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RESUMO 

Gabriel, Ana Paula dos Anjos. Música do século XX e música antiga em performances 

corais em São Paulo (1960-1979): práticas interpretativas. 2021. Tese (Doutorado em 

Música) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.  

 

A presente pesquisa de doutorado teve como objetivo investigar a prática de música antiga e de 

música do século XX no ambiente coral das décadas de 1960 e 1970 de São Paulo, discutindo 

as principais questões interpretativas que permearam a performance desses repertórios que 

emergem de fontes bibliográficas, bem como de um conjunto de fontes documentais e fontes 

orais estabelecido especialmente para a pesquisa. São investigadas questões relacionadas a 

práticas de repertório, sonoridade e técnica vocal, estilo de interpretação e recursos 

interpretativos empregados em um conjunto de coros que tiveram atuação relevante na difusão 

da prática em São Paulo. Neste trabalho, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental em acervos e a realização de entrevistas com intérpretes colaboradores como 

principais procedimentos metodológicos. Como referenciais teóricos, foram adotados os 

trabalhos de Lawson e Stowell (2012), Leech-Wilkinson (2009), Cotta (2006), Lopez (2003) e 

Certeau (1982). Como colaboradores, são entrevistados os regentes Roberto Martins, Lutero 

Rodrigues e Marco Antonio da Silva Ramos, intérpretes de ampla vivência nas práticas corais 

de São Paulo, não apenas no período compreendido pelo recorte temporal da pesquisa, como 

também no âmbito das práticas atuais. A tese é composta por dois Capítulos, Conclusão e 

Apêndices. Como uma pesquisa na área de questões interpretativas que se situa campo da 

História da Performance Musical e, portanto, tem parte fundamental do trabalho constituída por 

pesquisa histórica aliada à discussão de questões e práticas interpretativas, a estrutura embasada 

em dois capítulos procura contemplar as discussões de maior cunho histórico no Capítulo I, 

enquanto destina ao Capítulo II a parte de análise e discussão de questões interpretativas. Nas 

Conclusão, são expostos os resultados da presente pesquisa, que compreendem, primeiramente, 

o estabelecimento de perfis dos coros estudados, a realização de um panorama das atividades 

corais das décadas de 1960 e 1970 e a reunião de informações de valor histórico para o canto 

coral em São Paulo que estavam anteriormente dispersos em diversos acervos. Contribui, 

também, para a discussão e reflexão a respeito de questões interpretativas diversas que 

permearam a prática coral do período, propõe revisões da historiografia musical brasileira a 

respeito da prática e construção de repertórios no canto coral, bem como contribui para a 

ampliação da visão a respeito da vanguarda e de seu envolvimento com a performance coral na 

segunda metade do século XX. Em última análise, uma contribuição significativa da presente 

pesquisa também se apresenta nas entrevistas feitas especialmente no âmbito da presente 

pesquisa, que expõem a trajetória e a atividade artística dos intérpretes colaboradores e suas 

reflexões a respeito do ambiente coral de São Paulo e a respeito da performance musical. As 

entrevistas são publicadas, na íntegra, nos Apêndices. O Anexo apresenta link com os arquivos 

de áudio de toda a documentação sonora utilizada na presente tese.  

 

Palavras-chave: História da Performance Musical. História do Canto Coral (Século XX; 

1960-1979; São Paulo). Práticas Corais. Práticas interpretativas. 

  



 

ABSTRACT 

Gabriel, Ana Paula dos Anjos. Twentieth century music and early music in choral 

performances in São Paulo (1960-1979): interpretative practices. 2021.Thesis (Doctorate) 

– Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2021.  

 

This doctoral research aimed to investigate the practice of early music and twentieth century 

music in the choral environment of the 1960s and 1970s in São Paulo, discussing the main 

interpretative issues that permeated the performance of these repertoires that emerge from 

bibliographical sources, as well as a set of documentary and oral sources established especially 

for the research. We investigate issues related to repertoire practices, sonority and vocal 

technique, interpretation style and interpretative resources used in a group of choirs that played 

a relevant role in the dissemination of the practice in São Paulo. This work uses bibliographical 

research, documentary research in collections and interviews with collaborating interpreters as 

the main methodological procedures. As theoretical references, we used Lawson and Stowell 

(2012), Leech-Wilkinson (2009), Cotta (2006), Lopez (2003) and Certeau (1982). As 

collaborators, conductors Roberto Martins, Lutero Rodrigues and Marco Antonio da Silva 

Ramos are interviewed, as interpreters with extensive experience in the choral practices of São 

Paulo, not only in the period covered by the time frame of the research, but also for current 

practices. The thesis consists of two chapters, conclusions, and appendices. As a research in the 

area of interpretative questions that is located in the field of History of Musical Performance, 

and which, therefore, has an important part of historical research allied to the discussion of 

interpretative issues and practices, the structure based on two chapters seeks to contemplate the 

discussions of greater historical nature in Chapter I, while assigning to Chapter II the analysis 

and discussion of interpretative issues. In Conclusion, the results of the present research are 

presented, which comprise, firstly, the establishment of profiles of the researched choirs, the 

realization of an overview of the choral activities of the 1960s and 1970s and the gathering of 

information of historical value for choral singing in São Paulo that were previously dispersed 

in several collections. It also contributes to discussion and reflection on various interpretative 

issues that permeated the choral practice of the period, as well as proposing reviews of Brazilian 

musical historiography regarding the practice and construction of repertoires in choral singing, 

as well as contributing to the expansion of vision of the avant-garde and its involvement with 

choral performance in the second half of the 20th century. Ultimately, a significant contribution 

of this research is also presented in the interviews made especially within the scope of this 

research, which expose the trajectory and artistic activity of the collaborating interpreters and 

their reflections on the choral environment of São Paulo and on musical performance. The 

interviews are published, in full, in the Appendices. The Annex presents a link with the audio 

files of all the sound documentation used in this thesis. 

 

Keywords: History of Musical Performance. History of Choir Singing (20th century; 1960-

1979; São Paulo). Choral practices; Interpretative Practices.  

  



 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 11 

1.1. A escolha dos coros participantes da pesquisa ............................................................. 14 

1.2. Metodologia de pesquisa .............................................................................................. 15 

1.3. A pesquisa documental em acervos e o estabelecimento de um conjunto de fontes 

documentais para a pesquisa. ........................................................................................ 20 

1.4. A realização das entrevistas .......................................................................................... 21 

1.5. Estruturação da tese ...................................................................................................... 26 

2. CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA .................................................... 28 

2.1. O movimento coral paulista das décadas de 1960 e 1970: mudanças estruturais em um 

período pós-canto orfeônico ......................................................................................... 28 

2.1.1. Movimento coral brasileiro e ensino do canto orfeônico ...................................... 28 

2.1.2. O regime militar e políticas públicas de fomento ao canto coral .......................... 31 

2.1.3. A reestruturação do movimento coral nas décadas de 1960 e 1970: entre a 

renovação e a continuidade de práticas ................................................................. 33 

2.1.4. Canto coral e meios de comunicação de massa: aproximações ............................ 43 

2.1.5. Os concursos, encontros e festivais corais ............................................................ 47 

2.2. Música do século XX: criação e circulação de um repertório contemporâneo às 

décadas de 1960 e 1970 em São Paulo ......................................................................... 66 

2.3. O movimento de música antiga .................................................................................... 71 

2.4. A coexistência da música antiga e da música do século XX em São Paulo (1960-

1970): motivações e intersecções possíveis .................................................................. 74 

2.4.1. A busca pelo “novo”: novas práticas de repertório, novas estéticas e modelos 

composicionais ...................................................................................................... 76 

2.4.2. Arranjos corais versus composições corais: uma disputa estética ........................ 82 

2.4.3. O valor pedagógico do repertório e a renovação de práticas de repertório ........... 85 

2.5. Os coros pesquisados: breve histórico e trajetória artística nas décadas de 1960 e 1970

 ...................................................................................................................................... 86 

2.5.1. Um movimento precursor: O Movimento Ars Nova ............................................ 86 

2.5.2. Conjunto Coral de Câmara de São Paulo (SP) ...................................................... 94 

2.5.3. Madrigal Ars Viva de Santos (SP) ........................................................................ 97 

2.5.4. Madrigal das Arcadas .......................................................................................... 104 

2.5.5. Madrigal Klaus-Dieter Wolff .............................................................................. 106 

2.5.6. Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (Coral ICIB) ................................... 110 

2.5.7. Coral Universidade de São Paulo (CoralUSP) .................................................... 113 



 

2.6. Considerações Finais .................................................................................................. 119 

3. CAPÍTULO II – A INTERSECÇÃO ENTRE O NOVO E O ANTIGO: PRÁTICAS E 

QUESTÕES INTERPRETATIVAS .................................................................................. 125 

3.1. As referências em performance musical ..................................................................... 125 

3.1.1. As referências de livros e discos ......................................................................... 125 

3.1.2. A importância das referências de intérpretes atuantes no Brasil......................... 129 

3.1.3. As referências em performance provenientes de intérpretes no estrangeiro ....... 135 

3.2. Convenções relativas a aspectos visuais diversos da performance musical e à ocupação 

de espaços de performance ......................................................................................... 141 

3.3. O uso de elementos cênicos na performance musical ................................................. 152 

3.3.1. A música-teatro de vanguarda:  disputas estéticas e delimitação de práticas ..... 155 

3.3.2. O repertório do século XX: a ação cênica em diferentes propostas artísticas .... 157 

3.3.3. Propostas cênicas para a performance de música antiga: novos formatos de 

concerto e Comedia Dell’Arte ............................................................................. 163 

3.4. Práticas de repertório .................................................................................................. 168 

3.4.1. Música Antiga ..................................................................................................... 168 

3.4.2. As práticas de repertório do século XX .............................................................. 176 

3.5. As práticas de acompanhamento ................................................................................. 182 

3.5.1. A predominância da música a cappella e as situações pontuais de uso de 

acompanhamento instrumental ............................................................................ 182 

3.5.2. As escassas oportunidades de realização de performances com instrumentos ... 188 

3.5.3. O “a-cappella-Ideal”............................................................................................ 190 

3.6. Sonoridade vocal ......................................................................................................... 198 

3.6.1. A sonoridade na música antiga e características gerais ...................................... 198 

3.6.2. Sonoridade vocal, música do século XX e experimentação ............................... 207 

3.7. Questões interpretativas relativas ao texto literário da obra ....................................... 211 

3.8. A Relação intérprete-partitura e a performance musical ............................................ 219 

3.9. Fraseado e articulação ................................................................................................. 230 

3.10. Dinâmica ................................................................................................................... 239 

3.10.1. A dinâmica no século XX: a exploração de várias nuances de intensidade sonora

 ............................................................................................................................. 241 

3.10.2. A dinâmica nas performances de música antiga ............................................... 246 

3.11. Andamento ................................................................................................................ 252 

3.11.1. Escolhas de andamento na música antiga ......................................................... 253 

3.11.2. Andamento na música do século XX: o tempo musical cronometrado na 

vanguarda ............................................................................................................. 255 

3.12. Agógica ..................................................................................................................... 258 



 

4. CONCLUSÃO .................................................................................................................... 265 

4.1. O trabalho junto às fontes documentais e às entrevistas: dados de importância histórica 

para o canto coral em São Paulo. ................................................................................ 265 

4.2. O ambiente coral de São Paulo das décadas de 1960 e 1970: possíveis paralelos com a 

prática coral atual. ....................................................................................................... 266 

4.3. A importância da atividade de intérpretes locais na construção de referências em 

performance e estabelecimento de tradições e práticas corais. ................................... 269 

4.4. As contribuições para a discussão de práticas de repertório relevantes para a prática 

coral de São Paulo....................................................................................................... 271 

4.5. A contribuição do movimento de vanguarda para as práticas corais de São Paulo .... 273 

4.6. As contribuições para a discussão de outras questões interpretativas recorrentes nas 

fontes documentais e nas fontes orais ......................................................................... 274 

4.7. A compreensão da atividade de intérpretes importantes do meio coral brasileiro e de 

seus processos de criação. ........................................................................................... 280 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 284 

APÊNDICE A – ENTREVISTA DE LUTERO RODRIGUES CONCEDIDA A ANA 

PAULA DOS ANJOS GABRIEL ..................................................................................... 295 

APÊNDICE B – ENTREVISTA DE ROBERTO MARTINS CONCEDIDA A ANA PAULA 

DOS ANJOS GABRIEL .................................................................................................... 315 

APÊNDICE C – ENTREVISTA DE MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS 

CONCEDIDA A ANA PAULA DOS ANJOS GABRIEL ............................................... 338 

ANEXO – LINK PARA ACESSO À DOCUMENTAÇÃO SONORA (GRAVAÇÕES DOS 

COROS) ............................................................................................................................. 377 

 

 



11 

1. INTRODUÇÃO 

 

O primeiro contato com o objeto de estudo da presente pesquisa ocorreu com a 

documentação do regente Klaus Dieter Wolff localizada no Comunicantus: Laboratório Coral, 

ligada principalmente à sua atividade de regente e professor do Departamento1.  Entre os 

programas de concerto, o repertório coral de Wolff destacava-se pelo predomínio, entre a 

documentação então consultada, de músicas da renascença e da música medieval, bem como 

da música do século XX, principalmente a produção da vanguarda brasileira.  

Pela recorrência e pelo modo como eram apresentados esses repertórios, por vezes 

como componentes de um mesmo programa de concerto ou disco, naturalmente algumas 

questões emergiram da observação, em um primeiro contato, dessa prática de repertório tão 

peculiar. Primeiramente, o que explicaria o interesse em explorar recorrentemente repertórios 

tão distantes geográfica e historicamente entre si? O que justificaria essa aparente coexistência 

da música antiga com a música do século XX, e especialmente com a vanguarda, retratada por 

bibliografia como Kater (2001) e Neves (1981) como um movimento artístico que prezou pela 

criação de uma música “nova”, pela ruptura com paradigmas de composição e performance 

musical do passado?  

No âmbito de questões que tratam especificamente da atividade de performance 

musical, como eram trabalhadas essas peças em uma mesma proposta artística de conjunto, 

sendo que eram repertórios que também conservavam práticas e questões interpretativas tão 

distintas entre si? Como, ainda, era a performance do repertório de música antiga nessa prática? 

E como era a performance do repertório do século XX? 

Com o contato com mais acervos ligados à história do canto coral no Brasil e a 

possibilidade de explorar uma documentação mais ampla, foi possível verificar que outros 

grupos contemporâneos a Wolff, como o Madrigal Renascentista e o Coral Ars Nova (atual Ars 

Nova – Coral da UFMG), ambos de Belo Horizonte (MG), o Madrigal Ars Viva de Santos (SP) 

e o Madrigal da Universidade Federal da Bahia (UFBA), apresentavam práticas de repertório 

semelhantes.  

Também foi possível verificar que, embora a prática de música antiga e a prática de 

música do século XX na contemporaneidade não tenham sido monopólio de um único período 

                                                 

1 Documentação consultada em 2010 no âmbito da então disciplina de graduação CMU0509 Introdução aos 

Estudos de Repertório Coral, ministrada pela Profa. Dra. Susana Cecilia Igayara-Souza.  
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histórico do século XX ou do século XXI, é possível identificar, por meio da análise de fontes 

documentais do período, uma intensificação dessa prática na qual ambos os repertórios 

coexistiram no meio coral brasileiro entre as décadas de 1960 e 1970.  

 É desse contato inicial com a atividade desses grupos que se delineia não apenas 

esse recorte temporal das décadas de 1960 e 1970, como também a possibilidade de que esse 

interesse na performance da música antiga concomitante à música do século XX não tenha sido 

algo restrito a um único regente ou grupo. Foi, outrossim, uma prática assimilada de diferentes 

formas por outros conjuntos corais em um contexto mais amplo, por parte de coros que 

compartilhavam de uma orientação artística específica, e que mantinham relações com 

instituições e movimentos artísticos responsáveis pela difusão tanto da música antiga quanto da 

música do século XX nas décadas de 1960 e 1970. 

 Essa relação entre a prática de música antiga com a prática da música do século 

XX no canto coral brasileiro das décadas de 1960 e 1970 é algo relativamente pouco explorado 

tanto pelas pesquisas em musicologia, quanto em performance e questões interpretativas no 

Brasil. A bibliografia existente frequentemente trata do movimento de música antiga no Brasil 

e dos movimentos de compositores brasileiros do século XX, sobretudo da música de 

vanguarda, como fenômenos que se desenvolveram isoladamente um do outro no século XX. 

Livros que abordam a história da música brasileira no século XX, e mais especificamente das 

décadas de 1960 e 1970, como Moura (2011), Mariz (2012) e Neves (1981), centram-se nas 

novas técnicas composicionais e nas experimentações com a linguagem musical contemporânea 

empreendidas pelos compositores de vanguarda durante o período. Em trabalhos a respeito do 

movimento de música antiga no Brasil como Augustin (1999), é possível apenas verificar que 

figuras importantes para a performance de música do século XX no Brasil, como Roberto 

Schnorrenberg e Hans Joachim Koellreutter, atuaram também na difusão e performance do 

repertório de música antiga.  

Entretanto, autores que efetivamente estabelecem uma relação entre música antiga 

e música do século XX são escassos, principalmente na área coral. Coelho de Souza (2011), 

Machado Neto (2011) e Bispo (2008a, 2008b, 2008c) são exemplos de trabalhos que abordam 

essa associação em contextos musicais específicos e, no caso de Rodolfo Coelho de Souza 

(2011), ainda no contexto da atividade do compositor. Coelho de Souza, no caso, trata 

especificamente do Madrigal Ars Viva de Santos, e explora a relação próxima de compositores 

vanguardistas que se relacionavam ao coro com a música antiga pré-tonal e com a poesia 

trovadoresca, associando-a à orientação estética de Koellreutter (COELHO DE SOUZA, 2011. 

p.25).  



