro momento ele elogia o bom intérprete que faz o que está na
partitura: “Quando o intérprete é bom e faz o que está na partitura, aí é uma delícia, é
uma colaboração, eu crio e ele recria.”. Conforme pudemos experimentar, o trabalho do
performer é mesmo “recriar” a obra do compositor, ou seja, não é possível criar uma nova
música, mas sim, recriar aquilo que habita o campo da imaginação em um ambiente real.
11

Em nosso trabalho preparamos um concerto final sem intensão de gerar uma gravação,
processo este que se difere substancialmente de um processo de gravação.
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Lacerda admite em sua primeira frase que o intérprete “recria”, ou seja, cria novamente e
que isso é uma colaboração, isto é, um trabalho conjunto. Sua única ressalva é a de que
para ser bom, o intérprete faça o que está na partitura. Sendo a partitura, como vimos em
nossas análises, ainda que fortemente indicativa, uma fonte de escolhas performáticas, o
fato de fazer o que está escrito não significará não contribuir criativamente, mas ao
contrário, implicará em decisões criativas.
Seguindo sua fala, Lacerda reafirma a parceria compositor/performer como
essencial para a existência da música: Alguns intérpretes chegam pra mim e dizem: “onde
fica a minha contribuição? E eu digo: “se você não toca ou canta, a música não existe,
ela fica na gaveta. O compositor precisa do intérprete e vice-versa, é uma simbiose.” O
processo de simbiose pressupõe dois indivíduos de natureza diferente se associando. A
natureza diferente, no caso da relação compositor/performer está no meio físico em que
atuam. É necessário compreender as especificidades dos campos imaginários e reais para
visualizar uma simbiose que seja possível para os envolvidos.
Mais à frente Lacerda relata uma questão de um intérprete que dizia: “...mas se a
gente faz exatamente como está na partitura, onde fica a personalidade do intérprete? “.
Neste caso, nos cabe entender que, como vimos ao longo deste trabalho, fazer
“exatamente o que está na partitura” é algo que demanda extrema criatividade do
intérprete em escolhas inerentes à realização musical e, principalmente, um grande
compromisso pessoal e de exposição de sua personalidade. Cada performer, com sua
personalidade, encontrará um caminho. Nunca será o mesmo. Por mais que ele tente fazer
exatamente como está na partitura, para que exista o primeiro som indicado graficamente,
muitas decisões pessoais precisam ser realizadas.
Em seguida Lacerda responde ao intérprete referindo-se ao esforço técnico diário
do músico como sendo a sua contribuição para a obra, o que certamente é uma verdade,
mas não responde totalmente à pergunta: "a sua contribuição está em você ter nascido
com uma tendência musical e num meio musical, isso não acontece à toa, você veio
predestinado. Você começou estudando numa viola barata, depois seu pai conseguiu
comprar uma viola melhor, depois você ganhou uma bolsa e foi estudar em Berlim. Você
passa horas de sua vida tocando escalas para baixo e para cima, cuidando da
sonoridade, da afinação, fica com calo no pescoço porque encosta a viola ali, tudo isso
é sua contribuição. (Anhezini Da Silva, 2009)
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Acreditamos que o nosso trabalho de alguma maneira colabora para responder à
pergunta feita pelo intérprete a Osvaldo Lacerda. A resposta dada pode parecer um pouco
egoísta e contrariar a tal simbiose a qual ele mesmo se refere. É possível concluir no
trecho final de sua fala que a contribuição do intérprete por ele considerada é apenas
(como se já não fosse muito) ser tecnicamente muito bom. Porém, nossa pesquisa
demonstrou, e aqui reiteramos, que a própria escrita musical de Lacerda e seu Compêndio
de Teoria Elementar da Música consideram, de maneira contundente, as decisões criativas
cabidas ao intérprete muito mais do que o fato de estar apto para realizar uma escala com
boa sonoridade. Por diversas vezes Lacerda se dirige ao performer em sua obra e aponta
opções, caminhos, sugestões e possibilidades, cabendo ao intérprete, imbuído de sua
personalidade, resolver, decidir, escolher, enfatizar, “principalizar”, evidenciar, buscar
coloridos, solucionar problemas de compreensão de texto, e tantos outros desafios
encontrados neste vasto universo da performance.
Ao intérprete caberá sempre o cuidado de assumir seu papel criativo de (nas
palavras de Lacerda) “recriador” da obra e colocar sua criatividade e expressividade à
serviço da realização musical, sempre muito atento à partitura que será sua guia para
estabelecer as regras dentro do jogo e com a imensa responsabilidade de, com suas
escolhas, não contrariar a escrita musical.
Em outras palavras, você pode interpretar o texto de
certo modo, mas as suas escolhas são válidas apenas se
você puder justifica-las com o próprio texto, e não com
o subtexto. Caso contrário, você terá colocado em cena a
sua interpretação e não o texto. (BARENBOIM,
CHÉREAU, 2010, p. 28)

Encerramos nossa reflexão fazendo uma analogia que pode nos aproximar de
respostas às nossas questões, em especial à sexta por nós colocada neste trabalho sobre
quais os limites do intérprete diante da obra. Acreditamos que a partitura (escrita musical)
está para a performance assim como a Constituição está para as demais leis. A
Constituição não compreende todas as possibilidades de leis, mas é ela quem estabelece
os primeiros parâmetros e limites. Quando uma nova lei é criada, para atender
determinada demanda dentro de suas especificidades, ela só poderá ser aprovada se
estiver de acordo com a Constituição. Isso não significa que novas leis não necessitem
ser criadas, mas ao contrário, é necessário que se crie leis e que se modifique as leis a
todo instante pelas diversas realidades intermitentes da sociedade, mas elas só poderão
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ser aprovadas, ou deveria ser assim, se estiverem de acordo com a Constituição.
Da mesma maneira, uma performance musical poderá trazer elementos
inovadores, explorar diversos aspectos criativos da obra e conter grande valor expressivo,
tendo em vista sempre a primazia de não contradizer a escrita original (partitura), que
deve ser sua “Constituição” e guiará as diversas possibilidades da performance. Caso o
intérprete contrarie o que está estabelecido na escrita composicional, poderá ele estar
agindo “inconstitucionalissimamente”.

155

Referências Bibliográficas
BARENBOIM, Daniel; CHÉREAU, Patrice Diálogos sobre música e teatro: Tristão e
Isolda. Tradução Sérgio Rocha Brito Marques. São Paulo: Martins Fontes, 2010
BARENBOIM, Daniel; SAID, Edward. Paralelos e paradoxos: reflexões sobre música
e sociedade. Tradução Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 2003
BARROS, Eudóxia de; Osvaldo Lacerda, uma vida (1927 - 2011). Revista Música
Brasileira- Programa de Pós-Graduação em Música - Escola de Música da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, 2011
BARROS, Fernando Passos Cupertino de; Canções de Câmara de Osvaldo Lacerda
com Texto de Manuel Bandeira. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de
Goiás, 2009
BERNSTEIN, Leonard. The Joy of Music. London: Weidenfeld and Nicolson. 1959
CARVALHO, Sílvia Maria S. Jurupari: Estudos de mitologia brasileira. SP, Ática,
1979
CONE, E. Musical Form and Musical Performance. New York: Norton, 1968
COOK, Nicholas. Entre o processo e o produto: música e/enquanto performance.
Per Musi, Belo Horizonte, n.14, 2006, p.05-22
COOK, Nicholas. Between process and product: Music and/as performance. Music
Theory Online, v. 7, n. 2, abr. 2001.
FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De Tramas a Fios: Um ensaio sobre
música e educação. 2 ed. – São Paulo - Editora UNESP / Rio de Janeiro: FUNARTE,
2008.
a

GIRON, Luís Antônio. Canções de Osvaldo Lacerda buscam a verdade. Disponível
em <http://www.oocities.org/vienna/8179/lacerda.html#Lacerda>. Acesso em 4 out.
2013
HARNONCOURT, Nikolaus. O discurso dos sons: Caminhos para uma nova
compreensão musical. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor ,1988
HIGINO, Elizete. Osvaldo Lacerda, Catálogo de Obras. Rio de Janeiro: Academia
Brasileira de Música, 2006.
LACERDA, Osvaldo. Compêndio de teoria elementar da música. São Paulo, 1967
LACERDA, Osvaldo. Regras de grafia musical. Irmãos Vitale, São Paulo, 1974.
LEITE, Cassiano Ricardo. Jeremias Sem-Chorar. Ed. José Olympio, 1964

156

LEITE, Serafim. Historia da Companhia de Jesus no Brasil S. I. Lisboa: Portugália;
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938. l0 v.: il., 25 cm. (Tomo IV).
MARTIN, Robert L. Musical Works in the Worlds of Performers and Listeners. In
Michael Krausz (ed.) The interpretation of Music: Philosofical Essays. Oxford:
Clarendon Press: 119-27, 1993
MICHELETTI, Angélica Giovanini Lessa. Missa Ferial de Osvaldo Lacerda - Uma
análise interpretativa. Dissertação de Mestrado - Departamento de Música, Escola de
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
NEWLIN, Dica. Schoemberg Remembered: Diaries and Recollections (1938-76).
New York: Pendragon Press. 1980
RAMOS, Marco Antonio da Silva. O ensino da regência coral. Tese de Livre Docência
ao Departamento de Música, Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2003.
RAMOS, Marco Antonio da Silva. Ver sem olhar, cantar com o fluxo: a regência como
contato com o outro. Artigo publicado em Entrelugares do Corpo e da Arte
Organização Ana Angélican Albano e Márcia Strazzacappa. Campinas, FE/UNICAMP,
2011
RAMOS, Marco Antonio da Silva. O uso musical do silêncio. Revista Música.
Universidade de São Paulo, 1997.
RINK, John. Análise e (ou?) performance. Cognição & Artes Musicais, n. 2, Londres,
2007.
SILVA, Andréia Anhezini da; A relação poesia e música nas obras corais de Osvaldo
Lacerda sobre pormas de Carlos Drummond de Andrade - uma abordagem
analítico-interpretativa. Dissertação de Mestrado - Departamento de Música, Escola de
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
ROCHA, Helen Cristine Alves; PEREIRA, Kênia Maria De Almeida Pereira; Jeremias
Sem-Chorar (1964b): Análise e Interpretação de uma obra polêmica. Artigo da revista
Horizonte Científico da Universidade Federal de Uberlândia – UFU Minas Gerais, 2015
RODRIGO, André Guimarães. Quatro peças religiosas de Osvaldo Lacerda: uma
leitura interpretativa para performance. Dissertação de Mestrado – ECA - Universidade
de São Paulo, 2016.
STRAVINSKY, Igor. Poetics of Musicin the Formo f Six Lessons. Oxford: University
Press, 1947
ZORZETTI, Denise. Questões interpretativas em Cromos de Osvaldo Lacerda.
Dissertação de Mestrado - Universidade Federal de Goiás, 1998
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, literatura. São Paulo: EDUC, 2000.

157

APÊNDICES

158

ao Lindembergue Cardoso

Automação
(Coro Misto)

Cassiano Ricardo
Moderato

Osvaldo Lacerda (1983)

( ≈ 88)
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com alegria ngida e caçoista
sub.
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a tempo
quasi rall.
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São Paulo, dezembro de 1983
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Romaria
Para coro misto a quatro vozes e narrador
Carlos Drummond de Andrade

Osvaldo Lacerda (1967)

Narrador: Os romeiros sobem a ladeira
cheia de espinhos, cheia de pedras,
(*)
sobem a ladeira que leva a Deus
e vão deixando culpas no caminho.
Os sinos tocam, chamam os romeiros:

Lento

( = 52), sugerindo movimento de sino
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(*) Narrador: Preferivelmente, voz masculina.
Editoração: Filipe Fonseca e Fred Teixeira
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Sem pressa ( = 56;
(tutti) cortezmente
S
+
C

= 112)

efusivo

8

Já es - ta - mos pu - ros
(tutti) cortezmente

si - no,

o - bri - ga - dos,

Já es - ta - mos pu - ros

si - no,

o - bri - ga - dos,

mas tra - ze - mos

S
+
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cortezmente
S
+
C

11

ﬂo - res,
efusivo

tra -ze-mos pren - das

e tra -ze-mos
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S
+
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rall.
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+
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-
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-

-
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S
+
C

Narrador: No alto do morro chega a procissão.
Um leproso de opa empunha o estandarte.
As coxas das romeiras brincam com o vento.
Os homens cantam, cantam sem parar.
Jesus no lenho expira magoado.
Faz tanto calor, há tanta algazarra.
Nos olhos do Santo há sangue que escorre.
Ninguém não percebe, o dia é de festa.
No adro da igreja há pinga, café,
imagens, fenômenos, baralhos, cigarros
e um sol imenso que lambuza de ouro
o pó das feridas e o pó das muletas.
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Suplicante

( = 56)
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a - qui - lo que é

C
i - nhei - ro

dai

mui - to

di - nhei-ro,

animato

a - qui - lo que é

rall.

35

S
ca - ro mas é

gos

-

to

-

so

e

na mi-nha

to

-

so

e

na mi-nha

ter - ra nin - guém não pos -

C
ca - ro mas e

gos

-

ter

-

ra nin - guém

pos

-

in tempo
sub.

40

S
-su

-

e.

Je - sus

meu

Deus

pre - ga - do

na

cruz,

Je - sus

meu

Deus

pre - ga - do

na

Je - sus

meu

Deus

pre - ga - do

Je - sus

meu

Deus

pre - ga - do

me

dá

co

-

cruz,

dá

co

-

na

cruz

dá

co

-

na

cruz,

dá

co

-

sub.

C
- su

-

e.

T

B
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43

S
- ra - gem pra

eu

ma

-

tar

um

que me a - mo - la

de

di - a e

de

que me a - mo - la

de

di - a e

de

,

C
- ra - gem pra

eu

ma

- tar,

- ra - gem pra

eu

ma

-

ma - tar

T
tar

um
,

B
- ra - gem pra

eu

ma

- tar,

ma - tar

noi - te e

diz

gra

-

ci - nhas

pra

mi - nha mu - lher

Je - sus

Je -

diz

gra

-

ci - nhas

pra

mi - nha mu - lher

Je - sus

Je -

diz

gra

-

ci - nhas

pra

mi - nha mu - lher

Je - sus

Je -

diz

gra

-

ci - nhas

pra

mi - nha mu - lher

Je - sus

Je -

46

S

C
e
T
noi - te e
B
e

49

S
-sus

pie - da - de

de

mim.

La - drão

eu

sou

mas não sou

ruim

-sus

pie - da - de

de

mim.

La - drão

eu

sou

mas não sou

ruim

-sus

pie - da - de

de

mim.

La - drão

eu

sou

mas não sou

ruim

-sus

pie - da - de

de

mim.

La - drão

eu

sou

mas não sou

ruim

C

T

B
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52

S
não.

Por - que

me

per - se - guem não pos - so

di - zer.

Não

que - ro

ser

Não

que - ro

ser

Não

que - ro

ser

Não

que - ro

ser

,

C
não.

Por

-

que

T
Por - que

não.

me

per - se - guem não pos - so

di - zer.

,

B
não.

Por

-

que
dim. poco poco

55

S
pre - so.

Je - sus ó meu

san - to,

ó meu

san - to

ó meu

pre - so.

Je - sus

san - to,

ó meu

san - to

ó meu

pre - so.

Je - sus ó meu

san - to,

Je - sus

san - to,

Je - sus

pre - so.

Je - sus

san - to,

Je - sus

san - to,

Je - sus

C

T

B

58

S
san - to,

ó meu

san - to,

ó meu

san - to.

san - to,

ó meu

san - to,

ó meu

san - to.

C

T
san - to,

Je - sus

san - to,

Je - sus

san - to.

san - to,

Je - sus

san - to,

Je - sus

san - to.

B

Narrador: Os romeiros pedem com os olhos,
pedem com a boca, pedem com as mãos.
Jesus já cansado de tanto pedido
dorme sonhando com outra humanidade.
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A Primeira Missa e o Papagaio
(Coro Misto a 4 Vozes)

Cassiano Ricardo
(de “Martim Ce-re-rê)

Osvaldo Lacerda (1980)
falando sem entoar, imitando papagaio

UMA VOZ
SOLISTA

Andante

, saliente

= 69

Cor - ru - pa - co pa - pa - co
, mezza voce

SOPRANO
Bem que vem de Be - lem...
, mezza voce

CONTRALTO
Bem que vem de Be - lem...

poco

Solo
(imitando cantochão)

Tutti
Solo

, mezza voce

poco

TENOR
Stel - la ma - tu - ti - na... Bem que vem de Be - lem...

Solo
poco (imitando cantochão)

Re -

Solo

Tutti
, mezza voce

poco

BAIXO
Stel - la ma - tu - ti - na... Bem que vem de Be - lem...

Re -

6

Cor - ru -

Bem que vem de Be - lem...

Bem que vem de Be - lem...

Tutti

- fu

-

gium pec - ca

-

to

-

-

rum...

Bem que vem de Be - lem...

Tutti

- fu

-

gium pec - ca

-

to

-

-

rum...

Bem que vem de Be - lem...

Editoração: Filipe Fonseca e Fred Teixeira
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10

poco affret.

poco rall.

- pa - co pa - pa - co

Solo
sub. , vibrante

ter - ra

pa - pa - ga - lo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pa - pa - ga - lo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Solo

ter - ra

15

in tempo

, mas saliente

Cor - ru

-

pa - co pa - pa - co

sub.