13 

A historiografia tradicional da música erudita ocidental, por sua vez, no âmbito de 

uma abordagem metodológica centrada na atividade de compositores e de suas respectivas 

obras, pouco enfatiza que tanto a música antiga quanto a música do século XX, especialmente 

a de vanguarda, foram parte de movimentos que constituíram importantes forças propulsoras 

da atividade de performance musical no século XX. Segundo Goehr (1992), o movimento de 

música antiga e a produção de compositores do século XX foram importantes vertentes 

musicais que questionaram as tradições de composição e performance do Romantismo e 

mudaram o modo de pensar e de interpretar música na contemporaneidade.  

A música antiga desempenhou essa função pelo fato de representar, na época, um 

repertório produzido em períodos históricos anteriores ao século XIX2, aos quais as tradições e 

concepções de performance românticas não se aplicariam (GOEHR, 1992). A produção musical 

do século XX, por sua vez, constituiu uma produção alternativa ao Romantismo tanto em termos 

de estética composicional quanto de performance, pelo desafio às convenções e tradições que 

estruturaram a atividade musical do século anterior (MOURA, 2011; ROSS, 2009; 

GRIFFITHS, 2006; GOEHR, 1992).  

 Ambos representaram um distanciamento de ideais românticos como o virtuosismo 

na performance musical e a sonoridade vocal do bel canto, a rigidez na forma e na métrica das 

obras, o papel do intérprete na performance musical estritamente separado do papel do 

compositor, o pouco espaço para a improvisação musical e a liberdade criativa do intérprete, 

além das formalidades das performances nas salas de concerto do século XIX impostas tanto 

ao intérprete quanto à plateia. 

No Brasil, ambos os movimentos artísticos tiveram na atividade coral um ambiente 

fértil para a difusão de práticas interpretativas e repertórios nas décadas de 1960 e 1970. Com 

a dissolução progressiva do canto orfeônico enquanto projeto educacional e disciplina escolar 

em 1961, o canto coral brasileiro como um todo passou por uma reestruturação que levou à 

ocupação de novos espaços de prática musical fora dos orfeões artísticos ou escolares e das 

                                                 

2 É importante ressaltar que atualmente existem abordagens interpretativas que compreendem um amplo repertório 

de músicas do século XIX como música antiga, com propostas de performance historicamente orientadas de obras 

do Classicismo e do Romantismo (LAWSON & STOWELL, 1999). Entretanto, no cenário musical brasileiro do 

período histórico delimitado pela pesquisa, que abrange as décadas de 1960 e 1970, a música do século XIX, 

sobretudo estrangeira, não era percebida como um repertório de música antiga. Nossa pesquisa em relatórios 

institucionais, notícias de periódicos e programas de concertos dos coros estudados indica que a maior parte do 

repertório de música antiga praticado na época era a música composta antes de 1800, no caso da música estrangeira, 

e música do período colonial, no caso do repertório brasileiro.  Essas diferenças denotam não apenas as mudanças 

que o movimento de música antiga sofreu desde seu início no século XIX até o século XXI, como também como 

o conceito do que constitui “música antiga” foi progressivamente ampliado no decorrer das décadas.  
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tradicionais salas de concerto, entre eles as universidades e as organizações artísticas 

independentes. Também, nesse processo gradual de reestruturação de práticas, a demanda por 

novos repertórios e pela renovação de práticas era evidente.  

Nesse contexto, a presente pesquisa de doutorado teve como objetivo investigar 

essa prática coral das décadas de 1960 e 1970 em São Paulo, discutindo as principais questões 

interpretativas que permearam a performance desses repertórios que emergem tanto de fontes 

documentais quanto do ponto de vista de intérpretes que colaboraram em entrevistas para a 

pesquisa. São investigadas questões relacionadas a práticas de repertório, sonoridade e técnica 

vocal, estilo de interpretação e recursos interpretativos empregados.  

A pesquisa adota a perspectiva da História da Performance Musical, tendo Lawson 

& Stowell (2012) como referencial teórico principal, com a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 

documental em acervos e a realização de entrevistas com intérpretes participantes da prática 

como procedimentos metodológicos de pesquisa.  

Com o presente trabalho, pretende-se não apenas fornecer respostas às questões de 

pesquisa propostas, como também realizar uma contribuição para uma maior compreensão a 

respeito dessa prática e para ampliar a discussão a respeito da performance coral nas décadas 

de 1960 e 1970. 

 

1.1. A escolha dos coros participantes da pesquisa 

  

Além desses recortes de ordem temporal e geográfica já anteriormente expostos, 

houve uma delimitação dos coros a serem estudados na presente pesquisa. Incluímos apenas 

coros paulistas que participavam ativamente nas décadas de 1960 e 1970 do ambiente coral da 

cidade de São Paulo, e nos quais havia uma recorrência significativa tanto da música do século 

XX quanto da música antiga na programação de performances musicais do grupo. Essa 

delimitação de coros e de área geográfica mostrou-se importante não apenas para o escopo e 

exequibilidade da pesquisa no tempo previsto, como também na medida em que a pesquisa 

mostra indícios de que essa prática desenvolvida teve características essencialmente locais que 

provavelmente não se manifestaram entre coros fora do Estado de São Paulo.  

Nessa escolha dos coros a serem contemplados para a presente pesquisa, foram 

especialmente avaliados o envolvimento dos conjuntos em projetos artísticos específicos com 

ambos os repertórios, gravação de discos, participação em festivais e concursos temáticos, 

colaborações com compositores e, em geral, a presença regular de concertos dedicados parcial 

ou inteiramente a um repertório e/ou a outro. Por esse critério, foram excluídos da pesquisa 
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coros que apresentavam apenas performances de música antiga, sem nenhum envolvimento 

com a performance e difusão da música do século XX. Do mesmo modo, não participaram da 

presente pesquisa coros que só trabalhassem com música do século XX, em detrimento da 

música antiga.  

Evidentemente, esse trabalho foi feito apenas com coros que apresentaram uma 

quantidade suficiente de documentação preservada e acessível à pesquisa, bem como fontes 

pelas quais foi possível obter uma amostragem ampla das atividades que anualmente 

desenvolveram entre as décadas de 1960 e 1970. 

Desse modo, chegamos a um grupo de coros paulistas que desenvolveram um 

importante trabalho com a música antiga e com a música do século XX na cidade de São Paulo 

e que passaram por todos esses crivos de ordem geográfica, temporal e de repertório musical. 

Pertencem a esse grupo o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, o Coral do Instituto Cultural 

Ítalo-Brasileiro, o Coral da Universidade de São Paulo (CoralUSP), o Madrigal Ars Viva de 

Santos (SP), o Madrigal das Arcadas da Faculdade de Direito da USP e o Madrigal Klaus Dieter 

Wolff.  

 

1.2. Metodologia de pesquisa  

 

A pesquisa situa-se no campo da História da Performance Musical, apresentando 

como referencial teórico principal o trabalho de Lawson e Stowell (2012), e como referenciais 

complementares, os trabalhos Marques de Mello e Assis (2016), Certeau (2011), Cotta (2006) 

e de Ancona Lopez (2003).  

 A História da Performance Musical é um campo relativamente recente, que não 

apenas reflete a expansão das pesquisas em Performance Musical nos séculos XX e XXI, como 

também um novo modo de fazer e pensar a história da música ocidental (LAWSON & 

STOWELL, 2012). De acordo com Lawson e Stowell (2012), em contraste com o interesse 

acadêmico crescente pela performance musical em várias áreas, “As histórias da música, não 

obstante, continuam teimosamente a se basearem em compositores e em suas realizações, ao 

invés de [se embasarem] nos músicos que têm sido responsáveis por trazer a música à vida.” 

(LAWSON & STOWELL, 2012, p. [xxi], tradução nossa3)  

                                                 

3 “Histories of music nevertheless continue stubbornly to be based on composers and their achievements rather 

than on those musicians who have been responsible for bringing the music to life.” (LAWSON & STOWELL, 

2012, p. [xxi]) 
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Conforme os autores, a perspectiva predominante nessa historiografia foi expressa 

pelo pensamento de teóricos como Heinrich Schenker, que consideravam a composição musical 

como um produto artístico cuja existência independe da performance musical (LAWSON & 

STOWELL, 2012). A performance musical, nessa perspectiva de Schenker, seria uma mera 

realização mecânica da obra musical e, portanto, um aspecto secundário da música (LAWSON 

& STOWELL, 2012). Como foi possível averiguar por meio da pesquisa bibliográfica 

empreendida para a elaboração da presente tese, a historiografia musical brasileira tem 

abordagem metodológica semelhante, com foco na vida e obra de compositores.  

A História da Performance Musical propõe, portanto, uma abordagem que procura 

subverter esse modelo tradicional de história de compositores e suas respectivas obras musicais, 

centrando-se, sobretudo, na performance musical e na atividade do intérprete. Tem como 

principal objeto de estudo histórico a interpretação musical em diferentes épocas, abrangendo 

o estudo de repertórios musicais, instituições de abrigo à performance, mecanismos de recepção 

musical, suas convenções e práticas interpretativas.  

Especialmente importante no contexto desse estudo histórico é a premissa de que 

uma obra musical pode adquirir significados diferentes para intérpretes e públicos de contextos 

históricos diferentes, e que por isso está em constante processo de transformação e recriação a 

partir das sucessivas interpretações musicais que lhe são feitas. A performance musical é, nesse 

contexto, algo vivo, maleável não apenas à personalidade e concepções de performance 

pessoais de cada intérprete, como também suscetível a transformações nas convenções de 

performance musical e nas práticas interpretativas transcorridas no decorrer das eras da História 

da Música Ocidental. 

A pesquisa documental, a ser detalhada nos próximos subitens, envolveu a consulta 

a acervos ligados ao canto coral em São Paulo, bem como o estabelecimento e tratamento de 

conjunto de fontes heterogêneo composto por diversos documentos normalmente acumulados 

durante a trajetória artística de intérpretes e conjuntos corais, como programas de concerto, 

gravações, entre outros.  

Nessa etapa de pesquisa, Certeau (2011) foi um referencial teórico central. A etapa 

incluiu não apenas o tratamento de documentos de diferentes tipos comumente produzidos e 

acumulados no âmbito de práticas culturais, como também o estabelecimento de fontes 

documentais feito a partir de objetos não estabelecidos formal e previamente como documentos.  

Conforme o autor,  
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Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em 

“documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova distribuição 

cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, 

pelo simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar estes objetos mudando ao 

mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Este gesto consiste em “isolar” um corpo, 

como se faz em física, e em “desfigurar” as coisas para constituí-las como peças que 

preencham lacunas de um conjunto, proposto a priori. Ele forma a “coleção”. [...] 

Longe de aceitar os “dados”, ele os constitui. O material é criado por ações 

combinadas, que o recortam no universo do uso, que vão procurá-lo também fora das 

fronteiras do uso, e que o destinam a um reemprego coerente. (CERTEAU, 2011, p. 

80) 

 

Naturalmente, é uma documentação cujo tratamento demanda um olhar e, no caso 

da documentação sonora, uma escuta crítica por parte do(a) pesquisador(a), pela subjetividade 

dos conteúdos, ou pela sujeição a omissões, erros ou esquecimentos. São documentos que 

devem, em análise, serem cotejados e estudados em conjunto com outros documentos, 

bibliografia e com as informações provenientes das entrevistas.  

Marques de Melo e Assis (2016), Leech-Wilkinson (2009), Cotta (2006) e Ancona 

Lopez (2003) foram referenciais teóricos complementares que atenderam a especificidades 

desse trabalho em acervos, no contexto da presente pesquisa.  

Marques de Melo e Assis (2016) discutem o tratamento de diferentes gêneros 

jornalísticos, que exerceram um protagonismo significativo na divulgação das atividades corais 

das décadas de 1960 e 1970 e foram especialmente importantes no mapeamento das atividades 

de coros sem acervo institucional próprio. Essa parcela do conjunto de fontes de pesquisa obtida 

a partir da imprensa periódica foi constituída principalmente por textos do gênero informativo, 

de acordo com a classificação de gêneros jornalísticos de Marques de Melo e Assis (2016), no 

formato de notas e notícias e, em menor número, textos do gênero opinativo, no formato de 

resenhas críticas.  

Leech-Wilkinson (2009) aborda principalmente o tratamento da documentação 

sonora, que também compõe parte do conjunto de fontes da presente pesquisa. Além de 

contribuir para compreensão dos aspectos tecnológicos e das características específicas dos 

processos de captação, edição e produção de gravações em long play, que é o suporte utilizado 

em toda a discografia dos coros pesquisados, Leech-Wilkinson trata a performance gravada em 

estúdio como um documento de valor artístico e de valor histórico que são vivenciados pelo 

ouvinte de modo semelhante à performance ao vivo. Embora discuta as diferenças evidentes 

entre a performance ao vivo e a performance gravada em estúdio, sobretudo os mecanismos de 

edição e de transformação da gravação em um produto comercial, Leech-Wilkinson (2009) 

afirma:  
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Então, não acredito que precisamos ser tão preocupados como às vezes temos sido de 

que as gravações falsificariam a performance ou o ato da performance. É ótimo poder 

ouvir gravações que reproduzem fielmente o que um grande intérprete fez, mas isso 

não vai necessariamente ser melhor do que uma performance editada em conjunto no 

estúdio: às vezes será, às vezes não será. O que é perdido na gravação – a sensação de 

estar lá conforme acontece [a performance]– se perde independentemente do modo 

como a gravação foi feita.  

Portanto, não aceito inteiramente o argumento de que gravações em estúdio não são 

performances. Claro, em um sentido literal e óbvio, elas não o são. São (atualmente) 

compiladas de fragmentos de muitas performances (geralmente incompletas). 

Anteriormente, eram performances gravadas por inteiro, mas muito imperfeitamente. 

Mas quando ouvimos uma gravação, não ouvimos sua construção, mas sim seu efeito. 

E, assim, o argumento de que uma gravação não é uma performance (qualquer que 

seja o modo como foi feita) perde o sentido. Se não soasse como uma performance, 

não seria publicada em disco, e se soa como uma, então é uma [performance]. O que 

importa é que é vivenciada enquanto performance. […] Isso deve nos encorajar a olhar 

em detalhes uma performance gravada como material de estudos que procuram 

explicar como a música funciona, mesmo que não representem qualquer realidade que 

pudesse existir em uma performance ao vivo. (LEECH-WILCKINSON, 2009, 

capítulo 3, § 106 e 107, tradução nossa 4) 

 

Portanto, no âmbito da presente pesquisa, os discos são tratados como documentos 

históricos que fornecerão dados para o levantamento de repertório, além de possibilitarem, 

através da escuta crítica, a identificação auditiva de aspectos como dinâmica, fraseado, presença 

ou ausência de acompanhamento instrumental, a presença de arranjos ou adaptações, entre 

outros. Em casos específicos de coros como o Coralusp e o Madrigal Ars Viva de Santos 

encontramos partituras que foram utilizadas nos processos de produção desses registros 

fonográficos e que constituem fontes podem ser utilizadas em conjunto com os discos nessa 

escuta. Todas as gravações utilizadas como documentação sonora na presente pesquisa são 

disponibilizadas para escuta no Anexo à presente tese.  

Ancona Lopez (2003) discute aspectos metodológicos do trabalho com acervos 

pessoais, que compõem parte importante da pesquisa, mesmo no caso de acervos como o do 

                                                 

4 “So I don’t believe that we need be as concerned as we sometimes have been about recordings falsifying the 

performance or the act of performance. It’s nice to hear recordings that faithfully reproduce what a great performer 

did, but it won’t necessarily be better than a performance edited together in the studio: sometimes it will, sometimes 

it won’t.  What’s lost in recording—the sense of being there as it happens—is lost however the recording was 

made. 

I don’t, therefore, entirely accept the argument that studio recordings are not performances. Of course, in an 

obvious and literal sense they are not. They are (nowadays) compiled from bits of many (usually incomplete) 

performances. Earlier they were performances recorded whole but very imperfectly. But when we listen to a 

recording we listen not to its construction but to its effect. And so the argument that a recording isn’t a performance 

(however it was made) misses the point. If it didn't sound like a performance it wouldn't be issued on disc, and if 

it sounds like one then it is one. What matters is that it’s experienced as a performance. […] This should encourage 

us to take the details of a recorded performance as the material for studies that seek to explain how music works, 

even though they may not represent any reality that could exist in a live performance.” (LEECH-WILCKINSON, 

2009, capítulo 3, § 106 e 107)  
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Madrigal Ars Viva de Santos que, embora de caráter institucional, mesclam-se à documentação 

das trajetórias pessoais de Klaus Dieter Wolff e de Roberto Martins como regentes.  

Cotta (2006), por sua vez, versa a respeito das particularidades da pesquisa em 

acervos de organismos musicais brasileiros. Com exceção de grupos como o Madrigal Ars Viva 

de Santos (SP) e o Coral da Universidade de São Paulo (CoralUSP), nenhum dos coros de 

interesse para a pesquisa manteve acervos institucionais próprios, ou sequer destinaram sua 

documentação para instituições especializadas em preservação do patrimônio cultural. Portanto, 

possivelmente grande parte da documentação produzida durante a trajetória artística desses 

coros que se encontram nessa situação foi extraviada, descartada ou fragmentada através de sua 

incorporação a múltiplos acervos pessoais e institucionais. 