Bem que vem de Be - lem...
sub.

Bem que vem de Be - lem...

Tutti
sub.

-

-

-

rum...

Bem que vem de Be - lem...

Tutti
sub.

-

-

-

rum...

Bem que vem de Be - lem...
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Allegro ( = 116)
19

Na ma - nhã

ro - sa - tin - ga,

En - re - di - ça

há um

fra - de que so - lu

-

ça

di -

ri - so - nha, há um

fra - de que so - lu

-

ça

di -

24

- zen - do a su - a

- zen

-

do

mis

mis

-

sa.

-

sa.

En - tre as cri - an - ças

En - tre as cri - an - ças

gran

gran

-

-

des

da

Ter - ra

sem

pe -

des

da

Ter - ra

sem

pe -

29

- ca - do,

E

qua - si

se

de

-

bru

-

ça

no

au - ge do seu la

-

tim,

E

qua - si

se

de

-

bru

-

ça

no

au - ge do seu la

-

tim,

e

qua - si

se

de

-

bru

-

ça

no

au - ge do seu la

-

tim,
, marcato

- ca - do

E - mit - te

lu - cem
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poco rall.

a tempo

34

E

um sol

Sol

-

Tu

40

-

dan - çan - do ao pé

da

ci - que dan - çan - do ao pé

da

nu,

ca

-

am,

poco , bem ritmado

cruz,

An - di - rá

breve

Ju - pa - rí

U - mu - cú

Ce ra - tá, quer for - çar Frei Hen - ri - que

poco , bem ritmado

cruz,

An - di - rá

breve

Ju - pa - rí

U - mu - cú

Ce - ra - tá, quer for - çar Frei Hen - ri - que

poco , bem ritmado

An - di - rá

breve

Ju - pa - rí

U - mu - cú

Ce - ra - tá, quer for - çar Frei Hen - ri - que

poco , bem ritmado

An - di - rá

breve

Ju - pa - rí

U - mu - cú

Ce - ra - tá, quer for - çar Frei Hen - ri - que

in tempo
46

poco rall.

sub.

a um

a tempo

go - le

de

cau

-

im.

go - le

de

cau

-

im.

go - le

de

cau

-

im.

go - le

de

cau

-

im.

sub.

a um

De - pois

a - ca - ba a

mis

-

sa

e en -

sub.

a um

de - pois

a - ca - ba a mis - sa,

sub.

a um
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poco rall.

metà

53

vol - tam

to - dos pro

ma - to

la -

metà

- tão os pa - pa - ga

-

-

ios

vol - tam

to - dos pro

ma - to

la -

metà

e en - tão os pa - pa

-

ga - ios

vol - tam

to - dos pro

ma - to

la -

metà

vol - tam

to - dos pro

ma - to

já fa

-

lan - do

la -

Mais ou menos 8 compassos
ì METADE DO CORO: Cada coralista escolhe uma destas expressões:
METÀ ïï “Stella matutina”, “Refugium peccatorum” ou “Terra papagalorum”, e a
vai repetindo ad libitum, falando com voz de papagaio.
î
poco
59

a tempo

perdendosi poco a poco

- tim,

- tim,

- tim,

- tim,
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Moderato ( ≈ 100)

Tutti
67

rall.

breve

Já

fa

-

lan

-

do

la

-

tim.

-

tim.

-

tim.

-

tim.

Tutti
breve

la

Tutti
breve

la

Tutti
breve

la

N.B. - O regente poderá, se preferir, fazer o coro inteiro (e não
apenas metade) participar do trecho falado (compasso 59 a 66).
Nesse caso, os compassos 58 e 59 serão cantados assim:

Tutti

la - tim,

Tutti

la - tim,

(segue trecho falado)

Tutti

la - tim,

Tutti

- lan - do

la - tim,

São Paulo, novembro de 1980
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I. Uníssono

da obra Quatro Estudos para Coro
Poesia “O Boi” de
Carlos Drummond de Andrade

Osvaldo Lacerda (1971)

Esta peça é toda em uníssono, com exceção dos compassos 9-10, 21-22, 30-31 e 45-46, onde
sopranos e tenores cantam a linha superior e contraltos e baixos, a inferior.
Lento

( = 58)

desolado

SOPRANOS
CONTRALTOS
TENORES
Ó

so - li

-

dão

do

boi

no

cam

-

po,

-

dão

do

boi

no

cam

-

po,

desolado

BAIXO
Ó

so - li

sub. pungente
4

Ó

so - li - dão

do

ho - mem na

ru

-

a!

En - tre

car - ros, trens,

te - le -

do

ho - mem na

ru

-

a!

En - tre

car - ros, trens,

te - le -

sub. pungente

Ó

so - li - dão

poco rall.
estridente

7

-fo - nes,

en - tre

gri - tos,

o

er - mo

pro

-

fun

- do.

o

er - mo

pro

-

fun

- do.

estridente

-fo - nes,

en - tre

gri - tos,

a tempo
subito

desolado

11

Ó

so - li

-

dão

do

boi

no

cam

-

po.

Ó

mi subito

desolado

Ó

so - li

-

dão

do

boi

no

cam

-

po.

Ó

mi -

Editoração: Filipe Fonseca e Fred Teixeira
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15

-lhões

so - fren - do sem

pra

-

ga!

Se há noi - te ou

sol,

é

in - di - fe -

-lhões

so - fren - do sem

pra

-

ga!

Se há noi - te ou

sol,

é

in - di - fe -

poco rall.
19

-ren - te,

a es - cu - ri

-

dão

rom - pe

com

o

di

-

a.

-ren - te,

a es - cu - ri

-

dão

rom - pe

com

o

di

-

a.

a tempo
sub. angustiado

desolado

23

Ó

so - li

-

dão

do

boi

no

cam - po

ho - mens tor - cen - do - se

ca -

sub. angustiado
desolado

so - li

Ó

-

dão

do

boi

no

cam - po

ho - mens tor - cen - do - se

ca -

26

-la

-

dos!

A

ci

-

da

- de

é

i - nex - pli - cá - vel

e as

-la

-

dos!

A

ci

-

da

- de

é

i - nex - pli - cá - vel

e as

poco rall.
29

ca

-

sas

não

têm

sen

-

ti

-

do al

-

gum.

ca

-

sas

não

têm

sen

-

ti

-

do al

-

gum.
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Mais movido

( = 72)

32

Ó

so - li - dão

do

boi

no

cam - po!

O

na - vi - o fan

-

tas - ma pas-sa em si -

Ó

so - li - dão

do

boi

no

cam - po!

O

na - vi - o fan

-

tas - ma pas-sa em si -

rit.

esperançoso

35

-lên - cio

na

ru - a

che - ia.

Se u-ma tem-pes - ta - de de a-mor

ca -

esperançoso

-lên - cio

na

ru - a

38

-is

se!

-

As

mãos

u

-

che - ia.

Se u-ma tem-pes - ta - de de a-mor

poco cresc.

longa

ni

-

das,

a

vi - da

sal

-

va...
longa

poco cresc.

-is

se!

-

Lento

As

mãos

u

-

ni

-

ca -

das,

a

vi - da

sal

-

va...

( = 58)

resignado

41

Mas

o

tem - po é

ﬁr - me.

O

boi

é

só.

No

cam - po i -

ﬁr - me.

O

boi

é

só.

No

cam - po i -

resignado

o

Mas

tem - po é

rall.
misterioso

44

-men

-

so

a

tor - re

de

pe

-

tró

-

leo.

de

pe

-

tró

-

leo.

misterioso

-men

-

so

a

tor - re
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I. Cateretê

da Suite Coral No. 1
para Coro Misto a 4 Vozes

Osvaldo Lacerda (1969)

Os trechos percussivos contêm ritmos característicos do cateretê.
Podem ser executados de duas maneiras diferentes a critério do regente:
1ª) Sopranos e Contraltos batem palmas na linha superior (I),
Tenores e Baixos batem palmas na linha inferior (II).
2ª) Todo o coro palmeia a linha superior e sapateia a inferior.
A segunda maneira é a mais autêntica. Para que produza o efeito desejado,
o coro deverá situar-se sobre um estrado sonoro (mas nao estrondoso...) de madeira.

Moderato, mas com animação

( = 104)

SOPRANOS
I
CONTRALTOS
sempre

TENORES
II
BAIXOS

5

I

II

Moderato
10

( = 84)

, dolce

S
Sau - da - de qua-se se ex - pli - ca nes - ta

tro - va que

te

dou:

tro - va que

te

dou:

tro - va que

te

dou:

Sau -

tro - va que

te

dou:

Sau -

, dolce

C
Sau - da - de qua-se se ex - pli - ca nes - ta
, dolce

T
Sau - da - de qua-se se ex - pli - ca nes - ta
, dolce

B
Sau - da - de qua-se se ex - pli - ca nes - ta
Editoração: Filipe Fonseca e Fred Teixeira
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15

S
da

-

qui - lo

que não

ﬁ

-

cou,

da

-

qui - lo

que não

ﬁ

-

cou,

da

C

T
- da - de é a fal - ta que

ﬁ - ca,

da

-

qui - lo

que não

ﬁ

-

cou,

- da - de é a fal - ta que

ﬁ - ca,

da

-

qui - lo

que não

ﬁ

-

cou,

Moderato, mas com animação

( = 104)

B

poco rall.
19

sempre

S
qui - lo

que não

ﬁ - cou.
sempre

C
que não

ﬁ - cou.
sempre

T
que não

ﬁ - cou.
sempre

B
que não

ﬁ - cou.

23

I

II

Moderato
28

( = 84)

dolce

S
Sau - da - de,

pa - la - vra

do - ce,

que tra

-

duz

tan-to a-mar -

pa - la - vra

do - ce,

que tra

-

duz

tan-to a-mar -

pa - la - vra

do - ce,

que tra

-

duz

tan-to a-mar -

pa - la - vra

do - ce,

que tra

-

duz

tan-to a-mar -

dolce

C
Sau - da - de,
dolce

T
Sau - da - de,
dolce

B
Sau - da - de,
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32

S
-gor!

es - pi-nho chei-ran - do a

ﬂor,

-gor!

es - pi-nho chei-ran - do a

ﬂor,

C

T
-gor!

Sau - da - de é co - mo se

fos - se

es - pi-nho chei-ran - do a

ﬂor,

-gor!

Sau - da - de é co - mo se

fos - se

es - pi-nho chei-ran - do a

ﬂor,

es -

sen - tir

sau -

B

senza rall.
37

S
chei - ran - do a

ﬂor.

chei - ran - do a

ﬂor.

Tris - te

chei - ran - do a

ﬂor.

Tris - te

chei - ran - do a

ﬂor.

Tris - te

Se é

tris - te

C

T

B
- pi - nho

sen -

42

S
- da - de,

mui - ta

sau

-

da - de

de al

-

C
sen - tir

sau

-

da - de,

mui - ta

sau

-

da - de

de al

-

sen

-

tir

mui - ta

sau

-

da - de

de al

-

mui - ta

sau

-

da - de

de al

-

T
sau - da - de,

B
- tir

sau - da - de,
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pochissimo rall.
subito

46

S
-guém,

ma

-

ior

in - fe - li - ci

-

da - de

é

não

tê - la

de

nin -

é

não

tê - la

de

nin -

C
-guém
T
-guém,

ma

-

ior

in - fe - li - ci

-

da - de

B
-guém

rall.

a tempo
50

S
-guém,

de

nin

-

guém.

-guém,

de

nin

-

guém.

C

T
É

não

tê - la

de

nin

-

guém.

É

não

tê - la

de

nin

-

guém.

B

Moderato, mas com animação
55

( = 104)

I

II

poco rall.
60

I

II
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III. Marcha de Rancho
da Suite Coral No. 1

Osvaldo Lacerda

para Coro Misto a 4 Vozes

Os instrumentos de percussão são os seguintes: pandeiro (PD), ganzá (GA),
castanhola (CT) e bombo (BO). Na falta do ganzá, use-se o chocalho comum. Na falta
do bombo, use-se um instrumento que lhe lembre o som (surdo, tom-tom grave),
percutido com baqueta de feltro.
------------------------------------------------The percussive instruments, used here, are the tambourine (PD), the ganzá (CA, a
short shaker), the castanet (CT) and the big drum (BO). If there is no ganzá, one can
use the usual shaker. If there is no big drum, one can use any drum with a deep
sound, such as the low tom-tom, beaten with a felt stick.

Tempo de marcha moderada

( = 96)

CASTANHOLA
BOMBO

5

SOPRANO
Di - zem que a - mor

é

men - ti

-

ra,

CT
BO

10

S.
Di - zem que a - mor é

i - lu - são,

mas

CT
BO

Editoração: Filipe Fonseca e Fred Teixeira
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15

S.
ai

da - que

-

le que

vi

-

ve

sem

a

-

mor,

sem a -

CT
BO

20

S.
- mor no co - ra - ção.

Di - zem que a, marcato

T.
Di - zem que a - mor

é

men

-

poco

CT
BO
poco

25

S.
- mor

é

men - ti

-

ra,

di - zem que a - mor é

i - lu -

T.
- ti

-

ra,

Di - zem que a - mor é

i - lu

-

são,

CT
BO

30

S.
- são, é

i - lu - são,

mas ai

de

quem

vi - ve sem a -

T.
mas

ai

da - que

-

le que

vi

-

ve

sem

a

-

CT
BO
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35

S.
-

mor

no

co - ra - ção,

sem

a

-

mor.

A -

-

A -

-

A -

-

A -

-

A.

T.
- mor,

sem

a - mor

no

co - ra

-

ção.

B.

CT
BO

39

S.
- mar

e

sa - ber

a - mar

são dois

pon

-

tos

A.
- mar,

a -

-

- mar, sa - ber

a - mar

são dois

pon

-

tos

- mar,

a -

-

- mar, sa - ber

a - mar

são dois

pon

-

tos

são dois

pon

-

-

T.

B.
- mar

e

sa - ber

a -

- mar

-

GA

CT
BO

184

44

S.
de

-

li -

- ca

-

-

-

-

dos:

de

-

li -

- ca

-

-

-

-

dos:

de

-

li -

- ca

-

-

-

-

dos:

ca

-

-

-

-

dos:

A.
os

que

a

-

mam,

T.

B.
- tos

de

são

sem

-

li

-

os

que

GA

CT
BO
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S.
con

-

ta,

os

que

sa

-

bem,

são con -

sem

con

-

ta,

os

que

sa

-

bem,

con

-

são

sem

con

-

ta,

os

que

sa

-

bem,

con

-

-

-

os

que

sa

-

bem,

são con -

A.

T.

B.
a

-

mam,

GA
poco

CT
BO
poco
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S.
- ta

-

-

-

-

dos.

- ta -

-

-

- dos.

Não

sen - te a

-

A.

, marcato

T.
- ta -

-

-

- dos.

Não

sen -

- te a

-

mor

na

ver

-

- te a

-

mor

na

ver

-

, marcato

B.
- ta -

-

-

- dos.

sen -

Não

PD
GA
poco

CT
BO
poco
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S.
- mor

na

ver

- da -

- de

su - a

pai -

ver -

- da -

- de

- da -

-

-

- de

quem

su - a

pai

-

xão

pro -

- da -

-

-

- de

quem

su - a

pai

-

xão

pro -

poco

A.
na

pai -

T.

B.

PD
GA

CT
BO
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S.
- xão

pro

-

pa -

- la:

- xão

pro

-

pa -

- la:

não

A.
fa - la

mui

-

to

não

T.
- pa -

-

-

- la:

quem

fa

-

la

mui

-

to

não

- pa -

-

-

- la:

quem

fa

-

la

mui

-

to

não

B.

PD
GA

CT
BO
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S.
a

-

ma,

quem mui - to

a

-

ma

não

fa -

-

-

a

-

ma,

quem mui - to

a

-

ma

fa -

-

-

a

-

ma,

quem mui - to

a

-

ma,

quem mui - to

a

-

ma,

quem mui - to

a

-

ma,

quem mui - to

A.
não

T.

B.

PD
GA

CT
BO
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S.
- la,

quem

fa - la

mui - to

não

a

-

-

- ma,

- la,

quem

fa - la

mui - to

não

a

-

-

- ma,

A.

T.
a - ma

não

fa

-

-

-

la,

quem

fa - la

mui - to

não

a - ma

não

fa

-

-

-

la,

quem

fa - la

mui - to

não

B.

PD
GA

CT
BO
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S.
quem mui - to

a - ma

não

fa -

-

- la,

quem mui - to

quem mui - to

a - ma

não

fa -

-

- la,

quem mui - to

A.

T.
a -

-

- ma,

quem mui - to

a

-

ma,

quem mui - to

a -

-

- ma,

quem mui - to

a

-

ma,

quem mui - to

B.

PD
GA

CT
BO
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sub.

80

S.
a - ma

não

fa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

la,

não
sub.

A.
a - ma,

quem mui - to

a - ma

não

fa

-

-

não

- la,

sub.

T.
a - ma,

quem mui - to

a - ma

não

fa

-

-

- la,

não
sub.

B.
a - ma

não

fa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

la,

não

PD
GA

CT
BO

senza rall.
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S.
fa -

-

-

-

-

- la.

fa -

-

-

-

-

- la.

fa -

-

-

-

-

- la.

fa -

-

-

-

-

- la.

A.

T.

B.