 Nesse quesito, Cotta (2006) esclarece que essa é uma situação frequente entre 

organismos musicais no Brasil, prejudicados historicamente pela falta de políticas de 

preservação de acervos musicais no país a longo prazo. De acordo com o autor,  

 

A simples manutenção da integridade de um arquivo, não permitindo sua 

fragmentação, tomando-o em sua totalidade, assim como mantendo a ordem 

original em que os documentos foram acumulados, garante a preservação de 

relações orgânicas entre os próprios documentos que o constituem, assim 

como informações relativas ao contexto em que foram acumulados. Por outro 

lado, a simples desagregação, mesmo que parcial, dos documentos de um dado 

fundo arquivístico, pode causar um prejuízo irreversível em termos 

informacionais. Observe-se que a noção de acumulação é importante, pois ela 

refere-se a um processo não intencional, a um efeito quase que secundário das 

atividades-fim do organismo que produziu ou recebeu os documentos. 

(COTTA, 2006, p. 24) 

 

A pesquisa documental empreendida, portanto, envolveu não apenas o processo de 

estabelecimento de um conjunto de fontes heterogêneo, como também a reunião e análise de 

informações anteriormente dispersas em múltiplos acervos, deslocadas de seu contexto original 

de produção e acumulação.  

Observamos ainda nos acervos uma informalidade de procedimentos e de produção 

documental comum a acervos pessoais, conforme discutida por Lopez (2003, p. 70). Em fontes 

como os recortes de jornal, essa característica é especialmente presente no âmbito dos 

procedimentos de descrição e categorização das fontes, com casos em que tanto a fonte quanto 

sua descrição não permitiam a identificação de dados básicos, tais como o nome do veículo de 

imprensa, data da publicação e paginação.  Fotografias são exemplos igualmente significativos, 

nas quais há frequentemente dedicatórias ou anotações pessoais e falta de informações 

sumárias, como data, local e identificação dos grupos ou intérpretes. 
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1.3. A pesquisa documental em acervos e o estabelecimento de um conjunto de fontes 

documentais para a pesquisa.  

 

A etapa de pesquisa documental compreendeu a consulta a diversos acervos digitais 

ou físicos localizados no estado de São Paulo, bem como, a partir das consultas realizadas, o 

estabelecimento de um conjunto de fontes documentais a ser estudado e analisado 

qualitativamente para a presente pesquisa. A documentação utilizada na pesquisa é 

essencialmente um tipo de documentação comumente acumulada durante a atividade do 

intérprete e de organismos corais. Ao todo, o conjunto de fontes estabelecido totaliza cerca de 

2800 documentos, entre iconografia, partituras, gravações, programas de concerto, peças 

publicitárias, textos jornalísticos, bem como documentos administrativos dos coros, como 

estatutos e relatórios de atividades.  

Foram consultados, para tanto, a Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes da 

USP (ECA-USP), o acervo do Coralusp, o acervo do Madrigal Ars Viva de Santos, da 

Hemeroteca Digital Brasileira, o Acervo do jornal O Estado de São Paulo, o Acervo da Folha 

de S. Paulo, o acervo do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, que faz parte do acervo 

pessoal de Samuel Kerr, o acervo pessoal de Alberto Ikeda e o acervo pessoal de Susana 

Igayara-Souza e de Marco Antonio da Silva Ramos.  

Em consideração a todas as particularidades da pesquisa documental em acervos 

previamente discutidas no contexto da presente pesquisa, bem como do objeto de estudo, dos 

objetivos e das questões de pesquisa, estabelecemos um critério de seleção de fontes embasado 

principalmente na presença, nas fontes, de conteúdo pertinente à pesquisa. Desse modo, 

independentemente do suporte e da linguagem empregada (texto, imagem, gravação sonora) no 

documento, selecionamos fontes que tenham como conteúdo:   

 

 Informações que, embora não se refiram a grupos ou intérpretes específicos, ou 

mesmo à música coral, contextualizem historicamente ou apresentem reflexões 

a respeito da coexistência da música do século XX e da música antiga na 

atividade dos coros.  

 Informações a respeito de coros e seus respectivos regentes, tais como repertório, 

datas e locais de concertos, dados de sua fundação e de seus participantes. 
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 Aspectos interpretativos das performances desses coros com música antiga e 

música do século XX5, relativos a:  técnica e sonoridade vocal, recursos 

interpretativos (quantidade de músicos empregada, práticas de acompanhamento 

ou de música a capella, andamento, dinâmica, articulação do texto, etc.), 

recursos extramusicais empregados (poesia, elementos cênicos, etc.) e práticas 

de repertório. 

 

Com o estabelecimento de conjunto de fontes, foi possível realizar um 

levantamento de dados das performances dos coros estudados, como data, local da performance, 

repertório, instituições, músicos e outros colaboradores envolvidos. Além desses dados a 

respeito das performances, as fontes documentais também contribuíram com dados a respeito 

do uso de recursos interpretativos diversos, perceptíveis na iconografia, nas partituras, nas 

gravações e nos programas de concerto.  

 

1.4. A realização das entrevistas 

 

 Além da utilização de um conjunto de fontes documentais diretamente ligado às 

atividades de performance de dirigentes e coros, as entrevistas com intérpretes foram fontes 

orais relevantes criadas especialmente para a presente pesquisa. Como um estudo histórico 

centrado na perspectiva de intérpretes e da atividade de performance musical, a realização de 

entrevistas foi essencial por proporcionar aos intérpretes colaboradores uma oportunidade de 

expressar seu ponto de vista a respeito de questões interpretativas variadas e de aspectos 

diversos da atividade de intérprete. Memórias do cotidiano de ensaios e performances, que 

normalmente não são documentadas ou discutidas na bibliografia especializada, também se 

fizeram presentes e são provavelmente as contribuições mais relevantes das entrevistas para a 

presente pesquisa.  

É importante reiterar que esta tese é centrada nas questões interpretativas que 

emergem nas fontes e nas entrevistas, expressas pelo ponto de vista dos intérpretes envolvidos 

com a prática e que, portanto, não busca produzir uma visão totalizante dessa parcela do passado 

musical de São Paulo. Procura, sim, investigar as práticas musicais dos coros contemplados 

                                                 

5 Consideraremos tanto performances gravadas ou ad hoc que tenham reunido, em um único programa de concerto 

ou álbum, música antiga e música do século XX, quanto performances que tenham se dedicado a exclusivamente 

a um repertório ou a outro.  
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pela pesquisa, evidenciando as concepções a respeito de performance musical de intérpretes 

que contribuíram para essa prática.  

  Utilizamos Holanda e Meihy (2007) como referencial para os procedimentos 

metodológicos de entrevista. No contexto da presente pesquisa, os três regentes corais 

entrevistados foram verdadeiramente colaboradores, ao proporcionarem uma contribuição 

valiosa para a presente pesquisa através de suas entrevistas. Em entrevista a Mariano (2020), 

Meihy explica que “Chama-se colaborador o entrevistado e isto se deve exatamente à redução 

do poder de quem dirige o projeto. A noção de colaboração é eficiente porque determina que a 

entrevista produzida é sempre resultante de fecunda troca (e trabalho) das duas partes. ” 

(MEIHY in MARIANO, 2020, p. 221).  

Nas entrevistas, feitas a partir de um roteiro semiestruturado incluído na íntegra 

nesta mesma seção da tese, os colaboradores tiveram liberdade de decidir o que compartilhar 

(ou não) da sua vivência com canto coral em São Paulo nas décadas de 1960 e 1970, bem como 

de optar pelo que não gostariam que fosse gravado ou transcrito. Após a realização das 

entrevistas, gravadas em áudio, a colaboração com os intérpretes prosseguiu nos processos de 

transcrição e transformação em documento escrito, no decorrer dos quais os colaboradores 

permaneceram abertos a solução de dúvidas, checagem e complementação de informações 

presentes na entrevista.  

A partir dos registros em áudio, as entrevistas foram transcritas e transformadas em 

documento escrito com o mínimo de interferência possível nas falas dos colaboradores, com a 

adoção de alterações que se limitaram a eliminar alguns vícios de linguagem próprios da 

elocução verbal oral, bem como viabilizar sua apresentação em uma linguagem própria ao texto 

escrito.  

Por fim, todos os colaboradores tiveram acesso ao documento escrito produzido e 

tiveram total autonomia para sugerir alterações no texto final.  

Estabelecemos os seguintes critérios de seleção dessa rede de colaboradores:   

 

 Atuação como intérprete, seja como coralista ou como regente, no meio coral de 

São Paulo entre as décadas de 1960 e 1970; 

 Convivência intelectual ou artística com algum coro contemplado pela presente 

pesquisa, ou mesmo com algum intérprete que tenha desempenhado uma função 

importante no estabelecimento da prática que é objeto de estudo da presente 

pesquisa; 
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 Ser referência em canto coral no Brasil, com uma trajetória longa na prática coral 

brasileira, entre conjuntos corais e instituições de performance e ensino; 

 Disponibilidade para a realização das entrevistas. 

 

Atendendo a esses critérios, optamos por incluir nessa rede de colaboradores os 

regentes Lutero Rodrigues, Roberto Martins e Marco Antonio da Silva Ramos.  

Lutero Rodrigues foi fundador e regente de um dos coros contemplados pela 

presente pesquisa, o Madrigal Klaus Dieter Wolff, além de regente em atividade junto a outros 

corais contemporâneos à época, como o Madrigal Revivis de Ribeirão Preto (SP). Participou 

amplamente de eventos corais da época, com contato com vários regentes, compositores e 

grupos atuantes nas décadas de 1960 e 1970.  

Além de sua atuação como intérprete no Brasil, foi aluno de regência de Wolff no 

Departamento de Música da ECA-USP e construiu uma carreira prolífica como regente e 

professor em São Paulo, que sustenta até o momento de redação da presente tese, como docente 

do Instituto de Artes da UNESP. Sua entrevista ocorreu em São Paulo, em dezembro de 2018.  

Roberto Martins é compositor e regente do Madrigal Ars Viva de Santos (SP), outro 

coro contemplado pela presente pesquisa, e que provavelmente teve atuação central na 

promoção dessa coexistência da música antiga com a música, à época, contemporânea na 

prática coral de São Paulo. Martins foi coralista do Ars Viva e rege o conjunto desde o 

falecimento de seu regente-fundador em 1974, Klaus Dieter Wolff.  

Dos três colaboradores, provavelmente é o que teve maior tempo de convivência 

com Wolff, já que Martins foi coralista do Ars Viva sob sua regência. Sua entrevista ocorreu 

em Santos (SP), na sede da Sociedade Ars Viva, em janeiro de 2019. Assim como Rodrigues, 

Martins também participou ativamente do ambiente coral em São Paulo e no Brasil nas décadas 

de 1960 e 1970, com destaque para as colaborações que mediou entre o Ars Viva e compositores 

brasileiros, inclusive com Gilberto Mendes e Willy Corrêa de Oliveira, coralistas e fundadores 

do Ars Viva.  

Marco Antonio da Silva Ramos, por sua vez, foi aluno de Klaus Dieter Wolff e é 

professor sênior na área de regência coral do Departamento de Música da ECA-USP, instituição 

que se mostrou central à difusão da prática que é objeto de estudo da presente pesquisa, na qual 

lecionaram figuras como Mendes, Corrêa de Oliveira e Wolff. Em décadas na docência da 

instituição, Silva Ramos provavelmente teve importante papel na perpetuação das práticas de 

ensino e de performance de Wolff para além das décadas de 1960 e 1970. Participou nesse 
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período histórico do canto coral em São Paulo principalmente como coralista, atividade que 

exerceu desde a infância, e como regente em início de carreira, a partir da década de 1970. 

É importante ressaltar que a trajetória dos três colaboradores se entrecruzam, na 

medida em que são colegas de profissão que frequentaram os mesmos eventos corais, 

instituições e círculos de convivência de intérpretes nas décadas de 1960 e 1970 em São Paulo. 

Além dessas intersecções, pelo espaçamento de um ano entre uma entrevista e outra, há 

momentos de diálogo evidente entre as entrevistas, tanto por parte das contribuições dos 

colaboradores com informações para a realização da entrevista seguinte, quanto por parte de 

comentários dos colaboradores a respeito um do outro.  

O roteiro de entrevista elaborado para a presente pesquisa é integralmente exposto 

abaixo: 

 

 Como era trabalhar com os coros dessa época, que eram em sua maioria 

compostos por músicos amadores? 

 Quais eram suas principais fontes escritas a respeito de interpretação de música 

antiga? 

 Quais eram os intérpretes e os coros que eram referência de interpretação de 

música antiga? 

 Em que aspectos interpretativos as performances desses grupos e intérpretes se 

destacavam? 

 Em sua opinião, havia uma busca por uma sonoridade vocal própria para esse 

repertório? 

 O que geralmente guiava suas escolhas interpretativas em performances de 

músicas renascentistas, medievais e barrocas, com relação a: 

a- Andamento? 

b- Agógica? 

c- Articulação? 

d- Fraseado? 

e- Efeitos vocais utilizados? 

f- Variações de dinâmica? 

g- Introdução de elementos cênicos? 

h- Pronúncia do texto? 

i- Articulação e expressão do texto? 
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 Como lidavam com as partituras desse repertório? Selecionavam edições que 

adaptavam à notação moderna? Seguiam mais ou menos estritamente o que 

estava escrito? Faziam modificações? 

 Quais compositores eram mais contemplados? 

 Em que o estilo de interpretação de música antiga dessa época difere de hoje? 

 Interpretar música antiga nos anos 1960 e 1970 envolvia desafios? Quais? 

 Músicos como Gilberto Mendes afirmam que a música experimental da segunda 

metade do século XX desenvolveu-se no ambiente coral brasileiro como não se 

viu em outros lugares do mundo. Qual sua opinião a respeito dessa afirmação? 

 E quanto à música composta contemporaneamente à época, quais eram os 

músicos e grupos que influenciaram sua prática? 

 Quais novas linguagens musicais do século XX foram especialmente exploradas 

nesse repertório? 

 Quais novas práticas interpretativas caracterizaram a música do século XX 

praticada, na sua opinião? 

 Houve interação com compositores brasileiros (ou residentes no Brasil) 

contemporâneos e vivos à época? Em que aspectos essa interação foi importante 

para a performance desse repertório? 

 O que geralmente guiava suas escolhas interpretativas em performances músicas 

do século XX com relação a: 

a- Andamento? 

b- Agógica? 

c- Articulação? 

d- Fraseado? 

e- Efeitos vocais utilizados? 

f- Variações de dinâmica? 

g- Introdução de elementos cênicos? 

h- Pronúncia do texto 

i- Articulação e expressão do texto? 

 Em termos de performance, há uma aproximação dos repertórios de música 

antiga e do século XX? Se sim, no quê? 

 No que essa época influenciou a prática de música antiga e música do século XX 

de hoje em São Paulo? 
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 A que atribui essa coexistência tão peculiar do repertório de música antiga e de 

música composta no século XX no ambiente coral das décadas de 1960 e 1970? 

 Existe algum aspecto da interpretação da música antiga e da música do século 

XX praticadas nesse período específico que não foi perguntado, mas que gostaria 

de mencionar? 

 

É, portanto, um roteiro que abrange aspectos da trajetória coral dos colaboradores 

entrevistados, aspectos do ambiente coral de São Paulo nas décadas de 1960 e 1970 e a 

discussão de questões interpretativas pertinentes tanto ao repertório de música antiga quanto de 

música erudita do século XX. É a partir dos dados conseguidos através das entrevistas que foi 

possível mapear referências de intérpretes e discos, ideias e concepções de performance 

musical, recuperar memórias do cotidiano de ensaios e performances que vivenciaram, bem 

como o emprego de aspectos interpretativos específicos entre os intérpretes que colaboraram 

para as entrevistas.   

Essas informações permitem compor tanto a parte de contextualização histórica das 

práticas musicais dos coros que selecionamos para a realização da pesquisa, composta pelo 

Capítulo I da presente tese, quanto seções da tese dedicadas a questões interpretativas 

específicas, reunidas no Capítulo II.  

Além de serem constantemente citadas e referenciadas no decorrer da presente tese, 

as três entrevistas são disponibilizadas na íntegra, por escrito, como apêndices.  

 

1.5. Estruturação da tese 

 

A tese é composta por dois capítulos, conclusão e apêndices. Como uma pesquisa 

na área de questões interpretativas que se situa campo da História da Performance Musical, e 

que, portanto, tem uma importante parte de pesquisa histórica aliada à discussão de questões e 

práticas interpretativas, a estrutura embasada em dois capítulos procura contemplar as 

discussões de maior cunho histórico no Capítulo I, enquanto destina ao Capítulo II a parte de 

análise e discussão de questões interpretativas.  

O Capítulo I, portanto, procura contextualizar historicamente a coexistência da 

prática de música antiga com a prática de música do século XX no canto coral em São Paulo 

nas décadas de 1960 e de 1970, detalhando aspectos políticos, sociais e culturais que 

contribuíram para o estabelecimento de uma prática coral pós-canto orfeônico que demandava 

a reestruturação e renovação de práticas. A proximidade entre imprensa e canto coral em centros 
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urbanos brasileiros como São Paulo e a importância dos eventos corais para as práticas corais 

nesse contexto histórico das décadas de 1960 e 1970 são tratadas em seções específicas do 

capítulo. 