PD
GA
, seco

CT
BO
, seco
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I. Trovas de Amor
da Suite Coral No. 8
para Coro Masculino
Moderato

Osvaldo Lacerda (1983)

( = 84)

I
1. Cha-ma de

ve - la se a - pa - ga quan - do

so - pra a ven - ta - ni

-

a;

a

1. Cha-ma de

ve - la se a - pa - ga quan - do

so - pra a ven - ta - ni

-

a;

a

1. Cha-ma de

ve - la se a - pa - ga quan - do

so - pra a ven - ta - ni

-

a;

1. Cha-ma de

ve - la se a - pa - ga quan - do

so - pra a ven - ta - ni

-

a;

II

III

IV

5

cha - ma do a-mor se a - ca - ba

cha - ma

quan-do há

mui - ta

se a - ca - ba

se a - ca - ba

quan-do há

-

cal - ma

-

mui - ta, quan-do há

mui - ta

cal - ma

-

quan-do há

mui - ta

cal - ma

-

se a - ca - ba
quasi rall.

cal - ma

a tempo

9

- ri

-

a.

2. A - mar

e

não ter

ci - ú - mes

is - so não

é

que - rer

- ri

-

a.

2. A - mar

e

não ter

ci - ú - mes

is - so não

é

que - rer

- ri

-

a.

2. A - mar

e

não ter

ci - ú - mes

is - so não

é

que - rer

- ri

-

a.

2. A - mar

e

não ter

ci - ú - mes

is - so não

é

que - rer

Editoração: Filipe Fonseca e Fred Teixeira
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13

bem;

Quem não

ze - la

por quem

a - ma

bem;

Quem não

ze - la

quem

a - ma

bem;

quem

a - ma

bem;

quem

a - ma

quasi rall.

mui - to

mui - to

pou - co,

mui - to

mui - to

a tempo

(*)

17

pou - co a - mor

lhe

tem.

3. O a - mor

po - rém:

a - mor

lhe

tem.

3. O a - mor

po - rém:

pou - co a - mor

lhe

tem.

pou - co a - mor

lhe

tem.

é

ce - go é ver - da - de

É

21

vê qua - li subito

quem

a - ma

vê qua - li subito

quem

a - ma

vê qua - li -

subito

ce - go

a

seu

jei

-

to:

quem a - ma

vê qua - li -

(*) A oitava fá4-fá5 das vozes I e II deve ser cantada “piano”. Se for conveniente, pode-se suprimir o fá5 da voz I, do ﬁm
do compasso 18 ao 22.
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quasi rall.

a tempo

subito
25

ten.

-da - de, mas não en

-

xer - ga

de

-

fei

-

to...

4. De

tan - ta

fra - se bo -

4. De

tan - ta

fra - se bo -

4. De

tan - ta

fra - se bo -

4. De

tan - ta

fra - se bo -

ten.

-da - de

de

-

fei

-

subito

to...
ten.

-da - de, mas não en

-

xer - ga

de

-

fei

-

to...
ten.

-da - de

de

-

fei

-

to...

29

-ni - ta que a gen-te es - cu - ta

ou que

lê,

é sem-pre

es - ta a mais ben - di - ta:

-ni - ta que a gen-te es - cu - ta

ou que

lê,

é sem-pre

es - ta

-ni - ta que a gen-te es - cu - ta

ou que

lê,

ben - di - ta: “Gos-to

-ni - ta que a gen-te es - cu - ta

ou que

lê

ben - di - ta

quasi rall.
34

a tempo
ten.

“Gos - to

mui - to

de

vo - cê,

quasi rall.

ben - di - ta:

ritenuto

sub.

gos - to

sub.

mui - to

de

vo - cê,

de

mui - to

de

vo - cê,

de

mui - to

de

vo - cê,

vo

-

cê.”

vo

-

cê.”

vo

-

cê".

sub.

ten.

“Gos - to

cê.”

sub.

ten.

mui - to, gos - to

-

sub.

ten.

de

vo

de
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II. Modinha
da Suite Coral No. 2

para Coro Infantil ou Feminino
Fernando Mendonça,
Carlos de Melo e Hélio Gonçalves
Moderato

Osvaldo Lacerda

( = 88)

poco sub.

I
1. Sau - da - de!

So - nho

de au - sen

-

te,

sem-pre a-cor poco sub.

II
1. Sau - da - de!

So - nho

de au - sen

-

te,

que

vi

-

ve sem-pre a-cor poco sub.

III
1. Sau - da - de!

So - nho

de au - sen

-

sem-pre a-cor -

te,

5

- da

-

do.

do pre - sen

-

te

en-tre as

- da

-

do.

do pre - sen

-

te

En-tre as ro-sas, en-tre as
sub.

- da

-

do.

És o es - pi - nho

do pre - sen

-

te

en-tre as

cresc.

ro - sas,

en-tre as

a tempo

pochiss. rall.
9

ro-sas, en-tre as ro - sas do pas - sa

-

-

do.

2. Pa -ra a

pa - la - vra

sau -

ro-sas, en-tre as ro - sas do pas - sa

-

-

do.

2. Pa -ra a

pa - la - vra

sau -

ro-sas, en-tre as ro - sas do pas - sa

-

-

do.

2. Pa -ra a

pa - la - vra

sau -

Editoração: Filipe Fonseca e Fred Teixeira
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sub.

poco sub.

13

-da

- de

Oh!

Não

e - xis - te

tra - du

-

ção.

O

poco sub.

-da

- de

Oh!

sub.

e - xis - te

Não

tra - du

-

ção.

O

poco sub.

-da

-

de

não

e

-

xis-te, Oh! Não

que e-la ex -

que e-la ex sub.

e - xis - te

tra - du

-

ção.

O

que e-la ex -

pochiss. rall.
sub.

16

-pri - me,

em ver - da - de,

-pri - me,

em ver - da - de,

Oh! só quem sa- be é o co - ra -

-pri - me,

em ver - da - de,

Oh! só quem sa- be é o co - ra -

poco ritenuto

só quem

sa- be é o co - ra

-

ção,

a tempo

subito

20

o

co - ra - ção.

3. Sau - da - des

tan - tas

já

3. Sau - da - des

tan - tas

já

3. Sau - da - des

tan - tas

já

subito

-ção

o

co - ra - ção.
subito

-ção

o

co - ra - ção.
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subito

24

ti

-

ve,

tan - tas

ve - zes cho

-

rei,

ve - zes cho

-

rei,

ve - zes cho

-

rei,

subito

ti

-

ve,

e

tan - tas

ve - zes,

tan - tas
subito

ti

-

tan - tas

ve,

que

27

já

ter

cho - ra

-

do

por sau -

já

ter

cho - ra

-

do

por sau - da - des, por sau subito

pen - so

já

ter

cho - ra

-

do

pochiss. rall.

por sau

cresc.

-

da - des,

a tempo

por sau -

rall.

30

-da-des, por sau-da-des que te - rei,

-da-des, por sau-da-des que te - rei,

-da-des, por sau-da-des que te - rei,

que te - rei...

Oh! que te - rei...

Oh! que te - rei...
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ANEXO 2
Agradecemos a
Basílica Nossa Senhora do Carmo
e Pedro Guimarães

LILLA GÁBOR

Nascida em Budapeste,
(Hungria) tem desenvolvido
uma intensa atividade artística
e pedagógica em algumas das
mais prestigiadas universidades,
conservatórios e festivais na
Hungria, Alemanha, Dinamarca,
Espanha, França, Bélgica,
Inglaterra, Irlanda, Itália, Suíça,
Eslováquia, Áustria, Estados
Unidos, Canadá, México,
Colômbia, Brasil, Argentina, Austrália e Índia.
Formou-se “Summa cum Laude” em Regência Coral e Pedagogia
Musical na Academia Franz Liszt de Budapeste. Realizou estudos de
aperfeiçoamento no Philadelphia College of the Performing Arts e na
Temple University, Filadélfia, EUA.
Foi professora por mais de dez anos no Instituto de Pedagogia Musical Zoltán Kodály de Kecskemét, Hungria, co-diretora do Departamento de Música da “International House of Budapest” e dos cursos
internacionais Vigadó-Redoute; professora e regente dos coros do
“Kodály Center of America” (Massachusetts, EUA) e na Universidade de Duisburg (Alemanha), entre outros. É fundadora e diretora
da Academia Internacional de Verão de Direção Coral e Pedagogia
Musical de Las Palmas da Gran Canaria (Espanha) desde 2006.

CORO DE CÂMARA COMUNICANTUS
Basílica Nossa Senhora do Carmo
Rua Martiniano de Carvalho, 114 Bela Vista
São Paulo - SP
organização: departamento de música

Em busca do aperfeiçoamento de alunos interessados nas práticas
corais, em agosto de 2013, com apoio da Pró-Reitoria de Graduação
da USP, nasceu o mais recente programa do Laboratório Coral
Comunicantus: o Coro de Câmara Comunicantus. O coro, formado
por estudantes de graduação da USP e regido pelo Professor
Titular em Regência Coral Marco Antonio da Silva Ramos, explora
novos parâmetros do ensino de Canto Coral, unindo a tradição da
prática vocal a aspectos tecnológicos, como o uso de gravações de
ensaios como ferramenta de aprendizagem. Completam a equipe a
professora Susana Cecilia Igayara, que atua na escolha de repertório
e supervisiona o trabalho de pesquisa, documentação, editoração
e comunicação, e o professor Ricardo Ballestero, responsável pelos
trabalhos de dicção e vocal coach. Desde outubro do ano passado, o
Laboratório Coral Comunicantus conta também com a participação
da pesquisadora visitante Lilla Gábor, de Budapeste (Hungria).

CORAL DA ECA-USP

Fundado em 1973 por Klaus Dieter Wolff, primeiro professor de
regência coral no Departamento de Música, desde 1981 é dirigido
pelo Prof. Marco Antonio da Silva Ramos. Nestes 41 anos, tem sido
um importante espaço de formação e orientação de jovens regentes
e cantores.
Formado principalmente por estudantes em atividade curricular,
o Coral da ECA-USP apresentou-se em eventos internacionais
e nacionais de renome, como o Festival Música Nova de Santos,
o Festival de Inverno de Campos do Jordão, a Bienal de Música
Brasileira Contemporânea do Rio de Janeiro. Em S. Paulo,
apresentou-se em salas com significativa programação musical,
como o Grande Auditório do MASP, o Teatro de Cultura Artística,
Memorial da América Latina, Museu Lasar Segall, Museu da Casa
Brasileira, Igreja São Luís, Pinacoteca do Estado, Teatro Municipal,
Universidade Mackenzie, além dos espaços da USP, tanto em
concertos no Anfiteatro Camargo Guarnieri, Auditório do Depto.
de Música e Museus, como em atividades acadêmicas. Realizou
primeiras audições de obras de compositores uspianos (professores
e alunos), como Willy Correa de Oliveira, Gilberto Mendes, Mario
Ficarelli, Marco Antonio da Silva Ramos, Paulo César Chagas, Sílvio
Ferraz, entre outros.
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expediente

Dieterich Buxtehude (1637 – 1707)
Prelúdio em Ré menor – BuxWV 140
ÓRGãO SOLO Pedro Guimarães

USP - Universidade de São Paulo

Zoltán Kodály (1882 – 1967)
Pange Lingua
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Zur Eröffnung der Logenversammlung
Para a Abertura da Reunião Maçônica
Zum Schluß der Logenversammlung
Para o Encerramento da Reunião Maçônica
REGÊNCIA
*TENOR
*ÓRGãO

Lilla Gábor
Felipe Meneses
Leonardo Fernandes

Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio – K 356
ÓRGãO SOLO Leonardo Fernandes

coro de câmara comunicantus
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Kyrie em Ré menor – KV 90*
Gioachino Rossini (1792 – 1868)
O salutaris Hostia
Franz Schubert (1797 – 1828)
An die Sonne – D 439** O Sol
Lajos Bárdos (1899 – 1986)
Libera me
Zoltán Kodály (1882 – 1967)
Szép könyörgés Bonita Oração
REGÊNCIA
*ÓRGãO
**PIANO
REGENTE TITULAR

TERÇA . 6 MAIO2014.19h30

Reitor
Marco Antonio Zago
Vice-Reitor
Vahan Agopyan
Pró-Reitor de Graduação
Antonio Carlos Hernandes
Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária
Maria Arminda do Nascimento Arruda
Pró-Reitor de Pesquisa
José Eduardo Krieger
Pró-Reitora de Pós-Graduação
Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco
ECA - Escola de Comunicações e Artes
Diretora
Margarida Maria Krohling Kunsch
Vice-Diretor
Eduardo Henrique Soares Monteiro
CMU - Departamento de Música
Chefe
Monica Isabel Lucas
Vice-Chefe
Luciana Sayure Shimabuco
Secretária
Luciana Del Sole Queiroz
Comunicantus: Laboratório Coral
Coordenadores
Prof. Marco Antonio da Silva Ramos
Profa. Susana Cecília Igayara
Equipe
Lilla Gábor*
Prof. Ricardo Ballestero**

design | kafe

coral da eca-usp

Comunicantus na Basílica do Carmo

programa

Secretário
Everton da Cruz

Lilla Gábor
Leonardo Fernandes
Renan Branco
Marco Antonio da Silva Ramos
*Programa de bolsas para pesquisadores visitantes internacionais na USP
**Coach Coro de Câmara Comunicantus
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0

mais
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Criar um blog

Login

ANEXO 3

Início

O que é o Comunicantus?

Coralistas

Textos

Pesquisas

Divulgação

Traduções

sextafeira, agosto 29, 2014

Laboratório Coral do Departamento de
Música da ECA  USP

PERSPECTIVAS TRANSCULTURAIS EM CANTO CORAL 
USP/CAMBRIDGE
Entre os dias 1º e 3 de setembro, o Departamento de Música da ECAUSP recebe a visita do Coro do Gonville and
Caius College de Cambridge, Reino Unido, e seu regente Geoffrey Webber.
As atividades fazem parte do projeto de pesquisa
desenvolvido no Laboratório Coral da ECAUSP e na
Universidade de Cambridge, com financiamento da Academia
Britânica para as Humanidades e Ciências Sociais.
As atividades são a quarta e última fase de ações de interação
entre as equipes brasileira e britânica do projeto que se iniciou
em Fevereiro, em São Paulo, e teve sequência em Abril e
Julho, em Cambridge.

Gonville and Caius College Choir

Vídeos

Nesta fase, o foco é a interação entre os estudantes brasileiros
e britânicos, que farão diversos workshops conjuntos. As
atividades são abertas ao público especializado que tenha
interesse em participar como ouvintes, principalmente para
aqueles que participaram da Primeira Semana de Estudos e
Pesquisa que aconteceu na USP em fevereiro, respeitado o
limite de espaço do auditório (90 lugares). Não serão
oferecidos certificados. O material a ser ensaiado está na
pasta “Workshop Cambridge”, no xerox da ECA, prédio
central.

Tel.: (11) 3091  4005
Informações:
comunicantus.secretaria@gmail.com
Coordenação: comunicantus.usp@gmail.com
Professores responsáveis:
Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos
Profa. Dra. Susana Cecilia Igayara
Secretário
Everton da Cruz

Siganos por Email

Email address...

Submit

Inscreverse

Postagens
Comentários

Arquivo do blog

► 2016 (12)
► 2015 (18)

Os pesquisadores que integram o projeto são, pela
Universidade de Cambridge, John Rink
(coordenador) e Geoffrey Webber e, pela Universidade
de São Paulo, Marco Antonio da Silva Ramos e
Susana Cecilia Igayara.

▼ 2014 (36)
► Dezembro (1)
► Outubro (2)
► Setembro (2)
▼ Agosto (6)
John Rink, Susana Igayara, Marco Antonio e Geoffrey Webber

Veja abaixo a programação completa:
Workshop coral 1
2ª feira, 1º de Setembro 12:00 às 13:30

Coral da ECAUSP, Coro de Câmara Comunicantus e
Coral do Gonville and Caius College de Cambridge.
Regentes: Marco Antonio da Silva Ramos e Geoffrey
Webber.
Vocal coach do Coro de Câmara: Ricardo Ballestero
Local: Auditório do Depto. De Música da ECAUSP

PERSPECTIVAS TRANSCULTURAIS
EM CANTO CORAL  USP/C...
Cancelamento de atividades corais da
4a feira, 20 ...
Corais abertos à comunidade iniciam
hoje seus ensa...
Atividades do Comunicantus na semana
Testes para o Coral da Terceira Idade
da USP
Apresentação e ensaios dão início ao
segundo semes...
► Julho (2)

Repertório:

► Junho (2)

Richard Shephard – Never weather beaten sail
James MacMillan – Christus vincit

Oficina: Práticas criativas em música brasileira: Baião.
2ª feira, 1º de Setembro15:00 às 17:00

Maria Rita Brandão Machado (Bolsista de Iniciação Científica) e Igor Caracas.
Colaboração: Carolina Andrade
Orientação: Susana Cecilia Igayara
Atenção: vagas limitadas, é necessário inscrição prévia.
Local: Auditório do Depto. De Música da ECAUSP

► Maio (6)
► Abril (4)
► Março (6)
► Fevereiro (4)
► Janeiro (1)
► 2013 (41)
► 2012 (16)
► 2011 (20)
► 2010 (44)
► 2009 (23)

Workshop coral 2:
3ª feira, 2 de Setembro, 19:00 às 21:30

► 2008 (20)

Coro de Câmara Comunicantus e Coral
do Gonville and Caius Colege.
Regentes: Marco Antonio da Silva
Ramos e Geoffrey Webber.
Vocal coach do Coro de Câmara:
Ricardo Ballestero
Local: Auditório do Depto. De Música
da ECAUSP

http://comunicantus.blogspot.com.br/2014/08/perspectivastransculturaisemcanto.html
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Coro de Câmara Comunicantus

Geoffrey Webber

Palestra: British Choral Music from John Taverner to John Tavener
(Música coral britânica de John Taverner a John Tavener).
Dr. Geoffrey Webber

4a feira, 3 de Setembro, 10:00 às 11:30

Atividade especial da disciplina "Projetos em Repertório Coral", Profa. Dra. Susana Cecilia Igayara
Local: Sala 14A – Departamento de Música da ECAUSP

Workshop coral 3
4a feira, 3 de Setembro, 12:00 às 13:30

Coral da ECAUSP, Coro de Câmara Comunicantus e Coral do Gonville and Caius College de Cambridge.
Regentes: Marco Antonio da Silva Ramos e Geoffrey Webber.
Vocal coach do Coro de Câmara: Ricardo Ballestero
Local: Auditório do Depto. De Música da ECAUSP
Repertório:
Henrique de Curitiba – Metaphors, para
ensemble vocal e trilha sonora. (Projeto sonoro da
trilha com sons da Floresta Amazônica: Susana Cecilia
Igayara e Denise Hiromi Aoki. Realização da trilha
sonora:Denise Hiromi Aoki).

Osvaldo Lacerda – Romaria (texto de Carlos
Drummond de Andrade)
Vinicius de Moraes e Baden Powell/ Arranjo de
Fred Teixeira  Canto de Ossanha

Coral da ECAUSP

Realização: Comunicantus: Laboratório Coral
e GEPEMAC – Grupo de Estudos e Pesquisas
Multidisciplinares nas Artes do Canto

Agradecimentos: NuSom, direção de Fernando
Iazetta.
Postado por Susana Cecília Igayara às 01:00

Postagem mais recente

Página inicial

Postagem mais antiga

Modelo Simple. Imagens de modelo por gaffera. Tecnologia do Blogger.
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ANEXO 4

O Coro de Câmara Comunicantus
apresenta-se no próximo sábado em concerto com músicas em
português, latim e alemão, em um programa que explora os contrastes e
possibilidades do repertório coral camerístico. A primeira parte do
programa inicia com regência do Doutorando em Performance Fred
Teixeira e termina com o regente titular e diretor artístico Marco Antonio
da Silva Ramos. Na segunda parte, o Coro de Câmara Comunicantus
recebe o regente alemão Philipp Amelung, da Universidade de Tübingen,
que está em visita de cooperação acadêmica durante esta semana na USP.
Mais informações em:
comunicantus.blogspot.com.
Dia 04 de Outubro, sábado, 18:30h
Local: Sociedade Filarmônica Lyra
Rua Otávio Tarquínio de Souza, 848
CEP 04613-001
Brooklin Novo, São Paulo.
Ingressos no local: R$10,00 e R$5,00 (meia).
Capacidade do Auditório: 250 lugares.
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PROGRAMA - CORO DE CÂMARA COMUNICANTUS
Sociedade Filarmônica Lyra
04 de Outubro de 2014, 18:30h

PROGRAMA:
Anônimo/ Arranjo: Luciano Gallet (1893-1931) Tutú marambá *
Canção folclórica brasileira

Brenno Blauth (1931-1993)

Belo belo
Texto: Manuel Bandeira (1886-1968)

Osvaldo Lacerda (1927-2011)

A primeira missa e o papagaio
Texto: Cassiano Ricardo (1895-1974)
Romaria
Texto: Carlos Drummond de
Andrade (1902-1987)
Narrador: Marco Antonio da Silva Ramos

REGÊNCIA: FRED TEIXEIRA

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)/ Edição a
partir dos manuscritos por Susana Cecilia
Igayara

Cor dulce, Cor amabile

Catulo da Paixão Cearense (1863-1946)/
Arranjo: Heitor Villa-lobos (1887-1959)

Cabôca de Caxangá – Embolada do Norte *
Texto: Catulo da Paixão Cearense
Soprano: Raquel Gillio
Contralto: Marcela Rahal
Tenor: Fred Teixeira
Baixo: Albert Andrade

REGÊNCIA: MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS

214

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Kyrie in Ré menor ** (KV 90)

Franz Liszt (1811-1886)

O salutaris hostias II ** (S 43)
Ave Maria II ** (S 38)

Franz Schubert (1797-1828)

Der Tanz * (D 826, N° 5)
Texto: atribuído a Kolumban Schnitzer von
Meerau (?-1854)
An die Sonne * (D 439)
Texto: Johann Peter Uz (1720-1726)

Robert Schumann (1810-1856)

Zigeunerleben * (Drei Gedichte Op. 29, N° 3)
Texto: Emanuel Geibel (1815-1884)

Johannes Brahms (1833-1897)

Der Gang zum Liebchen * (Drei Quartette Op. 31,
N° 3)
Texto: Josef Wenzig (1807-1876)
Wißt ihr, wann mein Kindchen * (Zigeunerlieder
Op. 103, N° 3)
Texto: Hugo Conrat (1845-1906)
Brennessel steht an Weges Rand * (Sechs
Quartette Op. 112, N° 5)
Texto: Hugo Conrat (1845-1906)
Liebe Schwalbe, kleine Schwalbe *(Sechs
Quartette, Op. 112, N° 6)
Texto: Hugo Conrat (1845-1906)

REGÊNCIA: PHILIPP AMELUNG
* Piano: Vinicius Jordão
** Órgão: Pedro Guimarães
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FICHA TÉCNICA
Soprano I
Anne Karoline Moreira, Maria Valentina Alexandre, Mariana Ceres, Tamara Caetano
Soprano II
Camila Rabelo, Mariana Trento, Naara Santana, Raquel Gillio
Contralto I
Ana Elisa Portes, Bruno de Sá, Marcela Rahal
Contralto II
Beatriz Oliveira, Carolina Garbelotto, Sarah Alencar
Tenor I
Danilo Sene, Henrique Scrocco, Igor Aguiar, Lucas Vieira
Tenor II
Eduardo Raele, Fábio Ferreira, Pedro Guimarães
Barítono
Albert Andrade, Diego Alves, Neto Cruz, Pedro de Paula Alves
Baixo
Arthur Nicolodi, Enrico Ruggieri, Walter Rodrigues

Piano
Vinicius Jordão
Órgão
Pedro Guimarães

Coordenador Geral e Regente Titular
Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos
Regente Assistente
Fred Teixeira (Doutorando)
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Regente convidado
Philipp Amelung
Coordenadora de Pesquisa, Editoração e Comunicação
Profa. Dra. Susana Cecilia Igayara
Vocal Coach
Prof. Dr. Ricardo Ballestero

Monitora de Produção Musical
Mirella Napolitano
Monitor de Gravação em Áudio e Vídeo
Gustavo Lopes
Monitor-Arquivista
Patrick Moreira Lima
Monitor de Editoração Musical
Filipe Fonseca

CURRÍCULOS:
O Coro de Câmara Comunicantus iniciou suas atividades em Agosto de 2013, sob regência de
Marco Antonio da Silva Ramos, Professor Titular em Regência Coral do Departamento de Música da
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É um projeto conjunto do
Comunicantus: Laboratório Coral e da Pró-Reitoria de Graduação da USP, formado por estudantes
bolsistas de graduação da Universidade.
Seus primeiros programas foram formados com ênfase na música brasileira, tendo sido convidado
para importantes eventos realizados na Universidade de São Paulo, apresentando-se na Biblioteca
Brasiliana, Faculdade de Medicina e Faculdade de Medicina Veterinária, além da Escola de
Comunicações e Artes. Osvaldo Lacerda, Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri estão entre os
compositores abordados nestes programas, com curadoria da Professora Susana Cecilia Igayara.
O Coro de Câmara Comunicantus integrou-se ao projeto de pesquisa conjunta sobre o
desenvolvimento criativo de coros e regentes corais realizado pela USP e Universidade de
Cambridge, com financiamento da British Academy. Em Fevereiro de 2014, apresentou-se na
Semana Inaugural de Estudos e Pesquisas desse projeto, e durante a semana o Coro de Câmara
Comunicantus trabalhou obras do repertório britânico com o Regente Geoffrey Webber, de autores
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que vão de William Byrd a John Tavener. Uma nova visita do maestro Webber, em Setembro de
2014, incorporou obras de Thomas Tallis, John Sheppard e James McMillan ao repertório.
A presença da regente húngara e pesquisadora visitante Lilla Gábor resultou em um programa com
obras de Kodály, Bartók e Bárdos, apresentado na Igreja do Carmo em Maio de 2014, além de obras
de Mozart, Rossini e Schubert.
Paralelamente ao trabalho com os regentes convidados internacionais, o Coro de Câmara tem
aprofundado seu foco na música brasileira, com novas obras de Villa-Lobos, Breno Blauth e Osvaldo
Lacerda, entre outros.
A visita do maestro Philip Amelung traz um aprofundamento em obras da tradição romântica
germânica à experiência do Coro de Câmara, que desde o início dos trabalhos vem se dedicando a
esse repertório, com assessoria do Prof. Ricardo Ballestero, que atua como coach e é o responsável
pela orientação de dicção.
Marco Antonio da Silva Ramos é Professor Titular de Regência Coral no Departamento de Música
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Em sua trajetória como regente
coral e professor, tem atuado por todo o Brasil e exterior. É regente titular do Coral da ECA-USP e do
Coro de Câmara Comunicantus e coordenador do Comunicantus: Laboratório Coral.
Apresentou-se como regente convidado frente a importantes coros internacionais, como o International
Vocal Ensemble, Contemporary Ensemble e University Singers da Universidade de Indiana em
Bloomington, EUA; Coral do Conservatório Nacional de Lisboa; Coros Infantil e Juvenil da Orquestra
Filarmônica de Las Palmas; além de importantes coros brasileiros, como a Camerata de Curitiba e
coros formados em festivais nacionais e internacionais.
Atuou como professor e regente convidado no Festival de Verano de Las Palmas de Gran Canaria,
Espanha e no Festival Música nas Montanhas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A convite da CentroEuropean Academy of Arts, apresentou-se em 2006 na Hungria e Áustria com um coro internacional
formado especialmente para a ocasião, com cantores de oito países. Em 2014, assessorou o Coro do
Gonville and Caius College, de Cambridge, na montagem de um programa de música brasileira,
realizando ensaios e atuando como consultor em sessões de gravações.
Além de sua atividade musical, tem tido forte atuação no processo de internacionalização da USP,
tendo sido Presidente da Comissão de Relações Internacionais da ECA-USP entre março de 2008 e
fevereiro de 2013.
Philipp Amelung começou sua carreira musical como membro do Coro de Meninos Tölzer. Após
sua graduação, atuou como preparador vocal no mesmo coro e estudou canto com Peter Petrov na
Hochschule für Musik und Theater em Munique, ao mesmo tempo em que estudava Regência Coral e
Orquestral. Continuou seus estudos de regência com Helmut Rilling na Internationale Bachakademie
em Stuttgart. Em 2002 foi convidado por Bruno Weil para ser regente assistente no Carmel Bach
Festival.
Em 2000, em sua cidade natal, Icking, Amelung fundou o Icking Concert Festival, que a cada ano
explora um foco musical diferente. Ele também fundou o Vocal Ensemble Icking, com o objetivo de
interpretar os grandes oratorios, de Bach até Verdi. Em 2001, tornou-se o regente do Münchener BachChor, onde trabalhou com Peter Schreier, Oleg Caetani e Bruno Weil.
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Em 2005, Amelung tornou-se Diretor Musical da Schola Cantorum Leipzig, com quem excursionou
pela Espanha, Polônia, França, Itália, Eslováquia e Estados Unidos da América. Como regente do
Leipziger Vocalensemble, (2006-11), dirigiu o Oratório de Natal e a Paixão Segundo S. João, de
Bach, na Igreja S. Thomas de Leipzig, assim como diversos concertos da Série Motetos, naquela
mesma igreja.
Em abril de 2011, Philipp Amelung aceitou a indicação como Diretor Musical Universitário da
Universidade de Tübingen. Maestro Amelung foi escolhido entre 140 candidatos.
REALIZAÇÃO:
Comunicantus: Laboratório Coral (CMU-ECA-USP)
Sociedade Filarmônica Lyra

APOIO:
Pró-Reitoria de Graduação da USP
Kärcher
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ANEXO 5

Início

O que é o Comunicantus?

Coralistas

Textos

Pesquisas

Divulgação

Traduções

quintafeira, outubro 16, 2014

Vídeos

Laboratório Coral do Departamento de
Música da ECA  USP

Internacionalização do canto coral: tradição e aventura no canto
coral holandês.
Como parte de seu projeto de internacionalização do canto coral, o Comunicantus: Laboratório Coral do
Departamento de Música da ECAUSP, recebe entre os dias 22 e 23 de Outubro o experiente regente e professor
de regência Fokko Oldenhuis, um dos coordenadores do Curso Internacional de Regência Coral Kurt Thomas,
realizado anualmente em Utrecht, Holanda.
O maestro holandês fará uma palestra e dois workshops corais com a
participação do Coro de Câmara Comunicantus, que tem o Professor
Titular Marco Antonio da Silva Ramos como regente e diretor artístico.
A palestra, a ser realizada dia 23 de Outubro, quintafeira, às 17:00h, no
Auditório Lupe Cotrim, tem por título “ De Sweelinck a Ton de Leeuw –
Tradição e aventura”. A partir de gravações, o público poderá conhecer a
tradição coral e os compositores holandeses.
Os workshops são uma oportunidade para alunos e regentes corais
aprofundarem seus conhecimentos de repertório e estilo. As obras que
serão trabalhadas incluem uma Ave Maria de Josquin de Prez (1445
1521), dois Salmos do importante compositor holandês J. P. Sweelinck
(15621621), Salmo 17 e Salmo 96, e a Missa Brevis de Ton de Leuuw
(19261996), abordando, portanto, os aspectos estilísticos presentes no
repertório antigo e no repertório do século XX. Os workshops serão
realizados 4ª e 5ª feiras (22 e 23 de Outubro), das 19:30 às 21:30, o
primeiro dia na Sala da Congregação da ECA e o segundo, no Auditório
Lupe Cotrim.

Tel.: (11) 3091  4005
Informações:
comunicantus.secretaria@gmail.com
Coordenação: comunicantus.usp@gmail.com
Professores responsáveis:
Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos
Profa. Dra. Susana Cecilia Igayara
Secretário
Everton da Cruz

Siganos por Email

Email address...

Submit

Inscreverse

Postagens
Comentários

Arquivo do blog

► 2016 (12)
► 2015 (18)

A Holanda é um reconhecido centro musical, com grande tradição no
repertório antigo, e também com uma forte presença na interpretação e na formação musical da atualidade. São
inúmeros os coros e ensembles especializados em repertório renascentista e barroco, por exemplo, e a formação
técnica de regentes corais é também um aspecto a ser salientado, em especial pelas edições anuais do Curso
Internacional de Regência Coral Kurt Thomas, que se realiza no Conservatório Musical de Utrecht.
Neste curso realizado na Holanda, com uma grande e diversificada equipe de professores reconhecidos
internacionalmente, podem inscreverse estudantes de regência ou regentes profissionais com diferentes níveis e
experiências, já que a organização mantém vários grupos com níveis de dificuldade técnica e repertórios
diversos.
A aproximação entre o Prof. Fokko Oldenhuis e o Brasil deuse, primeiramente, a partir da participação da
doutoranda Caiti HauckSilva em um dos módulos do curso, em 2013. No ano de 2014, o Prof. Dr. Marco
Antonio da Silva Ramos foi convidado a realizar dois workshops sobre música brasileira no Kurt Thomas Cursus,
tendo a oportunidade, juntamente com a Profa. Susana Cecilia Igayara, de visitar o curso e conhecer a equipe de
professores.

▼ 2014 (36)
► Dezembro (1)
▼ Outubro (2)
Internacionalização do canto coral:
tradição e ave...
Atenção para agenda desta sextafeira
(10 de outub...
► Setembro (2)
► Agosto (6)
► Julho (2)
► Junho (2)
► Maio (6)
► Abril (4)
► Março (6)

Desta vez, o convite para a visista do Prof. Fokko
Oldenhuis, que já viveu no Brasil e incluiu em seu
repertório obras de compositores brasileiros, pretende
ser uma primeira atividade de aproximação brasileira
do repertório e das tradições de regência e
interpretação praticadas na Holanda.
As atividades são gratuitas.

► Fevereiro (4)
► Janeiro (1)
► 2013 (41)
► 2012 (16)
► 2011 (20)
► 2010 (44)
► 2009 (23)

Cópias das partituras a serem utilizadas estarão no
Xerox da ECA, na Pasta – Workshop Coral. As
atividades serão feitas em português.