O Capítulo I Também discute, inicialmente em separado, o desenvolvimento de 

movimentos estético-musicais do século XX no Brasil, bem como do Movimento de Música 

Antiga. Em seguida, discute possíveis ligações entre ambos os repertórios, em termos de 

práticas de repertório, bem como de ideais estéticos de composição e de performance musical 

difundidos por instituições e movimentos artísticos influentes nas décadas de 1960 e 1970. Para 

finalizar, há um breve histórico dos coros que fazem parte da presente pesquisa e do madrigal 

do Movimento Ars Nova, um movimento precursor dessa prática de música antiga 

concomitante à música do século XX em São Paulo. 

O Capítulo II, por sua vez, aprofunda-se na discussão de questões interpretativas 

diversas que emergiram nas fontes documentais e nas fontes orais. Também há o 

estabelecimento de um diálogo entre essas questões interpretativas com a bibliografia e com os 

aspectos históricos expostos no capítulo anterior.  

A Conclusão retoma as questões discutidas em ambos os capítulos, ressaltando o 

valor histórico do conjunto de fontes estabelecido e das entrevistas para a história das práticas 

corais em São Paulo. Como resultados da presente pesquisa apresentados, há subsídios para 

uma maior compreensão da atividade coral e do intérprete inserido na prática que é objeto de 

estudo da presente pesquisa nas décadas de 1960 e 1970. Ressalta-se não apenas a contribuição 

para a elucidação de aspectos como a construção de referências em performance e de ideais de 

interpretação musical, os processos de criação musical de intérpretes e compositores, como 

também práticas de repertório e de tratamento do texto musical em partitura. Em última análise, 

a prática de música antiga e a prática de música do século XX em São Paulo, nas décadas de 

1960 e 1970 não apenas atendeu a uma demanda local por renovação de práticas em um 

contexto pós-canto orfeônico, como também serviu, de modo mais amplo, a uma vanguarda 

que viu em ambos os repertórios uma alternativa à música tonal e à cultura musical do século 

XIX viável à prática coral do período.  

Nos Apêndices, são disponibilizadas na íntegra, por escrito, as entrevistas de 

Roberto Martins, Lutero Rodrigues e Marco Antonio da Silva Ramos, que colaboraram para a 

presente pesquisa. No Anexo, há link para consulta com todos os arquivos de áudio da 

documentação sonora estudada na presente pesquisa.  



28 

2. CAPÍTULO I – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

2.1. O movimento coral paulista das décadas de 1960 e 1970: mudanças estruturais em 

um período pós-canto orfeônico 

 

As décadas de 1960 e 1970 foram, evidentemente, um período politicamente 

conturbado da história do Brasil. Em consonância com um contexto global de Guerra Fria 

(1947-1991), nessas duas décadas o Brasil passou de um estado democrático pós-Estado Novo 

à ditadura militar (1964-1985).  Essas mudanças políticas se refletiram diretamente nas políticas 

públicas envolvidas no fomento e amparo à atividade coral no país e, portanto, são essenciais à 

compreensão das práticas corais que transcorreram nas décadas de 1960 e 1970.  

Anteriormente, o Estado Novo (1937 -1946) havia se caracterizado pela forte 

intervenção estatal nas políticas culturais do país como um todo (MOURA, 2012). No âmbito 

desse período autoritário que, segundo Moura (2012), foram criadas diversas instituições 

públicas para implementação e difusão dessas medidas intervencionistas. Entre as instituições 

criadas nesse ínterim, estão o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), 

o Serviço de Radiodifusão Educativo, Instituto Nacional do Livro, o Serviço Nacional de 

Teatro, o Conselho Nacional de Cultura, entre outros exemplos (MOURA, 2012).  

Em São Paulo, essa política federal se articulou com governos estaduais e 

municipais, como por exemplo a criação do Departamento de Cultura da Prefeitura de São 

Paulo em 1935 no governo de Fábio Prado, por meio do qual foi criado por Mario de Andrade, 

em 1936, o Coral Paulistano Mario de Andrade e o Coral Popular (GABRIEL, 2016; MOURA, 

2012) 

 

2.1.1. Movimento coral brasileiro e ensino do canto orfeônico 

 

Além das políticas culturais, nesse período o canto coral beneficiou-se da ampliação 

em nível nacional do projeto de ensino do canto orfeônico já existente desde a República Velha 

em diversas localidades brasileiras, inclusive na cidade de São Paulo e no interior paulista. O 

canto orfeônico se desenvolveu no país como uma prática distinta do canto coral em seu escopo, 

em suas práticas didáticas, em seus objetivos essencialmente voltados para o ensino escolar e 

no nível de aprofundamento técnico, conforme pontuado por dirigentes como Barreto (1938) e 

por trabalhos acadêmicos como Igayara-Souza (2011). Sob a égide do modernismo, na 



29 

República Velha, ou do Estado Novo, a prática orfeônica também assumiu contornos 

nacionalistas ou, no caso particular da ditadura de Vargas, ideais disciplinadores e cívicos. 

Apesar dessa distinção, o canto coral e o canto orfeônico foram práticas 

intrinsecamente relacionadas. Pelo fato do canto em conjunto ter sido o cerne das atividades de 

ensino do canto orfeônico, esse projeto de educação musical e o canto coral se influenciaram 

mutuamente. Igayara-Souza (2020) destaca que o canto orfeônico, apesar de prática escolar, 

visava a preparação para a performance musical, seja na prática de repertório, seja no 

desenvolvimento de habilidades musicais específicas para a prática de canto coral.   

Houve um compartilhamento de conhecimento técnico de áreas como técnica vocal, 

solfejo, regência coral, bem como pela circulação de músicos, agentes culturais e repertórios 

musicais que tomaram parte de ambas as práticas. Há exemplos evidentes desses processos de 

circulação em dirigentes do ensino de canto orfeônico como Heitor Villa-Lobos, paralelamente 

um compositor ligado à música de concerto. E esse fenômeno é perceptível também entre 

músicos que não tiveram a mesma visibilidade midiática e institucional que Villa-Lobos obteve 

em sua trajetória profissional, como Martin Braunwieser e João Baptista Julião, dirigentes 

atuantes no Conservatório Estadual de Canto Orfeônico de São Paulo (GABRIEL, 2016).  

Outra dimensão da relação entre canto orfeônico e canto coral constituiu a 

dinamização da produção de composições corais brasileiras. Esse aspecto é presente na 

observação da regente, musicóloga e então professora da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) Cleofe Person de Mattos (1913-2002) ([entre ca.1965 e ca.1997], p. 15), que 

considerou que “o canto orfeônico teve influência direta sobre os compositores”, pois os 

músicos “voltaram a escrever para conjuntos vocais, que então se desenvolviam, embora dentro 

das limitações essenciais ao canto orfeônico”.  

Entre compositores que exerceram esse papel na criação de coletâneas de 

repertório, peças autorais ou arranjos para a prática de orfeões, encontram-se o próprio Villa-

Lobos, João Baptista Julião, Oscar Lorenzo Fernández e o espanhol radicado no Brasil Fabiano 

Lozano, entre outros. Igayara-Souza (2020) não apenas identifica uma quantidade significativa 

de compositores e suas respectivas obras e coletâneas que se vincularam, dessa forma, a Villa-

Lobos e à prática de canto orfeônico, como também avalia a importância dessa produção 

musical para as práticas corais brasileiras:  

 

O período em que viveu e trabalhou Villa-Lobos foi responsável pelo estabelecimento 

de uma outra tradição de repertório, ao lado da tradição europeia, adaptada às 

dinâmicas de formação e às possibilidades de ensaios e apresentações dos grupos 

corais comunitários ou escolares. Neste repertório, destacam-se as várias elaborações 

de canções corais. (IGAYARA-SOUZA, 2020, p. 86) 
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Principalmente no caso das práticas corais das décadas de 1960 e 1970, é 

especialmente importante não apenas discutir essa prática de canto orfeônico antecessora, como 

também a ausência de políticas públicas federais para manutenção do canto orfeônico a partir 

da extinção formal do projeto em 1961 – e, conforme discutido ainda neste subcapítulo, como 

o meio coral reagiu a essa ausência e reestruturou suas práticas para suprir as lacunas deixadas 

pelo projeto educacional. 

Por manterem essa relação, a estruturação desse contexto histórico perpassa 

necessariamente pelo canto orfeônico e por algumas das transformações que as políticas 

públicas em educação musical sofreram nesse período.  

Um aspecto importante do canto orfeônico, enquanto projeto de institucionalização 

de um ensino de música baseado no canto coletivo, foi o fato de ter sido amparado por uma 

infraestrutura composta por instituições artísticas, órgãos estatais, institutos com cursos de 

formação de professores, festivais temáticos e concursos. Há também nesse contexto a fundação 

e manutenção grupos e orfeões artísticos, tanto por parte do poder público quanto por entidades 

privadas, de editoras de partituras e de material didático, como manuais e coletâneas de 

repertório musical. Igayara-Souza (2017) tabulou dados de manuais de canto orfeônico, com 

informações de grupos como o Orfeão Infantil Paulista, formado por alunos do 3º e 4º ano do 

Estado de São Paulo, e o Orfeão da Escola Normal da Capital. Nossa dissertação de mestrado 

(GABRIEL, 2016) tangencia a trajetória de instituições paulistas como o Conservatório 

Estadual de Canto Orfeônico, o Orfeão Piracicabano, ligado à Escola de Música de Piracicaba 

(SP), e o Orfeão do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Editoras como a italiana 

Ricordi publicaram sua Biblioteca Orfeônico-escolar, uma coleção de peças para uso no ensino 

orfeônico oficialmente aprovadas por autoridades escolares (GABRIEL, 2016). Em São Paulo 

(SP), principalmente na década de 1930, destaca-se novamente a organização e atuação do 

Departamento de Cultura do município.  

Moura (2012) e Rubim (2007) afirmam que o período democrático (1946-1964) 

subsequente ao Estado Novo caracterizou-se por uma época em que, a despeito do 

florescimento de atividades culturais e artísticas diversas impulsionadas principalmente por 

parte da iniciativa privada, há apenas ações pontuais e esparsas do governo federal na área de 

políticas públicas culturais. Segundo Moura (2012) os governos deste período procuraram 

distanciar-se das políticas culturais de Vargas ao adotar uma postura pouco intervencionista na 

cultura, ao mesmo tempo em que deram continuidade a políticas públicas herdadas do Estado 
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Novo, como o SPHAN6 e o Instituto Nacional do Livro (MOURA, 2012). Rubim (2007) 

também destaca ações como a instituição do Ministério da Educação e Cultura em 1953, a 

expansão do ensino superior público, o Movimento de Cultura Popular de Miguel Arraes 

ocorrido  no início da década de 1960 e, fora da esfera pública, a abertura e atuação dos Centros 

Populares de Cultura da UNE.  

Conforme detalhado posteriormente nos históricos dos coros contemplados pela 

presente pesquisa, datam dessa época o Movimento Ars Nova, a fundação de coros 

independentes como o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, o Madrigal Ars Viva de Santos 

e o Collegium Musicum, bem como de grupos que foram referência para o movimento coral 

paulista das décadas de 1960 e 1970, como o Madrigal da Universidade da Bahia, o Madrigal 

Renascentista de Belo Horizonte e o Ars Nova – Coral da UFMG.  

Com relação ao canto orfeônico, o projeto teve continuidade até entrar em processo 

gradual de dissolução a partir da morte de Villa-Lobos em 1959 e, a partir da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional nº 4024/1961, de sua extinção enquanto disciplina obrigatória 

no currículo da Educação Básica, permanecendo formalmente apenas como disciplina opcional.  

 

2.1.2. O regime militar e políticas públicas de fomento ao canto coral 

 

A ditadura militar, em contrapartida, estabeleceu novamente uma sucessão de 

governos de caráter predominantemente intervencionista na área cultural, ao mesmo tempo em 

que continuou a promover o fortalecimento da indústria cultural iniciado no período 

democrático (MOURA, 2012; RUBIM, 2007).  Principalmente de 1969 até 1975, que 

corresponde também ao período mais autoritário do regime, essa postura intervencionista se 

traduziu na ampliação e na sistematização da censura que já estava presente desde os primeiros 

anos de regime (RUBIM, 2007) e do início de uma série de políticas públicas que, para Moura 

(2012), visaram a institucionalização dos meios culturais no país. Houve a partir desse período, 

e principalmente a partir da transição para a democracia iniciada em 1975, a criação de órgãos 

como o Conselho Federal de Cultura, a Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) (1975), a 

Radiobrás (1975), o Conselho Nacional de Cinema (1976), entre outros.  

                                                 

6 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), criado em 1937 como órgão governamental de 

preservação patrimonial vinculado ao então Ministério da Educação e Saúde, e atual Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  
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 Para Miceli (1984, não paginado), essa maneira de gerir as políticas culturais na 

ditadura resultou em um “alheamento de importantes segmentos de intelectuais e artistas em 

relação às iniciativas governamentais.”. De acordo com o autor,  

 

 A insegurança e o medo gerados pelos desmandos cometidos pelos serviços de 

segurança e censura, quer sobre pessoas, quer sobre obras, acabaram se convertendo 

em óbices à colaboração com os esforços dos dirigentes culturais do regime. Tais 

dificuldades não se cristalizaram a esse ponto em outras frentes da produção 

intelectual, como no caso das ciências sociais, em virtude da restrita visibilidade social 

e da repercussão pública "localizada" desse tipo de produção. Embora não tenha 

havido o destroçamento de instituições ou o desmantelamento das atividades culturais, 

a exemplo do que ocorreu na Argentina, no Chile e no Uruguai, inúmeros 

empreendimentos acabaram se revelando inviáveis, seja por ingerência direta dos 

órgãos e agentes de censura, seja por decisão própria dos artistas e intelectuais. 

Circunstâncias dessa ordem foram progressivamente cerceando a atuação dos órgãos 

oficiais nas frentes de expansão da produção cultural (MICELI, 1984, não paginado) 

 

Para Moura (2012), o florescimento dos conjuntos corais a partir da década de 1960 

ocorreu em reação a essa densa institucionalização dos meios culturais da ditadura, tal como 

descrita por Miceli (1984). A criação desses coros, portanto, teria sido para o autor um modo 

de criar instituições e espaços de prática coral desvinculados do regime militar, que difundissem 

música alternativa à produção artística do governo (MOURA, 2012).  

Essa conjuntura que combinou uma indústria cultural mais forte com uma classe 

artística e equipamentos culturais que buscavam alternativas para produzir arte para além da 

máquina do governo federal é um elemento potencialmente relevante para o florescimento dos 

conjuntos corais independentes a partir do período democrático e durante o regime militar em 

localidades como São Paulo. 

Na área da educação musical, a lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, eliminou a 

Música, então componente curricular facultativo, como disciplina e instituiu o ensino de 

Educação Artística polivalente na educação básica. Essa reforma educacional, cujos efeitos se 

estenderam até o início do século XXI, teve como efeito prático a gradual dissolução de 

políticas públicas específicas para promoção da educação musical nas escolas, com progressivo 

declínio do ensino de música nessas instituições educacionais. 

O fim do canto orfeônico enquanto projeto educacional e disciplina escolar 

obrigatória em 1961, e com a LDB de 1971, houve não apenas a extinção do ensino de canto 

orfeônico e, posteriormente, da Música enquanto disciplina da grade curricular obrigatória do 

ensino básico, como também de toda a infraestrutura de instituições federais e, quando 

existentes, congêneres estaduais ou municipais que sustentaram as políticas públicas de 

promoção da educação musical.  
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É importante ressaltar novamente que essa dissolução do projeto de ensino de canto 

orfeônico foi lenta e gradual, se estendendo, para além de 1961, nas décadas imediatamente 

posteriores. As mudanças na legislação feitas 1961 e 1971 não significaram, por exemplo, a 

extinção imediata de associações corais, orfeões artísticos ou escolares, tampouco de 

conservatórios e de cursos de formação de professores pelo Brasil. As transformações 

provocadas por essas mudanças nas leis nas décadas de 1960 e 1970 tampouco representaram 

uma ruptura radical com as práticas e ideais de performance musical do passado. Entretanto, 

significaram a extinção de políticas públicas e dos processos institucionalização da prática dos 

orfeões que afetaram o fomento à prática coral, principalmente no âmbito do governo federal.  

 

2.1.3. A reestruturação do movimento coral nas décadas de 1960 e 1970: entre a renovação 

e a continuidade de práticas  

 

As décadas de 1960 e 1970 são, portanto, uma época de adaptação na qual  

professores, músicos, agentes culturais diversos e conjuntos corais que já estavam ativos desde 

a primeira metade do século XX tiveram que pensar novas formas de continuar a fazer a música 

coral a despeito das mudanças nas políticas públicas federais. 

São, portanto, décadas em que é possível identificar, nas atividades corais do 

período, a continuidade de determinadas práticas oriundas dos orfeões concomitantemente com 

o advento de novas práticas, sobretudo a incorporação de novos repertórios musicais e de novos 

espaços de ensino e performance coral. 

Essa continuidade de práticas do período do canto orfeônico nos anos 1960 e 1970 

é visível mesmo na incorporação e transformação de alguns dos equipamentos culturais e 

instituições que se formaram em função do canto orfeônico. O Conservatório Estadual de Canto 

Orfeônico de São Paulo, por exemplo, não foi extinto com o canto orfeônico em 1961. A 

instituição permaneceu em funcionamento como uma instituição de formação de professores 

de música, e sofreu a mudança de nome, em 1974, para Faculdade Estadual “Maestro Julião”, 

com estabelecimento de vínculo com a Coordenadoria de Ensino Superior, órgão da Secretaria 

de Educação do Governo do Estado. Após várias transformações institucionais que extrapolam 

o recorte temporal da presente pesquisa, o Conservatório tornou-se o atual Instituto de Artes da 

UNESP.  