► 2008 (20)

PROGRAMAÇÃO COMPLETA
22 de Outubro
19:00 – 21:30h
1º Workshop coral: Fokko Oldenhuis ensaia o Coro de Câmara Comunicantus
Local: Sala da Congregação da ECA (Prédio principal)
Repertório (à disposição para cópias no Xerox da ECA – Pasta Workshop coral):
Josquin des Prez – Ave Maria
J. P. Sweelinck – Salmo 17
J. P. Sweelinck – Salmo 96
Ton de Leeuw – Missa Brevis
Atividade gratuita e sem inscrição prévia.
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23 de Outubro
16:30 18:00 – Palestrante: Fokko Oldenhuis
Título: De Sweelinck a Ton de Leeuw: tradição e aventura
Local: Auditório Lupe Cotrim – Prédio Central da ECA
Atividade gratuita e sem inscrição prévia.
18:00 – 19:00  intervalo
19:00 – 21:30h
2º Workshop coral: Fokko Oldenhuis ensaia o Coro de Câmara Comunicantus
Local: Auditório Lupe Cotrim – Prédio Central da ECA
Repertório (à disposição para cópias no Xerox da ECA – Pasta Workshop coral):
Josquin des Prez – Ave Maria
J. P. Sweelinck – Salmo 17
J. P. Sweelinck – Salmo 96
Ton de Leeuw – Missa Brevis
Atividade gratuita e sem inscrição prévia.
Postado por Susana Cecília Igayara às 19:34

Postagem mais recente

Página inicial

Postagem mais antiga

Modelo Simple. Imagens de modelo por gaffera. Tecnologia do Blogger.
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ANEXO 6

FICHA TÉCNICA
Soprano I

Tenor I

Anne Karoline Moreira
Maria Valentina Alexandre
Mariana Ceres
Tamara Caetano

Danilo Sene
Henrique Scrocco
Igor Aguiar
Lucas Vieira

Soprano II

Tenor II

Camila Rabelo
Mariana Trento
Naara Santana
Raquel Gillio

Eduardo Raele
Fábio Ferreira
Pedro Guimarães
Barítono

Ana Elisa Portes
Bruno de Sá
Marcela Rahal

Albert Andrade
Diego Alves
Neto Cruz
Pedro de Paula Alves

Contralto II

Baixo

Beatriz Oliveira
Carolina Garbelotto
Sarah Alencar

Arthur Nicolodi
Enrico Ruggieri
Walter Rodrigues

Contralto I

Piano

Vinícius Jordão
Coordenador Geral e Regente Titular
MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS

Monitora de Produção Musical
MIRELLA NAPOLITANO

Coordenadora de pesquisa, editoração
e comunicação
PROF. DRA. SUSANA CECILIA IGAYARA

Monitor de Gravação em Áudio e Vídeo
GUSTAVO LOPES

Vocal Coach
PROF. DR. RICARDO BALLESTERO
Regente Assistente
FRED TEIXEIRA (Doutorando)

Monitor-arquivista
PATRICK MOREIRA LIMA
Monitor de Editoração Musical
FILIPE FONSECA

II Simpósio Temático da Pró-Reitoria de
Graduação
"O Esporte na Formação e Integração dos Estudantes"
Conselho de Graduação
Universidade de São Paulo
Auditório István Jancsó da
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin
Dia 24 de Outubro de 2014 às 12h
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O Coro de Câmara Comunicantus iniciou suas atividades em Agosto de 2013, sob regência
de Marco Antonio da Silva Ramos, Professor Titular em Regência Coral do Departamento de
Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É um projeto
conjunto do Comunicantus: Laboratório Coral e da Pró-Reitoria de Graduação da USP,
formado por estudantes bolsistas de graduação da Universidade.
Seus primeiros programas foram formados com ênfase na música brasileira, tendo sido
convidado para importantes eventos realizados na Universidade de São Paulo,
apresentando-se na Biblioteca Brasiliana, Faculdade de Medicina e Faculdade de Medicina
Veterinária, além da Escola de Comunicações e Artes. Osvaldo Lacerda, Heitor Villa-Lobos e
Camargo Guarnieri estão entre os compositores abordados nestes programas, com
curadoria da Professora Susana Cecilia Igayara.
O Coro de Câmara Comunicantus integrou-se ao projeto de pesquisa conjunta sobre o
desenvolvimento criativo de coros e regentes corais realizado pela USP e Universidade de
Cambridge, com financiamento da British Academy. Em Fevereiro de 2014, apresentou-se
na Semana Inaugural de Estudos e Pesquisas desse projeto, e durante a semana o Coro de
Câmara Comunicantus trabalhou obras do repertório britânico com o Regente Geoffrey
Webber, de autores que vão de William Byrd a John Tavener. Uma nova visita do maestro
Webber, em Setembro de 2014, incorporou obras de Thomas Tallis, John Sheppard e James
McMillan ao repertório.
A presença da regente húngara e pesquisadora visitante Lilla Gábor resultou em um
programa com obras de Kodály, Bartók e Bárdos, apresentado na Igreja do Carmo em Maio
de 2014, além de obras de Mozart, Rossini e Schubert.
Paralelamente ao trabalho com os regentes convidados internacionais, o Coro de Câmara
tem aprofundado seu foco na música brasileira, com novas obras de Villa-Lobos, Breno
Blauth e Osvaldo Lacerda, entre outros.

PROGRAMA
Osvaldo Lacerda (1927-2011)

A primeira missa e o papagaio
Texto: Cassiano Ricardo (1895-1974)
Romaria
Texto: Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)
REGÊNCIA: FRED TEIXEIRA (Doutorando)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Cor dulce, Cor amabile
Edição a partir dos manuscritos por Susana Cecilia Igayara

Breno Blauth (1931-1993)

Belo belo
Texto: Manuel Bandeira (1886-1968)
REGÊNCIA: MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS

Marco Antonio da Silva Ramos é Professor Titular de Regência Coral no Departamento de
Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Em sua trajetória
como regente coral todo o Brasil e exterior. É regente titular do Coral da ECA-USP e do Coro
de Câmara Comunicantus e coordenador do Comunicanus: Laboratório Coral.
Apresentou-se como regente convidado frente a importantes coros internacionais, como o
International Vocal Ensemble, Contemporary Ensemble e University Singers da Universidade
de Indiana em Bloomington, EUA; Coral do Conservatório Nacional de Lisboa; Coros Infantil
e Juvenil da Orquestra Filârmonica de Las Palmas; além de importantes coros brasileiros,
como a Camerata de Curitiba e coros formados em festivais nacionais e internacionais.
Atuou como professor e regente convidado no Festival de Verano de Las Palmas de Gran
Canaria, Espanha e no Festival Música nas Montanhas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A
convite da Centro-European Academy of Arts, apresentou-se em 2006 na Hungria e Áustria
com um coro internacional formado especialmente para a ocasião, com cantores de oito
países. Em 2014, assessorou o Coro do Gonville and Caius College, de Cambridge, na
montagem de um programa de música brasiliera, realizando ensaios e atuando como
consultor em sessões de gravações.
Além de sua atividade musical, tem tido forte atuação no processo de internacionalização
da USP, tendo sido Presidente da Comissão de Relações Internacionais da ECA-USP entre
março de 2008 e fevereiro de 2013.
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ANEXO 7

PROGRAMA - CORO DE CÂMARA COMUNICANTUS
Posse do novo Diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
Universidade de São Paulo
04 de Novembro de 2014, 18:00h

ABERTURA

Francisco Manoel da Silva
(1795-1865)

Hino Nacional Brasileiro
Texto: Osório Duque Estrada (1870-1927)
Violões: Fred Teixeira e Lucas Vieira

PROGRAMA
Ronaldo Miranda (1948)

Cantares
Texto: Walter Mariani
Soprano: Camila Rabelo
Meio-soprano: Marcela Rahal
Barítono: Albert Andrade

REGÊNCIA: PROF. MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS

Osvaldo Lacerda (1927-2011)

A primeira missa e o papagaio
Texto: Cassiano Ricardo (1895-1974)
A primeira missa e o papagaio
Texto: Cassiano Ricardo (1895-1974)

REGÊNCIA: FRED TEIXEIRA (Doutorando)

Breno Blauth (1931-1993)

Belo belo
Texto: Manuel Bandeira (1886-1968)

REGÊNCIA: PROF. MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS
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FICHA TÉCNICA
Soprano I
Anne Karoline Moreira, Maria Valentina Alexandre, Mariana Ceres, Tamara Caetano
Soprano II
Camila Rabelo, Mariana Trento, Naara Santana, Raquel Gillio
Contralto I
Ana Elisa Portes, Bruno de Sá, Marcela Rahal
Contralto II
Beatriz Oliveira, Carolina Garbelotto, Sarah Alencar
Tenor I
Danilo Sene, Henrique Scrocco, Igor Aguiar, Lucas Vieira
Tenor II
Eduardo Raele, Fábio Ferreira, Pedro Guimarães
Barítono
Albert Andrade, Diego Alves, Neto Cruz, Pedro de Paula Alves
Baixo
Arthur Nicolodi, Enrico Ruggieri, Walter Rodrigues
Piano
Vinicius Jordão

Coordenador Geral e Regente Titular
Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos
Coordenadora de Pesquisa, Editoração e Comunicação
Profa. Dra. Susana Cecilia Igayara
Vocal Coach
Prof. Dr. Ricardo Ballestero
Regente Assistente
Fred Teixeira (Doutorando)
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Monitora de Produção Musical
Mirella Napolitano
Monitor de Gravação em Áudio e Vídeo
Gustavo Lopes
Monitor-Arquivista
Patrick Moreira Lima
Monitor de Editoração Musical
Filipe Fonseca
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CURRÍCULOS
O Coro de Câmara Comunicantus iniciou suas atividades em Agosto de 2013, sob regência de Marco
Antonio da Silva Ramos, Professor Titular em Regência Coral do Departamento de Música da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É um projeto conjunto do Comunicantus:
Laboratório Coral e da Pró-Reitoria de Graduação da USP, formado por estudantes bolsistas de graduação
da Universidade.
Seus primeiros programas foram formados com ênfase na música brasileira, tendo sido convidado para
importantes eventos realizados na Universidade de São Paulo, apresentando-se na Biblioteca Brasiliana,
Faculdade de Medicina e Faculdade de Medicina Veterinária, além da Escola de Comunicações e Artes.
Osvaldo Lacerda, Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri estão entre os compositores abordados nestes
programas, com curadoria da Professora Susana Cecilia Igayara.
O Coro de Câmara Comunicantus integrou-se ao projeto de pesquisa conjunta sobre o desenvolvimento
criativo de coros e regentes corais realizado pela USP e Universidade de Cambridge, com financiamento
da British Academy. Em Fevereiro de 2014, apresentou-se na Semana Inaugural de Estudos e Pesquisas
desse projeto, e durante a semana o Coro de Câmara Comunicantus trabalhou obras do repertório
britânico com o Regente Geoffrey Webber, de autores que vão de William Byrd a John Tavener. Uma
nova visita do maestro Webber, em Setembro de 2014, incorporou obras de Thomas Tallis, John
Sheppard e James McMillan ao repertório.
A presença da regente húngara e pesquisadora visitante Lilla Gábor resultou em um programa com obras
de Kodály, Bartók e Bárdos, apresentado na Igreja do Carmo em Maio de 2014, além de obras de Mozart,
Rossini e Schubert.
Em Outubro de 2014, o maestro Philipp Amelung, da Universidade de Tübingen, Alemanha, regeu-os em
concerto de obras germânicas. No mesmo mês, o maestro holandês Fokko Oldenhuis, coordenador dos
Kurt Thomas Cursus do Conservatório Superior da Universidade das Artes de Utrecht (HKU), dirigiu o
Coro de Câmara Comunicantus em workshop sobre música holandesa da renascença e do século XX.
Paralelamente ao trabalho com os regentes convidados internacionais, o Coro de Câmara tem
aprofundado seu foco na música brasileira, com novas obras de Villa-Lobos, Breno Blauth e Osvaldo
Lacerda, entre outros.
Marco Antonio da Silva Ramos é Professor Titular de Regência Coral no Departamento de Música da
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Em sua trajetória como regente coral e
professor, tem atuado por todo o Brasil e exterior. É regente titular do Coral da ECA-USP e do Coro de
Câmara Comunicantus e coordenador do Comunicantus: Laboratório Coral.
Apresentou-se como regente convidado frente a importantes coros internacionais, como o International
Vocal Ensemble, Contemporary Ensemble e University Singers da Universidade de Indiana em
Bloomington, EUA; Coral do Conservatório Nacional de Lisboa; Coros Infantil e Juvenil da Orquestra
Filarmônica de Las Palmas; além de importantes coros brasileiros, como a Camerata de Curitiba e coros
formados em festivais nacionais e internacionais.
Atuou como professor e regente convidado no Festival de Verano de Las Palmas de Gran Canaria,
Espanha e no Festival Música nas Montanhas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A convite da CentroEuropean Academy of Arts, apresentou-se em 2006 na Hungria e Áustria com um coro internacional
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formado especialmente para a ocasião, com cantores de oito países. Em 2014, assessorou o Coro do
Gonville and Caius College, de Cambridge, na montagem de um programa de música brasileira,
realizando ensaios e atuando como consultor em sessões de gravações.
Além de sua atividade musical, tem tido forte atuação no processo de internacionalização da USP, tendo
sido Presidente da Comissão de Relações Internacionais da ECA-USP entre março de 2008 e fevereiro de
2013. Atualmente, é representante do Departamento de Música para a área internacional da ECA.

REALIZAÇÃO:
Comunicantus: Laboratório Coral (CMU-ECA-USP)
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA-USP)

APOIO:
Pró-Reitoria de Graduação da USP
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ANEXO 8
FICHA TÉCNICA
Soprano I

Tenor I

Anne Karoline Moreira
Maria Valentina Alexandre
Mariana Ceres
Tamara Caetano

Danilo Sene
Henrique Scrocco
Igor Aguiar
Lucas Vieira

Soprano II

Tenor II

Camila Rabelo
Mariana Trento
Naara Santana
Raquel Gillio

Eduardo Raele
Fábio Ferreira
Pedro Guimarães

PRÓ‐REITORIA DE
PÓS‐GRADUAÇÃO

Barítono

Ana Elisa Portes
Bruno de Sá
Marcela Rahal

Albert Andrade
Diego Alves
Neto Cruz
Pedro de Paula Alves

Contralto II

Baixo

Beatriz Oliveira
Carolina Garbelotto
Sarah Alencar

Arthur Nicolodi
Enrico Ruggieri
Walter Rodrigues

Contralto I

Piano

Vinícius Jordão
Coordenador Geral e Regente Titular
PROF. DR. MARCO ANTONIO DA SILVA
RAMOS
Coordenadora de pesquisa, editoração
e comunicação
PROF. DRA. SUSANA CECILIA IGAYARA
Vocal Coach
PROF. DR. RICARDO BALLESTERO
Regente Assistente
FRED TEIXEIRA (Doutorando)

Monitora de Produção Musical
MIRELLA NAPOLITANO
Monitor de Gravação em Áudio e Vídeo
GUSTAVO LOPES
Monitor-arquivista
PATRICK MOREIRA LIMA
Monitor de Editoração Musical
FILIPE FONSECA

Última Reunião do Conselho de Pós-Graduação
da Universidade de São Paulo em 2014
Sala do Conselho Universitário
Dia 10 de Dezembro de 2014 às 14h
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O Coro de Câmara Comunicantus iniciou suas atividades em Agosto de 2013, sob regência de
Marco Antonio da Silva Ramos, Professor Titular em Regência Coral do Departamento de Música da
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. É um projeto conjunto do
Comunicantus: Laboratório Coral e da Pró-Reitoria de Graduação da USP, formado por estudantes
bolsistas de graduação da Universidade.
Seus primeiros programas foram formados com ênfase na música brasileira, tendo sido convidado
para importantes eventos realizados na Universidade de São Paulo, apresentando-se na Biblioteca
Brasiliana, Faculdade de Medicina e Faculdade de Medicina Veterinária, além da Escola de
Comunicações e Artes. Osvaldo Lacerda, Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri estão entre os
compositores abordados nestes programas, com curadoria da Professora Susana Cecilia Igayara.
O Coro de Câmara Comunicantus integrou-se ao projeto de pesquisa conjunta sobre o
desenvolvimento criativo de coros e regentes corais realizado pela USP e Universidade de
Cambridge, com financiamento da British Academy. Em Fevereiro de 2014, apresentou-se na
Semana Inaugural de Estudos e Pesquisas desse projeto, e durante a semana o Coro de Câmara
Comunicantus trabalhou obras do repertório britânico com o regente Geoffrey Webber, de autores
que vão de William Byrd a John Tavener. Uma nova visita do maestro Webber, em Setembro de
2014, incorporou obras de Thomas Tallis, John Sheppard e James McMillan ao repertório.
A presença da regente húngara e pesquisadora visitante Lilla Gábor resultou em um programa com
obras de Kodály, Bartók e Bárdos, entre outros, apresentado na Igreja do Carmo em Maio de 2014.
Também visitaram o grupo o Maestro Philipp Amelung, da Universidade de Tübingen, Alemanha,
que regeu obras do repertório germânico, e o Maestro Fokko Oldenhuis, do Conservatório Superior
da Universidade de Ütrecht, Holanda, que regeu obras dos Países Baixos. O calendário artístico de
2014 fechou-se no Mosteiro de São Bento em 4 de Dezembro com a participação do organista
inglês radicado em São Paulo, Lee Ward.
Paralelamente ao trabalho com os regentes convidados internacionais, o Coro de Câmara tem
aprofundado seu foco na música brasileira, com obras de Heitor Villa-Lobos, Breno Blauth, Osvaldo
Lacerda, Sílvio Ferraz Mello e Ronaldo Miranda, entre outros, trabalhadas musicologicamente e
editoradas no interior do projeto.