 Os cursos de formação de professores de música em todo o Brasil, por sua vez, 

tiveram sua estrutura absorvida pelos governos estadual e federal e tornaram-se, com a reforma 

de 1971, os novos cursos de licenciatura em educação artística com habilitação em música. 
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Esses cursos absorveram não apenas professores e a infraestrutura criada durante a prática do 

canto orfeônico para ministrar as aulas, como mantiveram uma grade curricular com quantidade 

significativa de disciplinas relacionadas ao canto coral, que mesmo no século XXI perdurou no 

currículo de cursos de licenciatura em música Brasil.  

Também continua nas décadas de 1960 e 1970 a organização de coros de forte 

cunho social, como os coros organizados em zonas periféricas da cidade, coros de operários, 

coros de fábrica e coros de instituições prisionais, que constituíram espaços de prática e ensino 

musical também à época do canto orfeônico. O encarte de LP não datado do Coral Ford/Willys, 

coro fundado em 1962 de fábrica homônima de São Paulo, sintetiza a proposta de muitos desses 

grupos: 

 

Um faxineiro cantar num coral? Um ferramenteiro entende de máquinas; e de música, 

ele entende alguma coisa? Que Coral vai ser esse?  

Muita gente acha que cultura é privilégio. Mas, nós não vemos a coisa assim. Hoje, 

trabalho com quarenta cantores, no Coral Ford/Willys, vindos de todas as partes 

funcionais da empresa. São ajudantes, desenhistas, faxineiros, torneiros, advogados, 

operadores de máquinas, ferramenteiros, engenheiros, mecânicos, eletricistas, 

supervisores, gerentes, tapeceiros, auxiliares de escritório, secretárias. Tudo formando 

uma unidade só, musicalmente. O coral está aberto a quem quiser entrar. [...] Nosso 

repertório são os motetos medievais, os madrigais, cantatas, missas, oratórios e obras 

corais-orquestrais, em geral.  

Mas, o nosso mais importante campo de trabalho são as peças brasileiras da época 

colonial. Fomos os primeiros a apresentar uma audição contemporânea das duas obras 

barrocas do Padre José Maurício Nunes Garcia: a cantata cíclica sobre o Salmo 112 

“Laudate Pueri” e o “Te Deum”, em Ré Maior. (CORAL FORD-WILLYS et al, [19-

-], não paginado)  

 

Em sua biografia, escrita por Sternheim (2010), o maestro Diogo Pacheco relata sua 

experiência em coro de segmento semelhante: 

 

Outra atividade que me orgulho muito foi a de ter lecionado no SENAI da rua do 

Manifesto, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. [...] fiz um coral de estudantes e 

metalúrgicos [...]. E eu fazia os operários cantarem em francês, inglês, espanhol. 

Músicas da Renascença, que era minha especialidade na época. (PACHECO in 

STERNHEIM, 2010, p. 46) 

 

Em São Paulo, em paralelo à continuidade da atuação de grupos corais tradicionais 

como os corpos estáveis de grandes teatros públicos, a exemplo do Coral Paulistano, as décadas 

de 1960 e 1970 caracterizaram-se pelo florescimento do canto coral independente e pela 

organização de coros em instituições alternativas aos teatros, salas de concerto e conservatórios. 

Esses coros eram predominantemente grupos constituídos por músicos amadores de atuação 

independente, como o Collegium Musicum, o Conjunto Coral de Câmara e o Ars Viva, ou coros 

igualmente amadores ligados a instituições culturais ou educacionais, principalmente 
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universidades, como o Madrigal das Arcadas, associado à Faculdade de Direito da USP, e o 

Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. 

Entretanto, é importante ressaltar que muitos desses novos grupos independentes 

continuaram a fazer incursões pela vida musical de teatros, óperas, salas de concerto, 

conservatórios e demais instituições artísticas que não se caracterizaram necessariamente por 

fazer parte de um circuito cultural alternativo às tradições da música de concerto eruditas. Coros 

como o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo e o Madrigal Ars Viva de Santos fizeram 

apresentações ainda nas décadas de 1960 e 1970 no Teatro Cultura Artística e no Theatro 

Municipal de São Paulo, tradicionais espaços de abrigo à música de concerto da cidade. Ligada 

a tais instituições artísticas de prestígio localizadas no Estado de São Paulo, a Juventude 

Musical de São Paulo reunia em suas temporadas de concertos para coro conjuntos de propostas 

artísticas das mais diversas, inclusive os coros universitários e coros independentes que 

constituem objeto de estudo desta pesquisa.  

É possível também verificar, pela recorrência de determinadas parcerias com palcos 

específicos da cidade, que os coros naturalmente tinham uma rede de instituições de apoio às 

suas atividades que provavelmente desempenhou um papel relevante na viabilização de 

concertos e ensaios. O Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro utilizava com frequência o 

Auditório Itália e o Auditório do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), 

instituições nas quais o regente Walter Lourenção atuou, enquanto o CoralUSP utilizou 

principalmente as instalações de sua universidade-sede para concertos.  

O Madrigal das Arcadas, embora também tivesse se originado a partir de 

frequentadores da Universidade de São Paulo (USP), fez a maior parte de seus concertos em 

locais que não pertenciam à universidade, como o Teatro Anchieta e as instalações da Fundação 

Armando Álvares Penteado (FAAP). A circulação por essas instituições é compatível com a 

trajetória do Madrigal, que manteve uma atividade relativamente independente da Universidade 

e nunca compôs seu quadro formal de equipamentos culturais, como é o caso do CoralUSP. O 

Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, por sua vez, utilizou-se amplamente de igrejas para 

seus espetáculos de música sacra, como a capela do Colégio São Luiz e a Igreja Evangélica 

Luterana de São Paulo, e das instalações dos Seminários de Música Pró-Arte de São Paulo.  

Especialmente no caso de regentes e agentes culturais, faz-se presente sua 

circulação também por diferentes instituições privadas e públicas, em um movimento 

naturalmente feito em função da construção de suas respectivas carreiras profissionais em São 

Paulo e que fortalece a criação dessas redes de apoio e ensino à prática coral. Conforme 

discutido em artigo de minha autoria que discute a relação da JMSP com o movimento coral de 



36 

São Paulo (GABRIEL, 2020), a atuação do jornalista José Luis Paes Nunes na criação e 

manutenção da Juventude Musical, entidade privada sem fins lucrativos, foi fundamental à 

criação do Movimento Villa-Lobos e do Movimento Mario de Andrade, ambos programas de 

organismos governamentais em São Paulo que adotaram modelos de atuação semelhantes à 

JMSP.  

 

Figura 1:  Em primeiro plano, mapa do Estado de São Paulo com pólos do Movimento de Corais Villa-Lobos, 

abaixo de foto de seis dos oito regentes participantes: (da esquerda para a direita) Samuel Kerr, Benito Juarez de 

Souza, Jonas Christensen, Walter Lourenção, Antonio Barros Garboghini, Julio Medaglia.  

 

Fonte: ACERVO CORALUSP, 1969. 

 

Paes Nunes, nesse caso, foi jornalista do O Estado de S. Paulo, que apoiou as 

atividades da JMSP, criou o Movimento Villa-Lobos em sua gestão da Comissão Estadual de 

Música, e instituiu o Movimento Mario de Andrade como integrante do gabinete da prefeitura 

de São Paulo (SP) (GABRIEL, 2020). Pela Figura 1, que mapeia os pólos do Movimento Villa-

Lobos no Estado de São Paulo, é possível ver como o movimento tinha uma importante proposta 
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de interiorização do canto coral no Estado, ao instalar de centros de prática coral fora da capital 

e de centros urbanos que faziam parte de seu círculo de influência.  

Semelhantemente, a Juventude Musical de São Paulo, modelo e precursor do 

Movimento Villa-Lobos e do Movimento Mario de Andrade, também procurou promover o 

canto coral no Estado ao proporcionar um intercâmbio entre coros da capital e do interior 

paulista (GABRIEL, 2020). Em 1966, apenas um ano após sua fundação, já havia cerca de 400 

núcleos da JMSP constituídos em cidades como Adamantina, Bauru e Valinhos, o que indica a 

capilaridade alcançada pela entidade no Estado de São Paulo (GABRIEL, 2020).  

Há, portanto, na JMSP, no Movimento Mario de Andrade e no Movimento Villa-

Lobos não apenas a figura de Paes Nunes como denominador comum, como também modelos 

semelhantes de fomento à atividade coral, com ações de formação de público, de regentes e de 

grupos corais. A circulação de Paes Nunes por diferentes instituições para realização de 

inciativas como o Movimento Villa-Lobos, portanto, desempenhou uma importante função na 

viabilização de movimentos corais, inicialmente através da iniciativa privada, e posteriormente 

como políticas públicas das esferas municipal e estadual.  

Inclusive, em relação à esfera pública, é importante ressaltar que as fontes 

documentais e o levantamento de performances musicais feito para a presente pesquisa indicam 

que, mesmo entre grupos com produção alternativa, o canto coral das décadas de 1960 e 1970 

continuou a usufruir de programas e iniciativas para difusão e fomento da atividade 

empreendidos pelo Poder Público.  

Portanto, no âmbito das políticas públicas, e diante da escassez de políticas públicas 

diretamente direcionadas ao fomento da atividade coral por parte do governo federal, destacam-

se nesse cenário as políticas desenvolvidas regionalmente, no âmbito dos estados e municípios, 

e que em sua maioria tiveram duração efêmera ou a curto prazo. Principalmente no âmbito da 

presente pesquisa, com o levantamento de performances musicais que possibilitou mapear as 

instituições promotoras dos concertos, é perceptível que os incentivos promovidos por 

prefeituras, pelo governo estadual e por órgãos estaduais e municipais continuaram a 

desempenhar um papel importante no patrocínio e incentivo do movimento coral em São Paulo 

nas décadas de 1960 e 1970.  

No estado de São Paulo, por exemplo, a Comissão Estadual de Música, órgão 

governamental criado pelo decreto n. 34.786 de 24 de março de 1959, foi responsável por 

manter um conjunto coral próprio, pelo apoio a concertos, cursos, festivais e encontros 

relacionados ao canto coral, bem como promotora de projetos como  o Movimento  de Corais 

Villa-Lobos, ou Movimento Villa-Lobos (1969-1970), e o Movimento Mário de Andrade 
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(1973-1976), que procuraram fomentar a atividade coral no estado de São Paulo. As iniciativas 

da Secretaria Estadual de Cultura, e de prefeituras como as de Ribeirão Preto (SP) para o 

CoralUSP, de São Paulo e de Santos (SP), no caso de coros como o Conjunto Coral de Câmara 

de São Paulo e o Madrigal Ars Viva de Santos, são igualmente presentes.  

Gloeden (2021) pontua ainda a atuação de instituições como a Cultura Inglesa de 

São Paulo, a Aliança Francesa, a Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, o Instituto 

Goethe e a União Cultural Brasil Estados Unidos como entidades promotoras de concertos7. 

Além de constituírem instituições que, em sua maioria, mantinham equipamentos culturais 

próprios com boa infraestrutura para a realização de concertos, suas conexões com entidades 

culturais externas ao Brasil foram provavelmente relevantes para a promoção de grupos 

estrangeiros em São Paulo.  

Em uma crítica à participação do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo no I 

Festival de Música Sacra de São Paulo, João Caldeira Filho registra sua visão a respeito da 

dissolução do ensino do canto orfeônico e, nesse contexto, do papel desempenhado pelos 

movimentos corais:  

 

De resto, ele [o canto coral] é o instrumento mais natural e espontâneo da expressão 

musical. Mesmo assim, não levará muito para que esterilize essa musicalidade em 

vista da escassez crescente de possibilidades de manifestação na sociedade 

industrializada atual, fato agravado pelo silêncio das gargantas infantis e juvenis: 

nossas escolas emudeceram.  

Nossa geração sem palavra é também uma geração sem música. Por isso mesmo, 

nunca serão bastantes os elogios e estímulos que se dirijam aos movimentos de canto 

coral, entre os quais o Movimento Villa-Lobos, o atual Movimento Mario de Andrade 

e este Festival de Música Sacra, ora encerrado. (CALDEIRA FILHO, 1973b, p. 10) 

 

É possível identificar principalmente nos movimentos corais a criação de espaços 

de ensino e de prática musical com a intenção de preencher lacunas deixadas pela extinção do 

canto orfeônico nas escolas, assim como em outros espaços de ensino e prática musical 

diversos, como os orfeões de operários ou penitenciárias. Em depoimento sobre o Movimento  

de Corais Villa-Lobos feito a veículo de imprensa não identificado, o regente e coordenador do 

movimento, Walter Lourenção, afirma que “Somos oito maestros regentes de corais. Vamos 

quinzenalmente às cidades do interior do Estado dar aulas num curso para regentes de corais. 

                                                 

7 Informação verbal fornecida por Edelton Gloeden a Ana Paula dos Anjos Gabriel em São Paulo, 

por ocasião da defesa da tese, em 7 de outubro de 2021.  



39 

Nosso objetivo é formar novos regentes, aperfeiçoar os que existirem, ajudar a criar novos 

corais”. (LOURENÇÃO8 in O MOVIMENTO[...], 1969, não paginado9)  

A formação de novos regentes corais e o suporte a grupos novos ou preexistentes 

eram todas ações promovidas pelo Movimento que conservaram similaridades em relação às 

atividades promovidas no âmbito do projeto de canto orfeônico. 

  

Figura 2 : Na edição de 3 de dezembro de 1970 de O Estado de S. Paulo, página 15, notícia de encontro de corais 

do Movimento Villa-Lobos marcado para 6 de dezembro de 1970.  

 

Fonte: ACERVO DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1970 

 

Outras relações de continuidade do movimento coral das décadas de 1960 e 1970 

com o canto orfeônico são perceptíveis com relação às práticas musicais. O regente Vilson 

Gavaldão de Oliveira (2020), que teve uma formação musical com canto orfeônico e foi 

coralista em sua juventude em Bauru (SP), relembra esse passado musical: 

 

                                                 

8 Depoimento de Walter Lourenção a autor não identificado feito exclusivamente para a elaboração da matéria de 

jornal.  
9 Trata-se de um recorte de jornal do Acervo do CoralUSP no qual não há indicação de página ou data completa, 

informando apenas o ano de 1969 como ano de publicação. A descrição da fonte identifica o recorte como uma 

página de O Estado de S. Paulo. 
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Na adolescência e já no final dos anos 60, participei de um evento em Bauru/SP, no 

Ginásio de Esportes do Clube Luso-Brasileiro, nos moldes do movimento iniciado por 

Villa-Lobos, onde haviam centenas de crianças e adolescentes, cantando músicas em 

grupo a uma e duas vozes e também canções do Guia Prático.  

Quem dirigiu este encontro? Maestro Samuel Kerr, que eu não sabia quem era e que 

depois se tornou um grande referencial na música coral para mim. (OLIVEIRA, 2020, 

informação verbal10) 

 

Samuel Kerr, no caso, foi o regente responsável pelo polo de Bauru do Movimento 

de Corais Villa-Lobos. Provavelmente o evento ao qual Vilson de Oliveira se refere é o I 

Festival de Corais de Bauru (SP) ocorrido em 22 de novembro de 1969 sob a liderança de Kerr, 

promovido pelo Movimento e pela Comissão Estadual de Música do Estado de São Paulo na 

cidade paulista. É possível identificar, nessa memória de Vilson de Oliveira, elementos que 

remetem às práticas do canto orfeônico, como práticas de repertório que incluem a utilização 

do Guia Prático e de repertórios a uma ou duas vozes, bem como a reprodução de eventos com 

a reunião de uma grande quantidade de coros, à semelhança das exortações cívicas e dos 

festivais da época do canto orfeônico.  

Vilson de Oliveira (2020) define do seguinte modo suas experiências durante a 

juventude no canto coral: “ Era diferente do que acontecia no Canto Orfeônico? Na dinâmica 

não; na proposta sim. Porém, ambos faziam música coral, com um regente à frente e envolvendo 

a todos com carisma e determinação.” (OLIVEIRA, 2020, informação verbal11) 

Por parte do setor privado, à parte dos coros criados por instituições privadas e os 

coros independentes, também existiram nas décadas de 1960 e 1970 iniciativas de fomento ao 

canto coral que atuaram como uma reação à progressiva dissolução do canto orfeônico. Com 

apoio do jornalista de O Estado de S. Paulo José Luiz Paes Nunes, foi fundada em julho de 

1965 em São Paulo a Juventude Musical de São Paulo (JMSP), entidade que angariava sócios 

entre os jovens de colégios e faculdades paulistanas e promoveu nas décadas de 1960 e 1970 

eventos artísticos como temporadas de concertos, concursos para jovens solistas e audições 

comentadas de discos. Sua organização incluiu a instituição de um Centro de Expansão Coral, 

dirigido por Klaus- Dieter Wolff, que promovia apresentações de corais afiliados à JMSP em 

São Paulo (GABRIEL, 2020).  Também mantinha o Movimento Estudantil de Coros, dirigido 

por Samuel Kerr, que auxiliava a criação e manutenção de conjuntos corais fixos em escolas.   

 

                                                 

10 Informação verbal fornecida por Vilson Oliveira durante a palestra Um panorama do canto coral no I Congresso 

Nacional Presto de Canto Coral, evento virtual na plataforma YouTube, 2020. 
11 Informação verbal fornecida por Vilson Oliveira durante a palestra Um panorama do canto coral no I Congresso 

Nacional Presto de Canto Coral, evento virtual na plataforma YouTube, 2020. 
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Figura 3: Em edição de 22 de novembro de 1969, página 8 de O Estado de S. Paulo, notícia de festival de Corais 

do Movimento Villa-Lobos promovido em Bauru (SP), acompanhada de foto do maestro Samuel Kerr. 

 

Fonte: ACERVO DIGITAL O ESTADO DE S. PAULO, 1969. 

 

Evidentemente, destaca-se o fato de que a maior parte dessas iniciativas teve 

duração efêmera, e especialmente no caso de políticas públicas, pouco sobreviveram às trocas 

de mandatos governamentais. Como observa Schulke (1979), o já citado Movimento Coral 

Villa-Lobos durou pouco mais de um ano, assim como seu sucessor, o Movimento Mário de 

Andrade.  Sob a vigência do Movimento Coral do Estado de São Paulo, iniciado em 1979, o 

regente Roberto Schnorrenberg comenta sua percepção a respeito dessa falta de políticas de 

apoio ao canto coral a longo prazo em depoimento a Schulke (1979):  
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Num país que brilha pela falta de continuidade dos projetos artísticos, não adianta 

fazer projetos nem dar verba, pois o executivo faz o que bem entende e tem toda a 

autoridade para isso [...]. Não posso negar que estou bastante impressionado com o 

que ouço de vários elementos que estão participando do Movimento [Coral do 

Estado]. Mas também não sei se vai dar certo, principalmente pelo problema básico 

que já citei: a falta de continuidade dos projetos em nosso país. 

(SCHNORRENBERG12 in SCHULKE, 1979, p. 18) 

 

O Movimento Coral do Estado, que teve em seu ano de fundação 32 regentes 

contratados para ministrar cursos de formação em pólos de várias cidades paulistas 

(SCHULKE, 1979), teve um fôlego maior do que o Movimento Villa Lobos e o Movimento 

Mário de Andrade, iniciado em 1979 com o governo de Paulo Maluf (1979-1982), e teve sua 

oficialização feita pelo decreto 19.415 de 20 de agosto de 198213.  

Enquanto teatros e instituições artísticas tradicionais como o Teatro Municipal de 

São Paulo continuaram em plena atividade coral nesse ínterim, conquistaram espaços 

alternativos de performance coral grupos independentes ou conjuntos institucionais de locais 

como universidades e centros culturais, nos quais desfrutaram de liberdade criativa para o 

desenvolvimento de propostas artísticas próprias. 

O canto coral das décadas de 1960 e 1970 é, portanto, um período de florescimento 

do movimento coral em São Paulo, que por sua vez se utilizou de repertório e agentes culturais 

que circularam por uma rede de instituições em que houve uma relevância maior a atuação da 

iniciativa privada, mas na qual as instituições públicas ainda desempenharam um papel 

importante em termos de políticas públicas voltadas para o canto coral, especialmente nas 

esferas municipal e estadual. 

Enquanto o movimento coral das décadas de 1960 e 1970 em São Paulo caracteriza-

se por modificações em suas práticas, sobretudo na incorporação de novos repertórios e de 

novos espaços de prática musical, o período histórico também se caracteriza pela continuidade 

de algumas práticas e de instituições herdadas principalmente do período em que houve o canto 

orfeônico.  

 Enquanto o canto orfeônico foi extinto em 1961 do currículo da educação básica 

e, consequentemente, houve a extinção de políticas públicas correlatas, profissionais que 

estavam ativos na época do canto orfeônico, ligados não apenas ao ensino de canto nas escolas 

e a práticas de canto coletivo, como também à formação de professores de música, continuaram 

                                                 

12 Fala de Roberto Schnorrenberg feita a Schulke exclusivamente para a elaboração da matéria. 
13 Não há um marco oficial para a dissolução do movimento. Provavelmente perdurou no Estado apenas durante 

os mandatos de Paulo Maluf, governo que estabeleceu o movimento, e de seu vice, José Maria Marin (1982-1983).  
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suas respectivas trajetórias profissionais fazendo música e formando professores, 

permanecendo como cerne de sua atuação o canto coletivo.  

Instituições artísticas e de ensino da época do canto orfeônico que sobreviveram a 

essa mudança, por vezes apenas com nomes ou status institucionais distintos dos que 

sustentavam outrora, também contribuíram para a continuidade de determinadas práticas, 

sobretudo os cursos de formação de professores. Durante as décadas de 1960 e 1970, 

movimentos como a Juventude Musical de São Paulo (JMSP) e o Movimento Villa-Lobos 

também contribuíram para a manutenção de ações de fomento ao canto coral que foram extintas, 

no âmbito do governo federal, com a extinção das políticas públicas relacionadas ao ensino de 

canto orfeônico.  

As décadas de 1960 e 1970, portanto, são um período histórico no qual convivem a 

contiguidade de determinadas práticas musicais com a renovação de repertórios, grupos corais 

e espaços de ensino e performance musical no canto coral em São Paulo, sob a égide das 

transformações políticas e sociais que transcorreram nesse período. 

 

2.1.4. Canto coral e meios de comunicação de massa: aproximações 

 

Segundo Moura (2012), a consolidação da indústria cultural brasileira ocorrida no 

período militar significou o fortalecimento da indústria fonográfica nacional, do setor de 

telecomunicações e dos meios de comunicação de massa representados pelas rádios e pela 

televisão, que se beneficiaram amplamente das concessões públicas outorgadas pelos militares 

(MOURA, 2012).  

Os coros contemplados pela presente pesquisa, a exemplo de outros grupos que 

atuaram também nas décadas de 1960 e 1970, são conjuntos que desfrutaram desse crescimento 

da indústria fonográfica e dos meios de comunicação de massa do período. Embora não 

tivessem se caracterizado por uma produção regular e em larga escala que resultasse em uma 

discografia ampla, gravaram discos datados dessa época grupos como o Madrigal Ars Viva de 

Santos, o CoralUSP e o Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. Destacam-se, entre os discos 

produzidos, a atuação de gravadoras locais como Chantecler e o selo Marcus Pereira, que se 

caracterizaram pela prioridade dada a gêneros musicais alternativos e a grupos musicais locais.  

No caso da televisão, há também as ações pontuais de coros como o Coralusp e o 

Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, que gravaram performances para transmissão por 

emissoras de televisão. Há como exemplo a performance de Festino nella sera del Giovedì 
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grasso avanti cena, op.18, de Adriano Banchieri, comédia madrigalesca encenada pelo Coral 

ICIB e transmitida para o programa Música dos Mestres14 de 21 de novembro de 1972.  

 

Figura 4: O regente Klaus Dieter Wolff ( à esquerda) em entrevista a veículo de televisão não identificado, 

provavelmente para noticiar o concerto de 29 de julho de 1963 do Madrigal Ars Viva de Santos no Theatro 

Municipal de São Paulo.  

 

. Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA, 1963.  

 

 Entre os meios de comunicação em massa, é importante ainda destacar o papel 

central desempenhado pelos jornais da época como importantes veículos de divulgação da 

atividade coral das décadas de 1960 e 1970.  

A veiculação de atividades corais na imprensa certamente não é um fenômeno 

inédito e exclusivo das décadas de 1960 e 1970. É possível observar a presença do canto coral 

brasileiro na imprensa tanto em períodos históricos anteriores, como mostra nossa dissertação 

de mestrado (GABRIEL, 2016), quanto posteriores. Entretanto, o crescimento da imprensa 

ocorrido nessas décadas específicas, e o envolvimento de veículos como O Estado de S. Paulo 

em iniciativas como a JMSP foram elementos contextuais especialmente determinantes para a 

viabilização dessa aproximação entre canto coral e imprensa nas décadas de 1960 e 1970. 

                                                 

14 Provável atração sobre música erudita da emissora TV Gazeta. Não corresponde ao programa de rádio 

homônimo da Rádio MEC, de circulação mais recente (1999-2006).  
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Em nossa experiência de pesquisa, foi possível observar que a imprensa periódica 

paulista desse período teve um envolvimento considerável com o movimento coral local, 

constituindo o principal meio de divulgação de cursos, concursos, concertos e demais atividades 

públicas dos coros nas décadas de 1960 e 1970. Os jornais possibilitavam a coros e seus 

respectivos dirigentes, portanto, oportunidades de mostrar seu trabalho e atualizarem-se a 

respeito dos concertos corais que ocorriam na capital – e, no caso de veículos estruturados para 

oferecer uma cobertura jornalística mais ampla, no interior do estado e em localidades fora de 

São Paulo.  

Essa observação é válida inclusive para coros amadores de pequeno porte e de 

alcance regional que não eram ligados a instituições artísticas de grande visibilidade midiática 

e tinham menos condições financeiras de fazer amplas campanhas publicitárias de suas 

atividades. A Temporada Coral, por exemplo, foi iniciativa do início da década de 1970 da 

JMSP que beneficiou especialmente esse segmento de grupos corais do Estado de São Paulo, 

proporcionando aos conjuntos paulistas anúncios gratuitos de seus concertos em O Estado de 

S. Paulo, mediante envio prévio das informações do espetáculo pelo correio.  

Mais do que o caráter meramente informativo dessas publicações de anúncios e 

notícias de eventos corais, a imprensa periódica também constituiu para os dirigentes do canto 

coral em São Paulo um espaço de discussão e de reflexão a respeito da atividade coral no 

Estado. Em nossa pesquisa, encontramos nas fontes provenientes da imprensa gêneros 

jornalísticos como resenhas críticas e reportagens que expõem a opinião de regentes, críticos e 

demais dirigentes, no lugar de agentes culturais influentes no meio musical paulista, a respeito 

de assuntos tão variados quanto práticas e políticas públicas de apoio ao canto coral. Um 

exemplo é o artigo de Schulke (1979) intitulado Queixas, planos e esperanças dos nossos 

corais, publicado no Jornal da Tarde (SP), em que seis regentes são entrevistados não apenas 

para opinar a respeito do Movimento Coral do Estado, política pública do então vigente governo 

de Paulo Maluf, como também a respeito das práticas corais brasileiras relacionadas a 

repertório, aspectos cênicos e o apoio governamental aos coros, entre outros aspectos.  

Nesse artigo, é possível ver depoimentos colhidos por Schulke como os de Benito 

Juarez, que realiza apontamentos a respeito das políticas públicas de educação musical e 

formação de regentes, diante de ações percebidas pelo maestro como efêmeras ou feitas a curto 

prazo pelos governos:  

 

A formação de um regente implica todo um processo que prevê disciplina, rotina, 

insistência. E tudo isso não se obtém do dia para a noite. Vem a médio ou longo prazo. 

O Movimento Coral [do Estado], do qual não participei, parece que artisticamente não 



46 

tem sentido. Precisamos é da pessoa certa no lugar certo, disso vai depender a escolha 

de repertório e o alto nível artístico dos grupos. E precisamos também valorizar muito 

o processo de formação musical – uma dinâmica complexa, um aprendizado 

dinâmico, prático, consciente – porque boas intenções não bastam. (JUAREZ15 in 

SCHULKE, 1979, p. 18) 

 

É possível também encontrar textos como os da resenha de João Caldeira Filho do 

livro Techniques of Modern Orchestral Conducting (1973) de Benjamin Grosbayne, na qual o 

crítico expõe sua própria percepção a respeito do movimento coral paulista à época:  

 

Das experiências até então realizadas resultou a conclusão de ser o canto coral o meio 

por excelência de levar todos à música e a música a todos, como um primeiro passo – 

o passo normal, necessário, por ser o modo natural e espontâneo de expressão humana 

– em iniciação musical. Relevem-me tratar o problema em termos paulistas, os de meu 

conhecimento, e não em termos do sul do País, onde a etnia germânica, propensa ao 

canto e à música em conjunto, produzira já os frutos que só mais tarde outras regiões 

começaram a colher.  

É admirável o surto de música coral atualmente em desenvolvimento em nosso 

Estado. O Movimento Villa-Lobos e sua expansão sob o título Movimento Mário de 

Andrade, têm realizado festivais anuais de suma importância e neste fim de ano 

tivemos também valioso Festival de Música Sacra, desenvolvido em 9 concertos. [...] 

Assim, a situação geral está a indicar ser este o momento oportuno para passarem 

esses jovens regentes de coros à regência de orquestra e, paralelamente, estender-se 

das vozes aos instrumentos sinfônicos à prática coletiva da música pela juventude, 

principalmente nas escolas. As orquestras juvenis virão variar e prolongar a ação 

comunitária da música e enriquecer sobremodo a dinâmica individual, social e 

criadora da nossa mocidade (CALDEIRA FILHO, 1973a, p. 300).  

 

Gloeden (2021) destaca a atuação de críticos como Caldeira Filho, J.J. de Moraes e 

Enio Squeff no Estado de S. Paulo, bem como do próprio compositor Gilberto Mendes em A 

Tribuna de Santos (SP), como incentivadores e divulgadores da atividade coral em São Paulo16. 

A exemplo do texto citado acima (CALDEIRA FILHO, 1973a), são de fato recorrentes resenhas 

de críticos envolvidos com o movimento coral em São Paulo, como Caldeira Filho, com textos 

que, mais do que avaliar e comentar determinado produto cultural, procuram divulgar e formar 

público para grupos corais e projetos artísticos. 

Essa aproximação de meios de comunicação de massa, e principalmente da 

imprensa, portanto, no âmbito dos gêneros jornalísticos mais comuns à divulgação de atividades 

corais, fornece fontes para maior compreensão do que constituía a prática coral independente 

na cidade no período histórico estudado e dos meios de circulação e de divulgação de sua 

produção artística.  Especialmente no caso da imprensa, sua exploração mostra-se 

                                                 

15 Fala de Benito Juarez feita a Schulke exclusivamente para elaboração da matéria de jornal.  
16 Informação verbal fornecida por Edelton Gloeden a Ana Paula dos Anjos Gabriel em São Paulo, 

por ocasião da defesa da tese, em 7 de outubro de 2021.  
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especialmente relevante em um contexto em que a maior parte dos grupos pesquisados eram 

coros de atividade independente que não tinham recursos financeiros para divulgar suas 

atividades, tinham poucas incursões nos meios de comunicação de massa e em que poucos 

preservaram acervos musicais próprios. E especialmente no caso de reportagens e resenhas que 

deram espaço a discussões a respeito do canto coral em São Paulo, também é possível ver a 

percepção de agentes importantes do meio coral paulistano a respeito das práticas corais do 

período.   

A imprensa, especialmente, foi um elemento-chave para o aspecto abordado na 

próxima seção da tese: os eventos corais. 

 

2.1.5. Os concursos, encontros e festivais corais 

 

Nesse contexto histórico, é importante ressaltar o papel relevante desempenhado 

por eventos especificamente voltados para a promoção do canto coral, como concursos, 

encontros e festivais, no desenvolvimento das práticas corais das décadas de 1960 e 1970. Os 

encontros e festivais, que reúnem vários coros para séries de concertos, de acordo com o alcance 

do evento, com propostas artísticas diversas ou de localidades distintas, constituem um meio de 

divulgação do trabalho de coros entre seus pares e entre o público em geral, e espaço de 

circulação de conhecimento musical, repertório e práticas para regentes e coralistas.  

Os concursos, por sua vez, apresentam características semelhantes, com a diferença 

de apresentar um caráter competitivo e da possibilidade de associar-se a atividades como a 

composição musical.  

Conforme discutido no subcapítulo anterior, esses eventos não são exclusividade 

do período histórico abordado na presente pesquisa, mas sim uma prática herdada da primeira 

metade do século XX, e em parte da prática do canto orfeônico. Embora desprovidos dos 

elementos ideológicos do Estado Novo e de características como as aglomerações corais de 

proporções colossais preconizadas pelas exortações cívicas do regime autoritário de Vargas, os 

concursos, encontros e festivais das décadas de 1960 e 1970 continuaram a serem promovidos 

nesse período e constituíram uma parte importante do ambiente coral da época.  

E, principalmente no caso dos festivais e encontros corais, é evidentemente uma 

prática que, como não é exclusiva das décadas de 1960 e 1970, continua a ocorrer mesmo 

posteriormente ao recorte temporal que delimita a presente pesquisa. Entre os eventos que 

constituíram um marco na trajetória dos coros estudados, há inclusive o Festival Música Nova, 

iniciado em 1962 pela Sociedade Ars Viva, da qual o Madrigal Ars Viva faz parte, e cuja 
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atividade se perpetuou além das décadas de 1960 e 1970. O evento comportou no decorrer de 

suas edições música vocal e música instrumental, e teve sua edição mais recente em outubro de 

2018, organizada pelo Sesc de São Paulo e pelo Departamento de Música do campus de 

Ribeirão Preto da USP. Como é possível verificar pelos programas de concerto do acervo do 

Madrigal, o canto coral teve presença relevante nas edições do evento nas décadas de 1960 e 

1970, principalmente pela participação do Madrigal Ars Viva e do Conjunto Coral de Câmara 

de São Paulo em concertos. 

 

Figura 5: Certificado de participação do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo no III Encontro Coral de Santos 

(SP). 

 

Fonte: ACERVO DO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, 1973.  

 

Entretanto, é frequente na percepção de intérpretes atuantes na época que, embora 

eventos corais não tenham ocorrido exclusivamente das décadas de 1960 e 1970, esse tenha 

sido um período histórico no qual festivais, encontros e concursos tiveram maior presença no 

ambiente coral brasileiro. Para Vilson de Oliveira (2020), “Havia uma troca muito grande entre 

os grupos corais neste período, encontros de coros, uns cantavam em outros grupos e sempre 
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buscando apoiar uns aos outros” (informação verbal17). Antes de comentar sua atuação em 

eventos corais nas décadas de 1960 e 1970, Lutero Rodrigues (2018, p. 12) afirma que “foi um 

dos períodos mais ricos de trabalho com coro que já teve aqui [em São Paulo]. Talvez hoje os 

recursos sejam outros, a prática vocal está muito mais adiantada, tudo isso. Mas a gente fazia 

muita coisa.” 