PROGRAMA
Osvaldo Lacerda (1927-2011)

Romaria
Texto: Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)
Narração: Marco Antonio da Silva Ramos
REGÊNCIA: FRED TEIXEIRA (Doutorando)

Sílvio Ferraz (1959)

Correr com vento
Texto: Heitor Ferraz (1964)
Contralto: Sarah Alencar
Flauta: Danilo Sene
Programa de edição de partituras do Coro de Câmara
Comunicantus

Charles Villiers Stanford
(1852-1924)

Beati quorum via
Salmo 119, 1

Ronaldo Miranda (1948)

Cantares
Texto: Walter Mariani
Soprano: Camila Rabelo
Contralto: Marcela Rahal
Barítono: Albert Andrade
Programa de edição de partituras do Coro de Câmara
Comunicantus

REGÊNCIA: MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS
Marco Antonio da Silva Ramos é Professor Titular de Regência Coral no Departamento de Música
da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Em sua trajetória como regente
coral tem atuado em todo o Brasil e exterior. É regente titular do Coral da ECA-USP e do Coro de
Câmara Comunicantus e coordenador do Comunicanus: Laboratório Coral.
Apresentou-se como regente convidado frente a importantes coros internacionais, como o
International Vocal Ensemble, Contemporary Ensemble e University Singers da Universidade de
Indiana em Bloomington, EUA; Coral do Conservatório Nacional de Lisboa; Coros Infantil e Juvenil
da Orquestra Filârmonica de Las Palmas; além de importantes coros brasileiros, como a Camerata
de Curitiba e coros formados em festivais nacionais e internacionais.
Atuou como professor e regente convidado no Festival de Verano de Las Palmas de Gran Canaria,
Espanha e no Festival Música nas Montanhas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. A convite da
Centro-European Academy of Arts, apresentou-se em 2006 na Hungria e Áustria com um coro
internacional formado especialmente para a ocasião, com cantores de oito países. Em 2014,
assessorou o Coro do Gonville and Caius College, de Cambridge, na montagem de um programa de
música brasiliera, realizando ensaios e atuando como consultor em sessões de gravações.
Além de sua atividade musical, tem tido forte atuação no processo de internacionalização da USP,
tendo sido Presidente da Comissão de Relações Internacionais da ECA-USP entre março de 2008 e
fevereiro de 2013. Atualmente, é representante do Departamento de Música para a área
internacional da ECA.
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ANEXO 9

FICHA TÉCNICA
DIREÇÃO ARTÍSTICA E CURADORIA
Marco Antonio da Silva Ramos
Susana Cecília Igayara

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DIREÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
Fred Teixeira

Vice-Reitor
Vahan Agopyan

PRODUÇÃO EXECUTIVA
Mirella Napolitano (coord.)
Carolina Andrade
Diogo Santana
Gustavo Lopes
Patrick Moreira Lima
ORGANISTAS DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO
Lee Ward
Felipe Bernardo (assistente)

Reitor
Marco Antonio Zago

Pró-Reitor de Graduação
Antônio Carlos Hernandes
Pró-Reitora de Cultura e Extensão Universitária
Maria Arminda do Nascimento Arruda
Pró-Reitor de Pesquisa
José Eduardo Krieger
Pró-Reitora de Pós-Graduação
Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco
ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

DESIGN GRÁFICO
Carolina Andrade

Diretora
Margarida Maria Krohling Kunsch

APOIO INSTITUCIONAL
Universidade de São Paulo
Escola de Comunicações e Artes
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
Pró-Reitoria de Graduação
Mosteiro de São Bento

Vice-Diretor
Eduardo Henrique Soares Monteiro

AGRADECIMENTOS
D. Alexandre de Andrade
D. João Marcos
Lee Ward
Felipe Bernardo
Comunidade São Bento

CONTATO
Tel.: (11) 3091-4005
E-mail: comunicantus.secretaria@gmail.com
Blog: comunicantus.blogspot.com.br

Festival Comunicantus
no Mosteiro de São Bento

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Chefe
Mônica Isabel Lucas
Vice-Chefe
Luciana Sayure Shimabuco
Secretária
Luciana Del Sole Queiroz
Secretária de Eventos
Edilena Colombo
GEPEMAC – Grupo de Estudos e Pesquisas
Multidisciplinares nas Artes do Canto
Coordenadoria Científica
Luiz Ricardo Basso Ballestero
Marco Antonio da Silva Ramos
Susana Cecília Almeida Igayara de Souza (líder)

Coral Escola Comunicantus
Coral da Terceira Idade da USP
Coral da ECA-USP
Coral Universitário Comunicantus
Coro de Câmara Comunicantus
Organistas:
Lee Ward
Felipe Bernardo
Realização:
Comunicantus: Laboratório Coral
Coordenação:
Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos
Profa. Dra. Susana Cecília Igayara

04/12/2014
20h00
Entrada franca

Mosteiro de São Bento - Largo de São Bento, s/n°- em frente à estação São Bento do Metrô.
Estacionamento tarifado no local.

Programa
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CORAL ESCOLA COMUNICANTUS
CORAL UNIVERSITÁRIO COMUNICANTUS
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
O Haupt voll Blut und Wunden (da Paixão segundo São Mateus)
Regência: Ana Paula Gabriel
Órgão: Felipe Bernardo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Ave verum corpus
Regência: Mirella Napolitano
Órgão: Felipe Bernardo
Dmitry Bortniansky (1751-1825)
Adoremus
Texto: Hector Berlioz
Regência: Filipe Fonseca
Spiritual afro-americano
Roll, Jordan, roll
Arranjo: A. Viviani
Regência: Leonardo Anunciação

COMUNICANTUS: LABORATÓRIO CORAL
PROFESSORES COORDENADORES
Dr. Marco Antonio da Silva Ramos, titular
Dra. Susana Cecília Igayara
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Everton da Cruz
ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO
Fred Teixeira (Doutorado)
Ana Paula Gabriel (Mestrado)
André Guimarães Rodrigo (Mestrado)
ALUNOS DA GRADUAÇÃO
Bruno de Sá (Bacharelado – Canto)
Carolina Andrade (Licenciatura) Bolsista PEEG
Diogo Santana (Licenciatura) Bolsista PRCEU
Filipe Fonseca (Bacharelado – Regência)
Giulia Faria (Licenciatura)
Jacqueline Domingos (Licenciatura)
Leonardo Anunciação (Bacharelado – Regência)
Letícia Kriger (Licenciatura)
Maria Rúbia Andreta (Interinstitucional – UNICAMP)
Mariana Trento (Licenciatura)
Mirella Napolitano (Bacharelado – Canto)
Patricia Terceros (Licenciatura)
Raphael Pinto (Bacharelado – Composição)
Walter Rodrigues (Licenciatura)
ALUNA ESPECIAL
Elisabeth Pinheiro Alcântara
BOLSISTAS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO: CORO DE CÂMARA
Monitora de Produção Musical
Mirella Napolitano
Monitor de Gravação em Áudio e Vídeo
Gustavo Lopes
Monitor-Arquivista
Patrick Moreira Lima
Monitor de Editoração Musical
Filipe Fonseca
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CORAL DA ECA-USP
CORAL UNIVERSITÁRIO COMUNICANTUS
CORO DE CÂMARA COMUNICANTUS
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Magnificat-Alleluia
Órgão: Lee Ward
Regência: Marco Antonio da Silva Ramos
Regente assistente: Filipe Fonseca
Pianistas correpetidores: Daniel Toledo e Walter Rodrigues

ORGÃO SOLISTA
(entre as apresentações dos coros)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Prelúdio-coral Wachet Auf
Prelúdio-coral Num komm der heiden Heiland
Andrew Carter (1939)
Tocata Veni Emmanuel

CORAL DA TERCEIRA IDADE DA USP
CORAL UNIVERSITÁRIO COMUNICANTUS
Spiritual afro-americano
I want Jesus to walk with me
Arranjo: Aaron David Miller
Regência: Jacqueline Domingos
Órgão: Felipe Bernardo
Tradicional irlandesa
Suantraí
Arranjo: Fiontán Ó Cearbhaill
Regência: Mariana Trento
Sopranista: Bruno de Sá
Órgão: Felipe Bernardo
Raphael Pinto (1992)
Pai nosso (1ª audição)
Regência: Walter Rodrigues
Sopranista: Bruno de Sá
Tenor: Raphael Pinto
Órgão: Felipe Bernardo

Órgão: Lee Ward
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CORAL DA ECA-USP
Osvaldo Lacerda (1927-2011)
Dai-nos forças, Senhor
Texto: oração atribuída ao Almirante Hart
Ave Maria

CORO DE CÂMARA COMUNICANTUS
Franz Liszt (1811-1886)
Ave Maria II (S. 38)
O salutaris hostias II (S. 43)
Órgão: Lee Ward

Pai nosso

Ton de Leeuw (1926-1996)
Kyrie (da Missa brevis)

Poema de natal
Texto: Jorge de Lima

Ernst Mahle (1929)
Aleluia

Regência: André Guimarães Rodrigo

John Tavener (1944-2013)
The lamb
Texto: William Blake
Charles Villiers Stanford (1852-1924)
Beati quorum via (Salmo 119, Op. 38)
Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Cor dulce, cor amabile
Edição de Susana Cecília Igayara a partir dos manuscritos
César Franck (1822-1890)
Psalme 150 (FWV 69)
Redução para órgão: Salomon Jadasson
Órgão: Lee Ward

Regência: Marco Antonio da Silva Ramos
Regente assistente: Fred Teixeira
Pianista correpetidor: Vinícius Jordão
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ANEXO 10

Programa: Coro de Câmara Comunicantus
Encontro de educação musical UNESP – 01/10/2015
(4) Henrique Oswald (1852 – 1931) –

Libera me da Missa de Requiem (1925)

(1) Georg Frideric Handel (1685 – 1759) – For Sion lamentation make de Judas
Maccabeus (1746)
Piano: Enrico Ruggieri

(5) Osvaldo Lacerda (1927 – 2011) –

Romaria (1967)
Texto: Carlos Drummond de Andrade
Narrador: Marco Antonio da Silva Ramos
Regência: Fred Teixeira

(2) Ernani Aguiar (1950) –

Madrigal (1985)

(3) Ernani Aguiar (1950) –

3 Motetinos n°5 (1992)
I – In nomine Jesu
II – O Felix anima
III – Justorum Animae

Ordem sugerida pelo Prof. Marco Antonio da Silva Ramos (1 a 5)
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Ficha Técnica:

Tenor I:

Soprano I:

Danilo Sene

Anne Karoline Moreira

André Murino

Janaína Avanzo

Rodrigo Marin

Maria Valentina Alexandre

Henrique Diás Scrocco*

Patricia Terceros

Tenor II:

Soprano II:

Patrick Lima

Giovanna Bueno

Pedro Guimarães

Indra Seixas

Ricardo Augusto de Souza

Marcela Esprega

Barítono:

Mariana Trento

Albert Andrade

Rafaela Roman

Yugo Sano Mani

Contralto I:

Éder Augusto

Mariana Vannucci

Gilberto Ferreira

Bruno de Sá

Neto Cruz

Fernanda Lima

Ivan Zurawski

Contralto II:

Silney Doomacil

Alana Andrade

Piano:

Ana Laura Gentile

Enrico Ruggieri

*Músico Convidado
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Coordenador Geral e Regente Titular
Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos
Coordenadora de Pesquisa, Editoração e Comunicação
Profa. Dra. Susana Cecilia Igayara
Auxiliar Administrativo
Everton da Cruz
Vocal Coach
Prof. Dr. Ricardo Ballestero
Regente Assistente
Fred Teixeira (Doutorando)
Monitores de Gravação em Áudio e Vídeo
Gustavo Lopes
Rodrigo Campos de Oliveira
Monitores de Arquivo e Editoração musical
Renan Proença
Willian Billi
Monitoras de Comunicação
Danielle Serrão
Vanessa Soares
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FICHA TÉCNICA

ANEXO 11

Direção Artística e Curadoria
Marco Antonio da Silva Ramos e Susana Cecília Igayara
Direção de Movimentação
Thiago Tavares
Equipe de organização
Filipe Fonseca, Fred Teixeira, Mariana Trento, Munir Sabag
Auxiliar administrativo
Everton da Cruz
Design Gráfico
Vanessa Soares
Apoio Institucional
Universidade de São Paulo
Escola de Comunicações e Artes
Instituto da Física
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária
Pró-Reitoria de Graduação
Mosteiro de São Bento

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Reitor
Marco Antonio Zago
Vice-reitor
Vahan Agopyan
Pró-reitor de Graduação
Antonio Carlos Hernandes
Pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária
Maria Arminda do Nascimento Arruda
Pró-reitor de Pesquisa
José Eduardo Krieger
Pró-reitora de Pós-Graduação
Bernadette Dora Gombossy de Melo Franco

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES
Diretora
Margarida Maria Krohling Kunsch

Vice-diretor
Eduardo Henrique Soares Marinho

DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Chefe
Mônica Isabel Lucas

Vice-chefe
Luis Antônio Eugênio Afonso
Secretária
Luciana Del Sole Queiroz

GEPEMAC

Grupo de Estudos e Pesquisas Multidisciplinares nas Artes do Canto
Coordenadoria Científica: Luiz Ricardo Basso Ballestero, Marco
Antonio da Silva Ramos, Susana Cecília Igayara (líder)

COMUNICANTUS
LABORATÓRIO CORAL
Professores coordenadores:
Marco Antonio da Silva Ramos
Susana Cecília Igayara
Auxiliar administrativo
Everton da Cruz
Alunos da pós-graduação
Fred Teixeira (doutorado)
Carolina Andrade (mestrado)
Bolsistas de Graduação Programa Unificado de Bolsas da USP
Monitores de Arquivo e Editoração
Renan Proença e Willian Billi
Monitores de Gravação e Edição em Áudio e Vídeo
Gustavo Lopes e Rodrigo Campos
Monitoras de Comunicação
Vanessa Soares e Danielle Serrão

AGRADECIMENTOS

Comissão de Cultura e Extensão da FOUSP
Coral Physicantus, Diretoria do Instituto de Física
Malu Frigerio, Abade Dom Mathias, Dom Alexandre
Mosteiro de São Bento, Comunidade do Mosteiro de São Bento,
Pró-Reitoria de Graduação da USP

INSTITUTO
DE FÍSICA
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Inscrições 2016
Ensaios
Departamento de Música da ECA-USP
Sextas-feiras das 14h às 16h.
Inscrições
As inscrições para o Coral serão dia 26/02/2016 das 14h às 16h.
O início dos ensaios será em 04/03/2016 às 14h.
Maiores informações em:
http://prceu.usp.br/nucleodosdireitos/usp3idade/

Ensaios
Departamento de Música da ECA-USP
Segundas e quartas-feiras das 12h às 13h30.
Inscrições
Matrículas para os alunos de graduação em Música.
Pré-matrículas para alunos de outros cursos da USP que
possuam leitura musical, sujeitas à confirmação na primeira
semana de aula.

Ensaios:
Departamento de Música da ECA-USP
Terças e quartas-feiras das 19h às 21h40.
Inscrições:
Inscrições poderão ser feitas pelo sistema Júpiterweb para o
Programa Unificado de Bolsas;

Ensaios:
Departamento de Música da ECA-USP
Quintas-feiras das 16h30 às 18h30
Inscrições:
Matrículas em disciplina optativa para alunos de Música.

Ensaios:
Departamento de Música
da ECA-USP
Sexta-feira das 18h30 às 20h40.
Inscrições:
Agendamentos via telefone (3091-4005) e seleções nos dias
26/02/2016 e 04/03/2016 às 18h.
Contato: comunicatus.secretaria@gmail.com

Ensaios:
Colégio Rainha da Paz
Segundas-feiras das 20h às 22h
Inscrições:
Inscrições abertas. Contato: coraldojardim@gmail.com

CONTATOS
Informações: comunicantus.secretaria@gmail.com
Coordenação: comunicantus.usp@gmail.com

Ensaios:
Instituto de Física da USP
Quartas-feiras das 12h às 13h30
Inscrições:
Inscrições abertas. Contato: coral@if.usp.br

(11) 3091-4005
comunicantus.blogspot.com
Comunicantus: Laboratório Coral
youtube.com/ComunicantusLaboratórioCoral

2

Ensaios:
Auditório da Faculdade
de Odontologia da USP
Segundas-feiras das 12h30 às 13h30

Coralda
FOUSP

Inscrições:
Inscrições abertas. Contato: coraldafousp@gmail.com
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Festival Comunicantus 2015
Data: 03/12/2015
Local: Mosteiro de São Bento
O Coral Escola Comunicantus é um coro comunitário voltado ao público externo ao Departamento de
Música: graduandos, pós-graduandos, funcionários e
coralistas de toda a cidade, com ou sem vínculo com a
USP, sem necessidade de leitura musical. Os ensaios
são realizados por uma equipe de alunos, com supervisão dos professores, servindo de laboratório para
alunos de regência, canto, composição, educação musical e instrumento matriculados na disciplina Práticas
Multidisciplinares em Canto Coral. Alunos de pós-graduação também atuam no Coral Escola, que visa à
iniciação ao canto coral, a partir de um repertório
diferenciado em estilos, mas comprometido com a
formação musical do coralista.
O Coral Escola Comunicantus tem participado
de encontros corais, eventos na USP e programação
cultural da cidade. O repertório do coro é decidido
coletivamente, a partir da sugestão de todos os seus
participantes. A equipe realiza leituras, discute as
possibilidades técnicas e artísticas do grupo e recebe
orientação dos professores. Todas as obras levadas ao
ensaio foram, antes, estudadas pelo conjunto dos
alunos que, coletivamente, decidem sobre a inclusão de
novas obras e distribuição das funções de regência,
solos e instrumentos, muitas vezes realizando também
arranjos, adaptações e novas edições das obras a serem
ensaiadas.