Os eventos corais foram parte importante da memória de todos os intérpretes 

entrevistados para a presente pesquisa. Rodrigues (2018), por exemplo, menciona a realização 

de encontros corais em resposta à seguinte questão:  

 

A. P.G. Existia uma aproximação dos repertórios com relação a não serem repertórios 

conhecidos do público brasileiro, tanto o antigo quanto o “novo”. Você acha que 

existia uma aproximação também em termos de performance? 

L.R. Aproximação eu não sei, mas havia interesse por parte do público. Ou no 

máximo, quanto no mínimo, vamos dizer assim, a gente se ouvia. Um coro ouvia o 

outro, a gente se encontrava, fazia encontros de coros, etc. Não se estava muito 

preocupado como público nessa época. A gente fazia e quem estivesse aí para ouvir, 

que escutasse.  (RODRIGUES, 2018, p. 18) 

 

A fala de Rodrigues indica que provavelmente os eventos corais constituíram uma 

importante oportunidade de divulgação e de difusão do trabalho artístico de regentes e grupos 

participantes.  Em sua entrevista, inclusive, Rodrigues (2018) menciona que os encontros de 

corais que organizou foram oportunidade para uma colaboração mútua com o regente Marco 

Antonio da Silva Ramos, que também foi entrevistado para a presente pesquisa, na qual os 

eventos proporcionavam ocasiões em que podiam assistir e apreciar às performances musicais 

um do outro. Nesta mesma tese, posteriormente, essa colaboração é discutida como um 

mecanismo importante de estabelecimento de referências em performance musical entre os 

intérpretes. 

A questão do público desses eventos também é um aspecto relevante da fala de 

Rodrigues. Embora não impusessem restrições explícitas de público, destaca-se o fato de que, 

em sua prática musical, Rodrigues tenha promovido eventos corais que atenderam 

predominantemente a um público de praticantes da própria atividade coral, na maior parte 

componentes dos grupos que se apresentaram nos eventos.  Em outro momento da entrevista, 

Rodrigues comenta a logística da organização de um encontro feito nesse formato em São 

Paulo: 

                                                 

17 Informação verbal fornecida por Vilson Oliveira durante a palestra Um panorama do canto coral no I Congresso 

Nacional Presto de Canto Coral, evento virtual na plataforma YouTube, 2020.  
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Teve uma vez que eu fiz um encontro de coros aqui em São Paulo e convidei o meu 

coro de Ribeirão; cantou o coro de São Caetano, acho que algum trabalho do Marcão, 

não me lembro qual coro, e o Comunicantus. Achei uma [boa] salinha pequenina 

emprestada, fizemos uma semana de canto coral. E tinha gente à beça para fazer isso.  

(RODRIGUES, 2018, p. 12) 

 

A fala de Rodrigues (2018) indica, além do tipo de público atendido por eventos 

corais da época, a relevância, para a prática de conjuntos que tinham uma atuação local, de 

eventos de pequeno porte e baixo custo, feitos com poucos recursos humanos e financeiros, e 

restrito a grupos e regentes de um mesmo círculo de convivência. 

A questão do público foi exposta de modo semelhante por Roberto Martins (2019), 

embora sem associação a um evento coral específico:  

 

Não precisamos ter público. A gente não ganha dinheiro com isso, entende? A gente 

não depende do bate palmas para isso. 

 Mas, por outro lado, nos outros tempos, a gente tinha certo respaldo – não era lá 

grandes coisas, mas ajudava muito – das secretarias de cultura do Estado, da prefeitura 

de Santos, das prefeituras aí dos Estados pelo Brasil, que solicitavam nosso trabalho. 

Hoje em dia isso não acontece mais. Todas as secretarias estão entupidas de gente que 

quer o sucesso de grande público, baterem palmas, eles querem palmas, eles querem 

que o povo perceba como eles estão trabalhando bem pela cultura. Porque a cultura é 

isso, entendeu? É o grande sucesso. É todo mundo falar daquilo que está acontecendo. 

Essa coisa toda. 

Isso aí é muito difícil para nós. Para continuar com um trabalho musical. Não vamos 

dizer que a gente não quer público. Imagina, hoje em dia é cinismo dizer que não 

queremos público. Claro que a gente quer público! A gente quer mostrar o que está 

fazendo. Mas o público, esse público que é formado com essa coisa, é que dita o que 

tem que fazer. Então esse não é nosso caso, nós não entramos nessa. (MARTINS, 

2019, p. 5) 

 

Pela declaração de Martins (2019), esse público reduzido de praticantes e 

entusiastas da atividade coral provavelmente satisfazia a proposta artística de grupos corais  

amadores  como o Madrigal Ars Viva, e potencialmente essa é uma característica da prática 

coral desses grupos extensível a outros conjuntos corais que participavam desses circuitos de 

eventos.  Também é evidente na fala de Martins, ainda regente do Ars Viva atualmente, e que, 

portanto, é um intérprete que apresenta uma perspectiva própria do que constituiu a prática do 

coro no passado e no presente, uma reflexão do quanto os modos de pensar e de fomentar a 

produção musical de organismos corais da atualidade possivelmente sofreram mudanças 

profundas em relação ao período histórico abordado na presente pesquisa. 

Com as entrevistas, a pesquisa bibliográfica, e especialmente o levantamento de 

performances musicais feito a partir das fontes documentais estabelecidas para a presente 

pesquisa, foi possível mapear festivais musicais, especializados em canto coral ou abertos a 
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outros meios de interpretação musical, bem como encontros corais que fizeram parte da 

trajetória dos coros pesquisados. No decorrer deste subcapítulo, já foram mencionados o 

Festival Música Nova e o I Festival de Coros da região de Bauru (SP), realizado no âmbito do 

movimento Villa-Lobos.  

No levantamento de performances, figuram como eventos importantes na trajetória 

dos conjuntos corais estudados festivais como o Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP), 

com primeira edição em 1976 e continuação na atualidade, que contemplou apresentações de 

coros como o Madrigal Ars Viva de Santo e o Madrigal das Arcadas.  

Também em São Paulo, o I Festival Estadual de Coros, com única edição em 1970, 

teve uma participação ampla de conjuntos sediados no estado, como pode ser verificado pela 

notícia de 5 de dezembro de 1970 em O Estado de S. Paulo (ver Figura 6). O evento teve 

apresentação do Madrigal Ars Viva de Santos, do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, o 

Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, o CoralUSP, bem como grupos como o Coral 

Evangélico de São Paulo, o Coral Cantum Nobile e o Coral Villa-Lobos de Presidente Prudente 

(SP).  
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Figura 6: Detalhe de notícia do I Festival Estadual de Coros com coros participantes, respectivo repertório, local 

e data de apresentação no I Festival Estadual de Coros, na edição de 5 de dezembro de 1970 do jornal O Estado 

de S. Paulo. 

 

Fonte: ACERVO DIGITAL DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1970.  

 

Outro evento que teve a capacidade de agregar uma grande quantidade de coros do 

estado foi o Festival de Natal da Juventude Musical de São Paulo, que ocorreu entre 1970 e 

1972 e teve continuidade com o Festival de Natal do Movimento Mario de Andrade, que 

ocorreu em São Paulo nos mesmos modelos estabelecidos pela JMSP entre 1973 e 1975 

(COSTA, 1975). A temática do festival centrada no repertório natalino para coro reuniu grupos 

como o Madrigal Ars Viva de Santos, o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, o CoralUSP, 

além de coros de diversas orientações artísticas que não fizeram parte da presente pesquisa, 

como o próprio Madrigal da Juventude Musical de São Paulo, o Circulus Vocalis Paulista, o 

Coral Cantum Nobile e o Coral da Câmara Municipal de São Paulo, entre outros.  

Além de concertos em formatos tradicionais com obras corais canônicas do 

repertório de natal para coro no Theatro Municipal de São Paulo, o Festival de Natal promoveu 

apresentações e concentrações corais noturnas características do evento em ruas da cidade, nas 

quais os conjuntos participantes cantavam portando velas.  
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O Festival de Música Sacra de São Paulo (SP), organizado pela Sociedade Pró-

Música Sacra de São Paulo e patrocinado pela Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia do 

estado, também foi presente na trajetória do Madrigal Klaus-Dieter Wolff, participante das 

edições de 1977 e de 1978, e do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, que cantou em 1973 

no festival.  

Além da memória de Vilson Gavaldão de Oliveira (2020) do festival de Bauru, o 

regente relembra outro evento coral da época: 

 

Voltando a falar do Collegium Musicum, o maestro Schnorrenberg coordenou por 

vários anos o Festival de Música de Curitiba. Neles, sempre íamos juntos e 

trabalhávamos no Festival. Neste período conheci e tive contato com o Padre José 

Penalva, pois a irmã dele, Maria Penalva, cantava no Collegium Musicum. Com ele 

[José Penalva], adentrei na música mais contemporânea brasileira. (OLIVEIRA, 2020, 

informação verbal18)  

 

Segundo Goedert (2010), os Festivais de Música de Curitiba ocorreram na capital 

paranaense em nove edições, de 1965 a 1977, com enfoque na realização de apresentações 

musicais. No âmbito do festival, foram contemplados vários meios de interpretação na 

realização dos concertos, com apresentações de orquestra, recitais solo, música de câmara e 

concertos dedicados ao canto coral, tanto por parte de coros convidados, quanto por grupos 

formados pelo festival (GOEDERT, 2010).  

Apesar de sediado em outro estado, o Festival de Música de Curitiba teve relevância 

para o movimento coral de São Paulo, principalmente por sua ligação com Roberto 

Schnorrenberg, regente que presidiu a organização de oito das nove edições do evento, assim 

como pela participação de outros regentes e grupos de São Paulo. Entre os coros que se 

apresentaram no Festival, estão o Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (ver Figura 7), o 

Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, o Madrigal Ars Viva de Santos (SP) e o Collegium 

Musicum de São Paulo, regido à época por Schnorrenberg.  

 

                                                 

18 Informação verbal fornecida por Vilson Oliveira durante a palestra Um panorama do canto coral no I Congresso 

Nacional Presto de Canto Coral, evento virtual na plataforma YouTube, 2020.  
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Figura 7: Anúncio de concerto do Coral ICIB no IV Festival Internacional de Música de Curitiba na edição de 14 

de janeiro de 1968 de O Estado de S. Paulo. 

 

Fonte: ACERVO DIGITAL DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1968.  

 

Outro evento importante para o canto coral em São Paulo para o regente Marcos 

Júlio Sergl (2019) foram as edições do Festival de Coros do Rio Grande do Sul realizadas em 

Porto Alegre (RS) de 1963 a 1978 pela Associação de Festivais de Coros do Rio Grande do 

Sul. Segundo Teixeira (2015), o festival começou como um evento regional, e conforme sua 

expansão nos anos seguintes, adquiriu caráter nacional e, posteriormente, internacional, com a 

participação de coros do Brasil e de outros países, principalmente da América Latina 

(TEIXEIRA, 2015).  

Foi a partir de 1969, quando teve a denominação de Festival Nacional de Coros, 

que o festival teve participação de coros de outros estados, inclusive São Paulo (TEIXEIRA, 

2015). O evento teve em todas as suas edições apoio do jornal local Correio do Povo, que foi o 

principal meio de divulgação do festival (TEIXEIRA, 2015).  
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Figura 8: Foto de participação do CoralUSP no 2º Festival Nacional de Coros e 1º Festival Panamericano de Coros 

de Porto Alegre (RS), sob a regência de Benito Juarez (à frente do coro). 

 

Fonte: ACERVO CORALUSP, 1970.  
  

Pelo trabalho de Teixeira (2015), feito com um conjunto de fontes que incluiu 

documentação interna de todas as edições do evento, é possível constatar que as atividades do 

Festival eram divididas em duas fases. Embora oficialmente não tivesse adquirido um caráter 

de competição, sem oferecer prêmios ou classificações formais de vencedores, a organização 

do evento estabeleceu progressivamente, no decorrer das edições do Festival, mecanismos de 

seleção de coros para apresentação na segunda e última fase (TEIXEIRA, 2015).  

Também houve, de forma gradual no decorrer das edições do evento, o 

estabelecimento de regras como a preferência pelo repertório a cappella, ou com 

acompanhamento de piano ou órgão em determinados espetáculos do evento, a possibilidade 

ou não de juntar mais de um coro para realização de uma performance, ou a eventual proibição 

de apresentações com a proposta de coro cênico, com exceção da apresentação de encerramento 

do Festival (TEIXEIRA, 2015). 

Com a comparação de dados de repertório dos programas de apresentações de todas 

as edições do Festival, Teixeira (2015) também verificou a ocorrência de possíveis trocas de 

repertório entre os conjuntos corais participantes, que entraram em contato com determinadas 
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obras musicais por meio de performances do Festival, e ocasionalmente adotaram essas peças 

como parte de seu próprio repertório em edições futuras do evento.  

Entre os coros de São Paulo que participaram do evento, estão o Coral Villa-Lobos 

de Presidente Prudente, o Coral Clássico e Folclórico de São Paulo, o Coral da Faculdade de 

Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, entre outros.  

 

Figura 9: Notícia de O Estado de S. Paulo de 19 de julho de 1969 sobre o Festival Nacional de Coros, de Porto 

Alegre (RS). 

 

Fonte: ACERVO DIGITAL O ESTADO DE S. PAULO 

 

Quanto aos concursos, também há memórias semelhantes dos intérpretes 

entrevistados e fontes documentais que comprovam a presença dessas competições na trajetória 

de alguns dos grupos estudados na presente pesquisa, como o Madrigal Ars Viva e o Madrigal 

Klaus-Dieter Wolff. No caso desse tipo específico de evento, entretanto, além do intercâmbio 

musical entre regentes e conjuntos corais, e das oportunidades de performance proporcionadas 

pelas etapas da competição, em geral abertas ao público, os intérpretes enfatizaram a questão 

da difusão de repertório, e especialmente do fomento à composição coral. Em sua entrevista, 

Lutero Rodrigues (2018) menciona, por exemplo, a ação de um concurso específico, o Concurso 

Coral do Jornal do Brasil (RJ): 

 



57 

E outra coisa que também é importante falar: havia nessa época outro fator estimulante 

que eram os tais, não só festivais de coros, mas os tais concursos de coros do Jornal 

do Brasil do Rio, que encomendavam obras corais de vários tipos para os 

compositores. Tem um ano que era só coro infantil, outro ano que era só isso e aquilo. 

Então eles pagavam e encomendavam obras para compositores do Brasil inteiro e os 

corais tinham que apresentar isso lá no Rio.  

Isso estimulou durante uma década, talvez, uma produção coral muito grande. [Ernst] 

Widmer, da Bahia, Lindembergue [Cardoso], Aylton Escobar, todo mundo compôs 

música para esses festivais, esses concursos de corais do Jornal do Brasil, no Rio. 

(RODRIGUES, 2018, p. 18) 

 

Os concursos corais efetivamente realizavam encomendas de obras a compositores 

para performances em etapas específicas das competições, em grande parte, como peças de 

confronto. Também existiram competições específicas para composições corais, que embora 

não estivessem presentes no cotidiano de concertos dos coros estudados nesta pesquisa, 

possivelmente impactaram o ambiente coral da época com esse incentivo adicional à produção 

de novo repertório. Para Rodrigues (2018), esse aspecto das oportunidades de performance de 

obras corais autorais proporcionadas por concursos e por outros eventos corais constituiu um 

fator relevante de incentivo para os compositores atuantes no país a escrever para coro: 

 

 Se não houvesse os coros para fazer esse repertório, realmente eu acho que nem 

metade das obras desses compositores teria sido composta. Aí é uma coisa ida e volta. 

Um efeito de feedback. Eu afirmo isso pela questão da minha relação, por exemplo, 

com o compositor de Curitiba, o Padre Penalva. A partir do momento que eu cheguei 

em Curitiba e comecei a fazer a música dele, o Penalva passou a compor muito mais. 

E ele me falou: “Eu passei a compor porque você faz. E ninguém fazendo, eu não 

compunha”. E aqui era um pouco assim. O Willy era um compositor de produção 

grande. Ele compunha, a gente cantava de um jeito ou de outro. Ou Comunicantus, ou 

o Klaus, ou alguém esperneava e fazia a música dele, então ele podia se sentir seguro 

de que a música seria feita, seria cantada.  (RODRIGUES, 2018, p. 17) 

 

Na entrevista, Rodrigues (2018) claramente compara, sob esse aspecto, as décadas 

de 1960 e 1970 com as práticas atuais, nas quais, segundo sua percepção, os concursos de 

composição para coro foram praticamente extintos.  

 A fala de Rodrigues (2018) indica que os concursos promoviam, portanto, 

oportunidades importantes de contato direto de coros e regentes com compositores. Ao 

comentar a quantidade de cantores que usualmente participavam do Madrigal Klaus-Dieter 

Wolff, Rodrigues menciona alguns desses contatos:  

A gente pegou segundo lugar, acho, naquele concurso do Rio, do Jornal do Brasil. Na 

ocasião conheci o Lindembergue Cardoso, compositor da Bahia que também 

participou, [regendo] um coral da Bahia. Aí estabeleci um contato com ele. E mais 
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tarde, foi também com esse número que o Klaus19 ganhou segundo lugar no Estado, 

num concurso estadual de corais [em São Paulo]; foi a única vez que teve um concurso 

estadual de corais, e ganhou um coro de Presidente Prudente, do Marcos Júlio Sergl, 

e o [Madrigal] Klaus ganhou segundo lugar. Nunca esqueço, esse dia foi fantástico. 