Frei Jesuíno do Monte Carmelo
Cântico da Verônica
Arranjo: Gilberto Mendes
Regência: Giulia Faria
Carlos Guastavino
La noche (Tres canciones de cuna)
Poema: Gabriela Mistral
Regência: Ivan Zurawski

Regência
Daniel Toledo
Jacqueline Domingos
Giulia Faria
Walter Rodrigues
Órgão
Felipe Bernardo
Coral da ECA-USP
Regente titular
Marco Antonio da Silva Ramos
Regente assistente
Filipe Fonseca
Órgão
Lee Ward
Pianistas correpetidores
Lucas Thomazinho
Milena Lopes
Pedro Brack Aguilar
Coro de Câmara Comunicantus
Coordenador geral
e regente titular
Marco Antonio da Silva Ramos

Folclore nordestino
Suíte nordestina
I. Morena bonita
II. Dendê trapiá
III. Bumba chora
IV. Eu vou, eu vou
Arranjo: Ronaldo Miranda
Regência: Mirella Napolitano (I e III)
Carolina Andrade (II e IV)

Coordenadora de Pesquisa, Edição e
Comunicação
Susana Cecilia Igayara

Hoagy Carmichael
Georgia on my mind
Arranjo: Teena Chinn
Regência: Agnelson Gonçalves
Piano: Enrico Ruggieri

Regente e organista
convidado
Lee Ward

Coralistas - Sopranos: Ana Carolina Aguiar de Carvalho, Ana Helena
Rizzi Cintra, Angela Maciel Barbosa, Cecília Neves Kappler Vaz, Celisa de
Paula Cunha, Cristina Pereira, Gabriela Galdino Fazoli, Lígia Gurgel do
Nascimento, Maria Cristina Oliveira, Martina Pacifi, SIlvia Lopes de
Menezes, Valentina Guillén Curbelo | Contraltos: Carolinne Torres S.
Dias, Eloisa Galesso, Eni Imaculada Rolim, Fernanda Magalhães, Isabela
F. Sodré dos Santos, Liliane Garcez, Lúcia Barbosa de Oliveira, Paula
Maciel Barbosa, Rita Mittempergher, Selene Schiavo, Sofia Schattan,
Theresia Louise Schneider Rozados | Tenores: Ezequias Batista de
Sousa, Gabriel Bueno, Gabriel Freitas, João Franciso Nóbrega,Lucas da
Costa Machado Rios, Silvio R. Bonilha de Moraes, Tomoya Toma |
Baixos: André Neves Kappler Vaz, Joni Jose Cluxnei Canguçu, José
Alberto Paiva, Luis Lieu, Luiz Gustavo Liberato Varussa, Ricardo José da
Cunha, Ricardo R. Braga, Vítor Ancheschi
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Coral da Terceira Idade da USP

Vocal coach
Ricardo Ballestero

Regente assistente
Fred Teixeira
(doutorando em Performance)
Pianista correpetidor
Enrico Ruggieri
3
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Criado em 1997, o Coral da Terceira Idade da
USP é um dos coros comunitários do Comunicantus:
Laboratório Coral. Faz parte do programa Universidade Aberta à Terceira Idade, da Pró-Reitoria de Cultura
e Extensão Universitária da USP (PRCEU). É formado
por sessenta coralistas que são regidos por alunos da
graduação e pós-graduação do Departamento de
Música da ECA-USP, promovendo uma importante
troca de experiências entre as gerações. Os alunos que
fazem parte da equipe atuam como regentes, preparadores vocais, monitores dos naipes, solistas, instrumentistas, arranjadores e compositores. Eles também se
revezam nas atividades de produção, planejamento e
avaliação de ensaios. O Coral da Terceira Idade participa de eventos ligados à temática da saúde e bem-estar,
além da programação cultural em espaços da cidade de
São Paulo, encontros corais e eventos realizados na
Universidade.

Orestes Barbosa
Noite azul
Arranjo: Cyro Pereira
Regência: Daniel Toledo
Orgão: Felipe Bernardo
Spiritual afro-americano
I want Jesus to walk with me
Arranjo: Aaron David Miller
Regência: Jacqueline Domingos
Solistas: Giulia Faria e Raphael Augusto Pinto
Orgão: Felipe Bernardo
Spiritual afro-americano
All my trials
Arranjo: Audrey Snyder
Regência: Giulia Faria
Orgão: Felipe Bernardo
Raphael Augusto Pinto
Pai Nosso
Regência: Walter Rodrigues
Solistas: Bruno de Sá e Raphael Augusto Pinto
Orgão: Felipe Bernardo
Coralistas: Adília Oliveira, Aildes dos Santos Pegoraro, Albertina
Leão de Araújo, Anna Maria Medeiros, Antonio Lourenço, Assumpta
Galoro Garcez, Cleuza Moreira Quintana, Cordélia de Barros Leitão
Audi, Daisy Berenice Barufaldi Cury, Daisy Marzocchi, Djalma de
Sousa Bom, Eneida Martins Camargo, Esméria Rovai, Flomar Dante,
Helcio Sandenberg, Irene Cruz Annes da Silva, Ivany Romano Pádua
Salgado, Izabel Costa Bueno, João Francisco de Nobrega, José
Viviano Tapia Tiznado, Lêda Irene Ferrareto Goldman, Lucas de
Oliveira, Luiza Rosa Faraco, Manoel A. Boaventura de Mendonça,
Maria Adoração G. S. de Carvalho, Maria Antonieta de T. Ribeiro
Bastos, Maria da Conceição M. Cavalcante, Maria de Fátima B.
Azevedo Kuromoto, Maria José Ortolan Figueiredo, Maria Regina
Viciano, Maria Vieira, Marilena Ribeiro Peres, Mirian Nobile Diniz,
Nadir Aparecida C. de Moura, Nilce de Oliveira, Nivaldo dos Santos
Mesquita, Romualdo A. C. Marcondes, Rosa Cheganças, Rosemary
O'Neill Minson,Sérgio Bueno dos Santos, Sybele Wally A. R. Braga,
Tereza Saito Carneiro, Valdomiro Santi, Vanilda Aparecida M.
Biondo, Vera Lúcia Felício, Wanda Costa Borgneth, Yoshiki Yamada,
Zelia Ramos de Stefano
Professores Supervisores: Marco Antonio da Silva Ramos e

Susana Cecilia Igayara

O Coral Universitário Comunicantus
(CUCO) é formado pelos alunos inscritos na disciplina Práticas Multidisciplinares em Canto Coral,
do Departamento de Música da ECA-USP, que
une todos os estagiários que atuam nos coros
comunitários (Coral da Terceira Idade da USP e
Coral Escola Comunicantus), sob supervisão dos
dois professores coordenadores do Comunicantus:
laboratório coral. É focado na leitura de repertório, com ênfase em obras curtas adaptáveis a
coros amadores, explorando uma variedade de
estilos e discutindo estratégias de ensaio, questões estilísticas, processos de musicalização e
programação de repertório. O coro também se
apresenta com um repertório próprio e frequentemente faz leituras e apresentações de composições e arranjos dos alunos de graduação em
Música.

Orestes Barbosa
Noite azul
Arranjo: Cyro Pereira
Regência: Daniel Toledo
Spiritual afro-americano
All my trials
Arranjo: Audrey Snyder
Regência: Giulia Faria
Piano: Daniel Toledo
Canção tradicional espanhola
El punteau
Recuperação e arranjo: Manuel Alejandre Prada
Adaptação: Raphael Augusto Pinto
Regência: Giulia Faria
Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá
Caçador de mim
Arranjo: Roberto Anzai
Regência: Jacqueline Domingos
João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense
Luar do sertão
Arranjo: Angelo Dias
Regência: Diogo Santana
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
Baião
Arranjo: Alexandre Zilahi
Regência: Letícia Kriger
Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira
Baião de dois
Arranjo: Carolina Andrade e Iury Cardoso
Regência: Carolina Andrade
Soprano: Giulia Faria, Letícia Kriger, Luísa Freitas, Patricia Terceros |
Contralto: Ana Laura Gentile, Carolina Andrade (mestrado), Jacqueline
Domingos, Mirella Napolitano | Tenor: Diogo Santana, Raphael Augusto Pinto | Baixo: Agnelson Gonçalves, Daniel Toledo, Gabriel Mourão,
Ivan Zurawski, Walter Rodrigues | Professores supervisores: Marco
Antonio da Silva Ramos e Susana Cecilia Igayara
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O Coral do Jardim é um grupo de pessoas
que possuem um carinho especial pela música,
formado por frequentadores de concertos e ouvintes
de música que querem também sentir o contato com
a Arte como participantes. O grupo, que se formou
por iniciativa dos coralistas, existe há mais de 20
anos, atuando como um coro independente. Seu
perfil de repertório inclui obras sacras e populares,
tanto internacionais como brasileiras. Nos últimos
anos, o monitor Fred Teixeira tem atuado também
como arranjador do grupo.
O Coral do Jardim já se apresentou nos mais
diversos espaços culturais da cidade: Sala S. Luís,
MUBE, Clube Harmonia, Hípica de Santo Amaro,
Circulo Italiano, Igreja Nossa Senhora do Brasil,
Escola Nossa Senhora das Graças, Capela do Colégio Rainha da Paz, Igreja Anglicana de Santo
Amaro. Tem colaborado, como coro convidado, na
programação de coros organizada pelo Sindiclube,
com apresentações no São Paulo Futebol Clube e
Clube Pinheiros, entre outros. Já organizou dois
encontros de corais e tem participado de eventos
organizados por outros coros. Cantou, em conjunto
com outros coros, com a Orquestra Sinfônica de
Santo André. Atualmente o grupo ensaia no Colégio
Rainha da Paz, todas as segundas feiras à noite.

Dave e Jean Perry
Kyrie
Piano: Susana Cecilia Igayara
Sonja Poorman
Gloria in excelsis Deo
Piano: Susana Cecilia Igayara
The Beatles
Medley
Arranjo: Ed Lojesky
Piano: Susana Cecilia Igayara
Toquinho e Vinicius de Moraes
Escravo da Alegria
Arranjo e Violão: Fred Teixeira
Piano: Walter Rodrigues
Regência: Marco Antonio da Silva Ramos

Coralistas: Ana Jorge, Ana Lúcia Lourenço da S. Oliveira, Ana Luiza
Corrêa Miranda, Denise Batalha, Dora Meirelles Caiuby, Gilda Salles
Giaffone, Ivania Brandão, Maria Alice Kalil, Maria Cassilda Campiglia,
Marie-Hélène Tiercelin Santos, Muna Lelia Lahud, Selmo Mesquita,
Sonia Labate, Sonia Meirelles Coelho da Fonseca

12

O Coral da ECA-USP, fundado em 1973, é a
porta de entrada dos alunos ao universo do Canto
Coral. Regido por Marco Antonio da Silva Ramos,
professor de Regência Coral, é formado por alunos da
disciplina obrigatória de Canto Coral, alunos de Canto
e Regência, além de alunos de outros institutos da
Universidade de São Paulo que tenham leitura musical
prévia, com uma média de 100 participantes. Trabalha
o repertório coral-sinfônico e obras para grande coro.

Gabriel Fauré (1845-1924)
Cantique de Jean Racine
Órgão: Lee Ward
Regência: Marco Antonio da Silva Ramos
Osvaldo Lacerda (1927-2011)
A Anunciação a Maria
Regência: Marco Antonio da Silva Ramos
Francisco Braga (1868-1945)
Te Deum alternado

I. Te Dominum – Maestoso moderato
II. Tibi omnes – Allegro moderato
III. Sanctus – Andante solemne
IV. Te gloriosus – Moderato
V. Te Martyrum – Andantino
VI. Patrem imensae – Largo
VII. Sanctum quoque – Andante espressivo
VIII. Tu Patris sempiternus – Maestoso
IX. Tu devicto – Moderato energico
X. Judex crederis – Allegro ma non troppo
XI. Salvum fac – Andante mosso
XII. Per singulos dies – Andantino molto espressivo
XIII. Dignare Domine – Andante semplice
XIV. Fiat misericórdia – Larghetto / Allegro Maestoso

Solistas: Janaína Avanzo (soprano),
Marcela Sprega (soprano),
Ivy Szot (mezzo-soprano),
Felipe Meneses (tenor) e
Albert Santana (barítono)
Regência: Filipe Fonseca
(Concerto de conclusão de curso em Regência)

Sopranos: Ana Paula Marcelino, Angela Coltri, Anne Karoline Moreira, Bruno
de Sá Nunes, Camila Flor, Constanza Vélez C., Ester de Camargo Benvenuto,
Giovanna Airoldi, Janaina Avanzo, Júlia de Luca, Kelly Hsu, Larissa Bueno, Livia
Maki Yoshikawa, Marcela Esprega, Valentina Maitá, Mari Vannucci, Mariana
Freires, Milena Lopes, Monique Rached, Naianne de Oliveira Cunha, Rafaela
Romam, Verônica Almeida Silva Rosa | Contraltos: Alana Andrade, Aline Celia
Tonon Parra, Ana Laura M. Gentile, Bárbara Sena Batista Alves, Camila
Montefusco, Camilla Liberali da Silva Ramos, Fernanda Regina de Lima,
Gabrielle Guerra, Giorgia Soares Agostini, Ivy Szot, Marcela Rahal, Mirella
Napolitano, Rebeca Rathlef | Tenores: Adriano Pereira de Souza, Dayvison
Nunes Costa, Fernando Longuini Alves, Filipe Daniel Fonseca dos Santos,
Gabriel Silva de Oliveira, Guilherme Ribeiro, Jean Carlo dos Santos Oliveira,
João F. Nobrega, Leandro Isaac Motta, Lucas Coelho, Lucas Thomazinho,
Matheus Sousa, Patrick Moreira Lima, Pedro Abreu Rodrigues, Pedro Brack,
Pedro Scomparim Neto, Pierluigi Benevieri, Ricardo Augusto de Souza, Rodrigo
Zanettini, Thiago Shizuo Kamiyama Kondo, Tomoya Toma, Wesley Camargo |
Baixos: Albert Santana de Andrade, Alessandro Hiroyuki, André Fajersztajn de
Almeida, Arthur Nicolodi, Bruno da Silva Ghirardi, Carlos Vogt, Dário Oliveira
Santos, David Monteiro de Oliveira, Diésney Leite, Éder Augusto Marcos, Felipe
Brandão, Felipe Galhardi, Felipe Parisi, Giovanni Battista, Giovanni Sartori,Gustavo Guimarães Ferreira Lopes, Henry Bertolucci Lopes, Lucas Akio, Lucas
Raulino, Marcos Matos de Paula, Matheus Silva de Jesus, Otávio Costa Faria,
Pedro de Paula Alves, Pedro Mendonça, Pedro Serapicos, Raphael Andrade,
Renato Raul, Rommel Monteiro, Sebastián Diaz Canto, Thiago Brisolla, Victor
Rodrigues Ribeiro, Vinícius Faina Alves, Vittorio Audi.
Pianistas correpetidores: Lucas Thomazinho, Milena Lopes, Pedro Brack
Orquestra de alunos do Coral da ECA-USP - Flauta: Ester Benvenuto |
Oboé: Catherine Santana* | Clarinetes: Bruno Ghirardi, Patrick Moreira Lima
| Fagote: Sandra Ribeiro* | Trompas: Victor Prado*, Fernanda Lima | Tímpanos: Renato Raul | I Violinos: Camila Flor (spalla), Rebeca Rathlef , Felipe
Oliveira*, Lucas Raulino, David de Oliveira | II Violinos: Dário Oliveira Santos,
Naianne Cunha, Giorgia Soares Agostini, Paulo Rafael Rinco* | Violas: Felipe
Galhardi, Victor R. Ribeiro, Verônica Rosa | Violoncelos: Matheus Silva de
Jesus, Felipe Parisi Dias de Moraes, Matheus de Souza | Contrabaixo: Ronnie
Oliveira da Silva*
*músicos convidados
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O Coro de Câmara Comunicantus foi criado
em 2013, com o objetivo de fornecer aos alunos um
aprimoramento nas práticas corais. O coro é formado por bolsistas do Programa Unificado de Bolsas da
USP, projeto idealizado por seu diretor artístico.
Desde sua criação, desenvolveu importantes programas artísticos no repertório camerístico e recebeu
diversos regentes internacionais, como Philipp
Amelung (Alemanha), Lilla Gábor (Hungria), Geoffrey Webber (Reino Unido) e Fokko Oldenhuis
(Holanda). Um dos objetivos artísticos principais é o
repertório coral brasileiro, tendo apresentado obras
de Villa-Lobos, Guarnieri, Osvaldo Lacerda, Ernâni
Aguiar, Ronaldo Miranda, Silvio Ferraz Mello, Henrique Oswald, Breno Blauth, entre outros, com
algumas edições especialmente preparadas para a
performance do coro.

Georg Frideric Handel
For Sion lamentation make (Judas Maccabeus)
Órgão: Lee Ward
Ernani Aguiar
Madrigal
3 Motetinos n°5
I – In nomine Jesu
II – O Felix anima
III – Justorum Animae
Henrique Oswald
Libera me da Missa de Réquiem
Órgão: Lee Ward
Regência: Marco Antonio da Silva Ramos
Charles Villiers Stanford
The Lord is my Shepherd
Órgão: Pedro Guimarães
Thomas Tallis
If ye Love me

Chico Buarque
Roda Viva
Arranjo: Patricia Costa
Milton Nascimento e Fernando Brant
Encontro e Despedidas
Arranjo: Eunice Rangel
Adaptação: Déborah Rossi

Edward Elgar
O salutaris hostia
Órgão: Pedro Guimarães

Vinícius de Moraes e Baden Powell
Berimbau
Arranjo: Arlindo Teixeira
Adaptação: Fred Teixeira

Soprano I: Anne Karoline Moreira, Janaína Avanzo, Maria Valentina
Alexandre, Patricia Terceros | Soprano II: Giovanna Bueno, Indra Seixas,
Marcela Esprega, Mariana Trento, Rafaela Roman | Contralto I: Mariana
Vannucci, Bruno de Sá, Fernanda Lima | Contralto II: Alana Andrade,
Ana Laura Gentile | Tenor I: Danilo Sene, André Murino, Rodrigo Marin,
Henrique Diás Scrocco* | Tenor II: Patrick Lima, Pedro Guimarães,
Ricardo Augusto de Souza | Barítono: Albert Andrade, Yugo Sano Mani,
Gilberto Ferreira, Neto Cruz, Ivan Zurawski, Silney Doomacil | Pianista
correptidor: Enrico Ruggieri

6

Gabriel Levy / (Folclore Pernambucano)
Quando a Morena / Duas Cirandas

Gerald Finzi
My spirit sang all day
Poema: Robert Bridges

Charles Villiers Stanford
How beauteous are their feet
Órgão: Pedro Guimarães
Regência: Lee Ward

*Músico Convidado

O Coral da Faculdade de Odontologia da
Universidade de São Paulo (FOUSP), após oito
anos sem atividades, no dia 7 de abril de 2014
retomou sua trajetória sob a regência de Mariana
Trento.
Por iniciativa da ASFOUSP (Associação
dos Funcionários da Faculdade de Odontologia da
USP) e com o apoio do Diretor, Prof. Dr. Waldyr
Antonio Jorge, o Coral da FOUSP reuniu 20 integrantes, entre eles alunos da graduação e pós-graduação, funcionários e docentes.
Com um repertório voltado inicialmente
para música brasileira, realizaram concertos em
eventos institucionais, acadêmicos e encontro
corais.
Mariana Trento desenvolve suas atividades artísticas como regente coral e pianista colaboradora. Concluiu o Bacharelado em Piano pela
Faculdade de Artes Alcântara Machado (2010),
sob a orientação de Marisa Lacorte e deu continuidade aos estudos na Universidade de São
Paulo (USP), onde cursa Licenciatura em Música.
Integrante do Laboratório Coral – ECA/USP (Bolsista Cnpq 2012/2013 – Regente e Pianista Colaboradora), sob a orientação de Marco Antonio da
Silva Ramos e Susana Cecília Igayara. Atualmente é Regente Coral e Professora de Música da
Escola Waldorf Francisco de Assis. Foi Monitora
e Bolsista da classe de Regência Coral e Grande
Coro no Festival Música nas Montanhas (Poços de
Caldas – MG), nos anos de 2012, 2013 e 2014. Foi
integrante do Collegium Musicum de São Paulo
(2006 – 2012), sob a regência de Abel Rocha, e nos
dois últimos anos sob a regência de Bruno Facio.
Atualmente é Bolsista do Coro de Câmara Comunicantus sob a regência de Marco Antonio da Silva
Ramos e orientações de Susana Cecília Igayara,
Luiz Ricardo Ballestero e Francisco Campos.

Regência: Mariana Trento
Bolsista: Wadmir Abreu | Coralistas: Ana Lucia Victoretti, Erika Justos,
Marília Grando, Malu Frigerio, Rita Diná, Thaís Reis, Adriana Castro,
Anna Carolina A. Pieruci, Coraci Ap. de Morais, Evelin Regina de Freitas,
Isabella M. Bergamo Vasconcelos, Silvia Regina, Vânia Funaro, Yvette
Alania Salazar, Jorge Machado, Pedro Paulo S. Olivieri, Rafael Ballester,
Rodrigo Williams, Vítor Ancheschi

Coralda
FOUSP
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O Physicantus – Coral do Instituto de
Física da USP – foi criado em março de 2007, por
iniciativa de sua Diretoria, com o objetivo de
promover uma atividade cultural de integração
entre docentes, alunos e funcionários. Contando
com aproximadamente 25 integrantes, o coro
ensaia semanalmente e apresenta-se com regularidade dentro e fora do campus da USP. Entre os
locais onde o grupo já realizou concertos destacam-se o Memorial da América Latina, Anfiteatro
Camargo Guarnieri, Auditório Ariosto Mila (FAU-USP), Paróquia de N. S. do Perpétuo Socorro,
Capela do Colégio Assumpção, Câmara Municipal
de São Paulo e Hospital A. C. Camargo. O Coral
Physicantus dedica-se a um repertório eclético que
abrange diferentes estilos e gêneros musicais. As
inscrições encontram-se abertas e os ensaios acontecem às quartas-feiras, das 12h às 13h30m, na
Sala de Seminários do Departamento de Física
Geral. Desde sua formação, o grupo encontra-se sob
a direção musical de Munir Sabag.
Munir Sabag é doutor em Física e licenciado em Música pela Universidade de São Paulo. É
pesquisador do GEPEMAC - Grupo de Estudos e
Pesquisas Multidisciplinares nas Artes do Canto
(CMU/ECA – USP), onde desenvolve pesquisa a
respeito da música vocal renascentista e de sua
notação original. Realiza também atividades como
arranjador coral e é cantor e monitor do Coral
Universidade de São Paulo (CoralUSP) desde 1995.
Além do Coral Physicantus, dirige o Grupo Vozes
(D'Altomare Química / UNIVAR Brasil), o Coral do
Ilha (Condomínio Ilha do Sul) e o grupo vocal Caras
& Bocas.

Daniel Roitman
Ose shalom
Arranjo: Vivian Tabbush

Tradicional Sul-Africano
N’kosi sikelele Africa
Arranjo: Martinho Lutero
Negro Spiritual Tradicional
Climbin’ up the mountain
Arranjo: William Henry Smith
Três cantos nativos dos índios Kraó
Arranjo: Marcos Leite
Negro Spiritual Tradicional
Gonna study war no more
Arranjo: Wendell Whallum
Regência: Munir Sabag
Sopranos: Cely P. Silva, Kelly Cristina C. Pires, Maria de Fátima Alves de
Souza, Mituko Tsuda, Nanci Hitomi Inoue, Renata Bressane, Solange
Castro Afeche, Sylvia M. Carneiro, Zeila Sliozbergas | Contraltos:
Azadeh Alizadeh, Barbara Abigail Ferreira Ribeiro, Carmen Sylvia de
Moya Partiti, Elisabeth Andreoli de Oliveira, Maria de Fátima Juliano da
Silva, Mônica Pacheco, Rayssa Bruzaca, Silvana Ramos, Wanda Engel |
Tenores: Emanuel Lima, Eric Keiji, Fernando Gabriel Benitez Lara,
Jefferson P. De Albuquerque, Leo Moreno Domingues, Masao Matsuoka,
Nazaré Vitória dos Santos, Vitor Hirata | Baixos: Claudio Lima
Rodrigues, Hugo Natal da Luz, Marcos Santos de Souza, Micael Amore
Cecchini, Nélio Roberto Nunes

Lee Ward
Lee Ward nasceu em Liverpool e
iniciou seu envolvimento com música religiosa como menino cantor aos 6 anos.
Cantou nas igrejas Anglicana e Católico-Romana e logo seu interesse voltou-se ao
aprendizado organístico. Aos 18 anos
tornou-se Organista Assistente da catedral
medieval de Chester onde começou a ensinar jovens meninos a cantar. Mais tarde foi
Foundation Scholar no Royal College of
Music e na Universidade de Londres onde
ganhou todos os prêmios de órgão e trabalhou com os coros das catedrais de St. Paul,
da Abadia de St. Alban e da Temple Church,
acompanhando-os no órgão e atuando como
assistente nos ensaios.
Foi diretor musical da primeira escola coral
do sistema estatal (sem anuidade) na
London Oratory School, onde coordenou o
coral de meninos mais famoso do mundo, o
London Oratory Schola. O coral fez numerosas gravações e transmissões, sendo talvez
mais famoso por suas gravações cinematográficas incluindo ‘Harry Potter’ e ‘O
Senhor dos Aneis’. Foi presidente da MMA
(Music Masters’ Association), a maior organização de ensino musical no Reino Unido e
lhe foi dado financiamento do governo através do National Singing Programme (Programa Nacional de Canto – “Sing Up!”)
para coordenar um programa de extensão
coral e vocal, visitando diversas escolas
privadas de ensino primário em Londres,
ministrando workshops de voz e coro juntamente com os meninos da Schola.
Em São Paulo desde 2012, é diretor musical
na Escola Britânica St. Paul onde coordena
diversos coros de jovens. Sua intenção é
começar um coro de meninos no Mosteiro de
São Bento, onde é organista titular. As
primeiras audições para o coro serão em
janeiro de 2016.
J. S. Bach
Wachet Auf
E. Elgar
Imperial March
As peças para órgão solista serão intercaladas às
apresentações dos coros.
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Festival Comunicantus 2015
Data: 04/12/2015
Local: Auditório Abrahão de
Moraes - Instituto de Física (USP)

Coral Physicantus
Regência
Munir Sabag
Coral da FOUSP
Regência
Mariana Trento
Bolsista
Wadmir Abreu
Coral do Jardim
Regência
Marco Antonio da Silva Ramos
Piano
Susana Cecilia Igayara
Walter Rodrigues (monitor)
Violão
Fred Teixeira
Coral Universitário Comunicantus
Regência
Carolina Andrade (mestrado)
Daniel Toledo
Diogo Santana
Giulia Faria
Jacqueline Domingos
Letícia Krieger
Piano
Daniel Toledo
Coral Escola Comunicantus
Regência
Agnelson Gonçalves
Carolina Andrade (mestrado)
Giulia Faria
Ivan Zurawski
Mirella Napolitano
Piano
Enrico Ruggieri
9
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ANEXO 12

Confira a programação musical já confirmada para o
concerto coral na XVII Maifest - Zukunft: Arte e
cooperação para uma cidade melhor!

Data: 14 de Maio de 2016 às 15h.
Local: Palco Orquestra - Rua Bernardino de Campos, 145, bairro do Brooklin.
Promoção: Associação dos Empreendedores e Moradores do Brooklin.
Presidente: Pietro Iaconelli
Curador: Luiz Delfino Cardia
Entrada franca

Edu Lobo
Arranjo: Marcos Leite
No Cordão da Saideira
Regência: Fred Teixeira
Folclore Brasileiro
Arranjo: Lindembergue Cardoso
Forrobodó da Saparia
Regência: Marco Antonio da Silva Ramos
Clement Janequin
Ouvrez moy l´huis
Regência: Marco Antonio da Silva Ramos
Mozart Camargo Guarnieri
Vamos Aloanda
Regência: Marco Antonio da Silva Ramos
| Solistas |
Rafaela Roman
Mirella Napolitano
Rodrigo Marin
Silnei Döomacil
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ANEXO 13

Programa: Coro de Câmara Comunicantus
Série de Concertos do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas
Embu das Artes – SP
05/06/2016

Ernani Aguiar (1950)

3 Motetinos n°5 (1992)
I – In nomine Jesu
II – O Felix anima
III – Justorum Animae

Claudia Helena Alvarenga (1968)

Salmo 22 (2008)

Henrique Oswald (1852 – 1931)

Libera me da Missa de Réquiem (1925)

Franz Liszt (1811 -1886)

Pater Noster do Oratório Christus(1866)

Clement Janequin (1485-1558)

Ouvrez Moy L’huis (1543)

Osvaldo Lacerda (1927-2011)

Automação (1983)

Texto: Cassiano Ricardo (1895 -1974)
Regência: Fred Teixeira

Osvaldo Lacerda (1927-2011)

Romaria (1967)

Texto: Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)
Regência: Fred Teixeira

Edu Lobo (1943)

No cordão da Saideira(1983)

Arr. Marcos Leite (1953-2002)
Regência: Fred Teixeira
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Folclore Brasileiro

Forrobodó da Saparia (1982)

Arr. Lindembergue Cardoso(1939- 1989)

Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993)

Vamos Aloanda (1936)

Solos
Rafaela Roman - Soprano
Mirella Napolitano - Mezzo
Rodrigo Marin - Tenor
Silnei Döomacil – Barítono
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Texto

251

ANEXO 16

252

ANEXO 17

253

A
N
E
X
O
1
8

254

ANEXO 19
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ANEXO 22

CORO DE CÂMARA COMUNICANTUS
da Escola da Comunicações e Artes da USP

Congresso IUPAQ 2017
World Trade Center

9 de julho de 2017
17h00
PROGRAMA
Regência: Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos

Mozart Camargo Guarnieri (1907 - 1993)

Vamos Aloanda (1936)

Solistas: Anne Karoline Moreira
Mirella Napolitano
Rodrigo Marin
Pedro Alves
Osvaldo Lacerda (1927 - 2011)

Romaria (1967)

Texto: Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987)
Regência: Fred Teixeira, doutorando.
Narrador: Marco Antonio da Silva Ramos
Ernani Aguiar (1950)

3 Motetinos n°5 (1992)
I. In nomine Jesu
II. O Felix anima
III. Justorum Animae

Claudia Helena Alvarenga (1968)

Salmo 22 (2008)

Ronaldo Miranda (1948)

Cantares (1987)

Solo: Rafaela Romam
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Eduardo Gudin (1951)
Texto: Marco Antonio da Silva Ramos
Arr. Carlos Menezes Jr.
Violão: Fred Teixeira

- Pai Tietê (1991)
- Por do sol

Edu Lobo (1943)

No cordão da Saideira (1967)

Arr. Marcos Leite
Violão: Fred Teixeira

Regente Titular e Diretor Artístico:

Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos

Assistentes do Doutorado em Performance
em Regência Coral:

Fred Teixeira
José Luiz Ribalta

Pianista:

Enrico Ruggieri

Curadoria do Programa:

Prof. Dra. Susana Cecilia Igayara-Souza

Coralistas
Soprano: Ana Paula Gabriel - Anne Karoline Moreira - Elisa Medeiros - Giovanna Bueno - Luísa Freitas - Margot Lohn
Kullock - Mariana Trento - Nataly Macías - Rafaela Romam. Contralto: Alana Andrade - Amanda Cristaldo - Ana Laura
Gentile - Fernanda Lima - Mirella Napolitano - Paulla Zeferino. Tenor: Adriel Verçosa - Ásafe Soler - César Augusto
Madeira - Guilherme Ennes - Rodrigo Marin - Vinícius Pontes. Baixo: Enrico Ruggieri - Felipe Gazoni - Gilberto de
Oliveira Ferreira - Mateus Lucena - Pedro de Paula Alves

260

ANEXO 23

CONGRESSO DE GRADUAÇÃO DA USP 2017
Coro de Câmara Comunicantus
Regência: Prof. Dr. Marco Antonio da Silva Ramos
Ernani Aguiar (1950)

3 Motetinos n°5 (1992)
I. In nomine Jesu
II. O Felix anima
III. Justorum Animae

Osvaldo Lacerda (1927 - 2011)
Texto: Cassiano Ricardo(1895 - 1974)
Regência: Fred Teixeira, doutorando assistente
Solistas: Ásafe Soler e Pedro Alves

A Primeira Missa e o Papagaio (1980)

Eduardo Gudin (1951)
Texto: Marco Antonio da Silva Ramos (1950)
Arr. Carlos Menezes Jr.
Violão: Fred Teixeira

Pai Tietê (1991)

Edu Lobo (1943)

No cordão da Saideira (1967)

Arr. Marcos Leite
Violão: Fred Teixeira
Mario Castelnuovo Tedesco (1895 – 1968)
Texto: Federico García Lorca

do Romancero Gitano, Op.152 (1951)
-Baladilla de los tres ríos
-La guitarra
-Puñal

Quarteto solista
Soprano: Anne Katerine
Contralto: Mirella Napolitano
Tenor: Ásafe Soler
Baixo: Pedro Alves
Violão: Edelton Gloeden
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Apenas para o BIS
Mozart Camargo Guarnieri (1907 - 1993)

Vamos Aloanda (1936)

Solistas: Anne Karoline Moreira
Mirella Napolitano
Rodrigo Marin
Pedro Alves

Coach da variante andaluz do espanhol:

Giselle Reis

Assistentes:

Fred Teixeira
José Luiz Ribalta

Pianista:

Enrico Ruggieri

Curadoria do Programa:

Prof. Dra. Susana Cecilia Igayara

Coralistas
Soprano: Ana Paula Gabriel - Anne Karoline Moreira - Elisa Medeiros - Giovanna Bueno - Luísa Freitas - Margot Lohn
Kullock - Mariana Trento - Nataly Macías - Rafaela Romam. Contralto: Alana Andrade - Amanda Cristaldo - Ana Laura
Gentile - Fernanda Lima - Mirella Napolitano - Paulla Zeferino. Tenor: Adriel Verçosa - Ásafe Soler - César Augusto
Madeira - Guilherme Ennes - Rodrigo Marin - Vinícius Pontes. Baixo: Enrico Ruggieri - Felipe Gazoni - Gilberto de
Oliveira Ferreira - Mateus Lucena - Pedro de Paula Alves
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ANEXO 28
Links para download de Partituras utilizadas em nosso trabalho.

http://ge.tt/1BxNvko2
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