O júri, acho que era Carlos Alberto Pinto Fonseca, Marlos Nobre, e não sei mais quem, 

um grande júri na sala do [Teatro] Cultura Artística, e o [Madrigal] Klaus cantou 

completamente de cor o moteto do Brahms, Warum ist das Licht gegeben [Op.74, 

nº1], que é uma maravilha de moteto. Todas as 5, 6 partes, tudo de cor. Em alemão. 

Foi um negócio emocionante aquilo ali. (RODRIGUES, 2018, p. 12) 

 

Rodrigues (2018) refere-se ao I Concurso Estadual de Coros de São Paulo,  que 

acabou por ser a única edição do evento, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado e a 

então Federação Paulista de Conjuntos Corais em 1978 em São Paulo (SP).  

 

Figura 10: Anúncio de abertura de inscrições para o Concurso Estadual de Coros de São Paulo na página 12 da 

edição de 5 de agosto de 1978 de O Estado de S. Paulo.  

 

Fonte: ACERVO DIGITAL O ESTADO DE S. PAULO, 1978 

 

                                                 

19 Como no caso desse trecho, Rodrigues (2018) frequentemente se refere ao Madrigal Klaus Dieter 

Wolff como “o Klaus” em sua entrevista.  
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Outro exemplo do contato com compositores propiciado pelos concursos é o 

encontro de Roberto Martins (2019) com o compositor Bruno Kiefer, no mesmo I Concurso 

Estadual de Coros de São Paulo. O contato em questão originou uma peça escrita por Kiefer 

especialmente para o Madrigal Ars Viva, como é possível verificar no relato de Martins (2019): 

  

Eu encontrei com o Bruno Kiefer em um concurso em que o Lutero [Rodrigues] 

apresentou a minha música e um outro coro que eu não me lembro qual é cantou uma 

música do Bruno Kiefer. E esse coro ganhou o primeiro lugar, com a música do Bruno 

Kiefer. E o Lutero ganhou em segundo com a minha música. E o Bruno Kiefer ficou 

muito encantado com tudo isso. E conversando, conversando, ele disse “Ah, mas que 

saudade, eu gostava muito do Klaus[-Dieter Wolff], e tal”, porque o Klaus começou 

a fazer a música dele. A última música que o Klaus regeu na vida foi um bis que ele 

deu com o Ars Viva na USP.  Um concerto do Ars Viva. Ele estava com um coral lá 

da ECA, e ele apresentou. Mas a última obra que ele regeu em vida foi um bis que ele 

deu nesse concerto do Ars Viva, que era uma peça dificílima chamada Poema Duro. 

[...] E eu falei para ele “Olha, a última obra que o Klaus regeu foi o Poema Duro”. E 

ele estava encantado, uma pessoa tão educada, ele falou “Ah, tá bom, eu vou escrever 

uma música para você”.  [...] Aí ele escreveu! Com texto do [Luís de] Camões, 

chamada Et...como que é? Um nome em latim. Um poema de Camões20 sobre a morte. 

(MARTINS, 2019, p. 21-22) 

 

A peça de Kiefer a qual Roberto Martins se refere na entrevista é Sic 

transit...(1984), que de fato apresenta uma dedicatória a Martins no fim da partitura (ver Figura 

12).  

 

                                                 

20 O poema mencionado corresponde ao Soneto Debaixo desta pedra sepultada, de Luís de Camões. 
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Figura 11: Trecho inicial de Sic transit... (1984) de Bruno Kiefer, peça escrita para performance do Madrigal Ars 

Viva de Santos. 

 

Fonte: ACERVO PESSOAL DE MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS E DE SUSANA CECÍLIA 

IGAYARA-SOUZA, 1984.  

 

Figura 12: Dedicatória a Roberto Martins no fim da música Sic transit (1984). 

 

Fonte: ACERVO PESSOAL DE MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS E DE SUSANA CECÍLIA 

IGAYARA-SOUZA, 1984.  

 

Para o regente Marcos Júlio Sergl (2019)21, o papel dos concursos no 

estabelecimento de determinadas práticas de repertório foi mais do que o estímulo à produção 

de repertório para os compositores brasileiros comentado por Martins (2019) e por Rodrigues 

                                                 

21 Informação verbal fornecida à pesquisadora por Marcos Júlio Sergl em São Paulo (SP), por 

ocasião do exame de qualificação da presente tese em 5 de abril de 2019.  
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(2018) em suas respectivas entrevistas. Segundo Sergl (2019), é importante considerar o fato 

de que os concursos frequentemente estabeleciam exigências de repertório para cada etapa 

competitiva, com objetivo de avaliar os candidatos na interpretação de peças de estilos e de 

épocas variados, além do estabelecimento de uma obra musical de confronto comum a todos os 

grupos, ou a uma mesma categoria de competição.  

Essas exigências moldavam o formato e o repertório dos concertos apresentados 

durante as seleções e, com a dinâmica natural dos coros de reaproveitar programas de concertos 

e repertórios de concursos em outros contextos de performance, isso propiciou que 

determinadas práticas e modelos preexistentes de performance musical fossem reproduzidos 

para além dos concursos.  

Sergl (2019) afirma que, entre essas exigências de repertório, eram recorrentes a 

presença tanto da música renascentista, quanto da música do século XX brasileira. 

As notícias de concursos na imprensa mostram algumas dessas exigências descritas 

por Sergl (2019), além do envolvimento de instituições, agentes culturais e estruturação das 

etapas das competições. O Concurso Estadual de Música, por exemplo, promovido pelo 

Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” em Tatuí (SP), teve sua primeira 

edição na cidade do interior do Estado em 1961. A notícia de O Estado de S. Paulo de 23 de 

outubro de 1962 anuncia que, na segunda edição, ocorrida entre os dias 17 a 20 de novembro 

de 1962, a modalidade do concurso destinada a corais era aberta a “Corais de estabelecimentos 

de Ensino Musical, oficiais ou reconhecidos” (CONCURSO PARA CORAIS [...], 1962, p. 14). 

Na primeira prova, de caráter eliminatório, o concurso exigia que cada um dos grupos corais 

apresentasse uma peça clássica de livre escolha, provavelmente se referindo ao fato de que os 

coros deveriam cantar uma peça erudita no certame (CONCURSO PARA CORAIS [...], 1962).  

Caso passassem por esse primeiro crivo feito pelos jurados, que não foram 

especificados na notícia, os coros deveriam então cantar duas peças de autores brasileiros de 

livre escolha. Aos três conjuntos com melhor pontuação, o Concurso oferecia prêmios em 

troféus e em dinheiro (CONCURSO PARA CORAIS [...], 1962).  

Em outro exemplo, Armando Belardi, então maestro e assessor artístico do Theatro 

Municipal de São Paulo, comentou em notícia de O Estado de S. Paulo de 14 de janeiro de 

1964 que a programação institucional desse mesmo ano previa a criação e realização de um 

concurso coral patrocinado pela prefeitura da cidade. Belardi explica à reportagem do jornal 

qual teria sido a motivação da prefeitura para a realização do concurso: 
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 “Temos no Estado de São Paulo vários corais de valor bem aceitável e até mesmo 

notáveis. Instituindo o concurso cumpriremos nossa programação de incentivar este 

movimento, proporcionando aos grupos existentes a oportunidade de enfrentar uma 

comissão julgadora que, como nos concursos anteriormente realizados, poderá fazer 

plena justiça, concedendo prêmios aos melhores. [...]”. (BELARDI in VAI SER 

CRIADO CONCURSO [...], 1964, p. 12) 

 

O concurso ocorreu efetivamente entre os dias 22 e 31 de outubro de 1964, com 

cerca de 20 conjuntos tanto da capital quanto do interior do Estado (INÍCIO DAS PROVAS 

[...], 1964). O evento foi direcionado tanto a organizações corais particulares quanto públicas, 

assim como conjuntos escolares (INSCRIÇÕES [...], 1964, p. 14). O Concurso incluiu prêmio 

para melhor coro de vozes iguais femininas, vencido pelo Madrigal Feminino da Escola de 

Música de Piracicaba, regido à época pelo compositor Ernst Mahle; prêmio para melhor coro 

de vozes iguais masculinas, vencido pelo Coral Pio XII de Campinas (SP), na regência de 

Oswaldo Antonio Urban; prêmio para coro misto, vencido pelo Coral do Instituto Cultural Ítalo-

Brasileiro, regido por Walter Lourenção (O ESTADO DE S. PAULO, 1965, p. 24). Na notícia 

de 1964, é possível verificar as exigências de repertório do concurso:  

 

O certame terá três provas: eliminatória, confronto e final, constando do repertório da 

prova eliminatória o “Kyrie”, da Missa do padre José Maurício [Nunes Garcia], o Duo 

Serafin, de [Tomás Luiz] de Victoria; “E a hora vespertina” de Beethoven; 

“Memorare”, de Henrique Oswald; “ Irene no Céu” e “Sinhô Lau”, de Camargo 

Guarnieri. Para a prova de confronto será escolhida pela banca examinadora uma peça 

entre as apresentadas na eliminatória, constando a prova final de uma peça de livre 

escolha de autor contemporâneo, entre os seguintes: Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, 

Souza Lima, Francisco Mignone e Lorenzo Fernandez. (DIVULGADO O 

REGULAMENTO [...], 1964, p. 14) 

 

Concurso citado por Rodrigues (2018), o Concurso Coral Jornal do Brasil, também 

divulgado como Concurso de Corais da Guanabara, foi promovido pela Rádio e Jornal do Brasil 

no Rio de Janeiro (RJ). As publicações a respeito do concurso no Jornal, que foi o principal 

meio de comunicação da organização do certame com o público, indicam que o concurso 

ocorreu anualmente de 1970 a 1974 e, depois de um hiato de 4 anos, em 1978.  

Inicialmente denominado Concurso de Corais Escolares da Guanabara, abrangeu 

em suas quatro primeiras edições apenas corais de instituições educativas fluminenses, do então 

ensino primário ao ensino universitário (RÁDIO E JORNAL DO BRASIL [...], 1970). O 

regulamento do I Concurso de Corais Escolares, ocorrido em 1970, afirma que a competição 

tinha como finalidade “estimular a prática do canto coral nas escolas, considerando ser essa 

uma atividade de grande importância na formação da juventude, por desenvolver o interesse 
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pela música e o sentido de integração na coletividade.” (RÁDIO E JORNAL DO BRASIL [...], 

1970, p. 12).  

A competição agrupou os conjuntos concorrentes em uma categoria reservada para 

coros infantis, a Categoria A, de conjuntos de escolas primárias, e uma segunda categoria, a 

Categoria B, destinada a coros mistos, coros masculinos e coros femininos de instituições de 

outros níveis de ensino (RÁDIO E JORNAL DO BRASIL [...], 1970).  

O mesmo regulamento de 1970 instituiu a realização de uma primeira etapa 

eliminatória, na qual os coros deveriam cantar uma peça de autor brasileiro, ou do folclore 

brasileiro, e uma peça de livre escolha; uma semifinal, com a performance de uma peça de autor 

brasileiro ou folclórica nacional, uma peça de livre escolha e uma obra de confronto escolhida 

pelo júri; e uma final com peça de autor brasileiro, uma obra “ de autor pré-clássico, clássico, 

romântico ou contemporâneo” e uma peça do folclore nacional ou internacional (RÁDIO E 

JORNAL DO BRASIL [...], 1970, p. 12). 

 Destaca-se, no regulamento da competição, que em todas as fases do concurso há 

a obrigatoriedade de apresentação de composições brasileiras, sem restrições a obras de estilos 

ou épocas específicas. O regulamento estabelece como única alternativa a essa exigência a 

realização de uma peça folclórica brasileira, com exceção da final, que não oferece essa opção. 

Esse é um estímulo evidente da organização do concurso à performance de obras corais 

produzidas nacionalmente.  

 

Figura 13: Detalhe de notícia do III Concurso de Corais Escolares da Guanabara com foto do Coral do Colégio de 

Pádua (RJ) na edição de 19 de outubro de 1972 do Jornal do Brasil (RJ). 

 

Fonte: HEMEROTECA DIGITAL BRASILEIRA, 1972.  
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A partir da edição de 1974, o concurso passou a adotar o nome de Concurso de 

Corais da Guanabara e ampliou o certame para a participação de “corais de igrejas, clubes, 

associações, empresas e grupos particulares de todos os Estados Brasileiros”, além dos grupos 

escolares (IV CONCURSO DE CORAIS DO JB. [...], 1974, p. 8). 

O Concurso de Corais do Jornal do Brasil constitui, à semelhança das ações de O 

Estado de S. Paulo junto à Juventude Musical de São Paulo, ou mesmo do jornal gaúcho 

Correio do Povo junto aos Festivais de Coros de seu estado, um caso importante de 

envolvimento da iniciativa privada, e especificamente de veículos de imprensa, no fomento da 

atividade coral nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil.  

A ação de jornais como o Jornal do Brasil, O Estado e Correio do Povo  não apenas 

viabilizaram essas iniciativas, como também conferiram à atividade coral brasileira uma 

visibilidade significativa nos meios de comunicação de massa, já que todas as atividades desses 

veículos de imprensa ligadas ao canto coral eram publicadas em suas próprias páginas de jornal. 

É possível, no caso do concurso promovido pelo Jornal do Brasil, por exemplo, encontrar no 

jornal notícias que descrevem os acontecimentos das etapas da competição, apresentam, com 

um breve histórico, os grupos competidores e seus respectivos regentes, anunciam grupos 

vencedores ou desclassificados, entre outros.  

Essa visibilidade midiática é especialmente importante no contexto de coros 

amadores independentes ou de instituições de pequeno porte ativos em sua própria comunidade 

local, que usualmente não apresentavam recursos financeiros para campanhas publicitárias em 

veículos de imprensa proeminentes. 

As fontes documentais, a bibliografia especializada, os depoimentos e entrevistas 

de intérpretes das décadas de 1960 e 1970 indicam que eventos que se dedicaram à performance 

coral, exclusivamente ou como parte de uma programação musical mais ampla, constituíram 

componente importante do ambiente coral da época. É notável, nesse período histórico, tanto a 

realização de festivais e concursos de grandes proporções, de alcance estadual, nacional ou 

internacional, quanto a realização de eventos regionais de pequeno porte, como os mencionados 

por Rodrigues (2018), que exerceram um papel importante na dinamização das práticas corais 

de grupos amadores locais. 

 Destaca-se a adesão significativa a eventos corais por parte da imprensa, de 

regentes, agentes culturais, compositores e coros amadores de diversas tradições musicais 

atuantes na época, que conferiram legitimidade e visibilidade a esses eventos.   

Igualmente, destaca-se a longevidade de eventos corais que datam justamente das 

décadas de 1960 e 1970 e que perduraram por anos no cenário coral brasileiro, como o Festival 
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de Música de Curitiba e o Festival de Coros do Rio Grande do Sul, e o Festival de Inverno de 

Campos do Jordão (SP) e o Festival Música Nova, que são contemporâneos à redação da 

presente tese.  

A análise conjunta de fontes documentais e entrevistas também indicou que 

festivais e encontros corais constituíram um dos principais meios de difusão de práticas de 

repertório nas décadas de 1960 e 1970. Por proporcionarem a reunião de coros de origens 

distintas para ocasiões de performance musical, esses eventos corais proporcionaram ambientes 

que promoviam a circulação de repertório entre grupos participantes, bem como um meio de 

contato com obras representantes de estilos musicais específicos, ou mesmo obras musicais 

específicas, no caso das peças de confronto de concursos. 

 E, principalmente pelas entrevistas com intérpretes, é possível verificar que os 

eventos corais constituíam espaços de troca mútua de experiências e de conhecimento musical 

entre coros, regentes e compositores, que tinham a oportunidade de entrar em contato com o 

trabalho de seus colegas de profissão, estabelecer parcerias futuras e conhecer o que era 

produzido, em termos de performance e de composição musical, no ambiente coral de 

determinada região abrangida pelo evento. Além dessa circulação de repertório e práticas, há o 

estímulo à composição coral brasileira que, para os entrevistados, constituiu o aspecto mais 

marcante de eventos como os concursos corais.  

É importante ressaltar, entretanto, não apenas as ações que promoviam a circulação 

de repertório na dinâmica cotidiana de grupos corais das décadas de 1960 e 1970 no âmbito 

desses eventos. Especialmente no caso de eventos que têm um caráter de competição, como os 

concursos, há também o fato de que esses certames eram possivelmente um importante meio 

de legitimação de determinados repertórios como parte de um cânone, ou como meio de difusão 

de ideais específicos de performance musical. Esse aspecto regulador dos concursos corais está 

associado a participação de instituições artísticas de prestígio, bem como bancas de jurados que 

eram autoridades em canto coral e que, provavelmente, contribuíam para o estabelecimento de 

mecanismos de seleção e de exigências de repertório que reproduziam ideais próprios do que 

deveria constar de um repertório musical de um coro de boa qualidade artística e vocal.  

A relevância dos eventos corais como espaços de troca, de aprendizado, de 

convivência e de escuta musical é especialmente evidente em relação às entrevistas de 

intérpretes realizadas no âmbito da presente pesquisa, que indicaram que as oportunidades de 

ouvir performances ao vivo e in loco permaneceram como o principal meio de contato com 

performances de coros dos entrevistados nas décadas de 1960 e 1970. Esse aspecto da vivência 

dos intérpretes entrevistados com o ambiente coral da época, discutido com maior 
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aprofundamento posteriormente na presente tese, se relaciona especialmente ao fato de que 

gravações de música coral não eram tão acessíveis aos entrevistados. 

 

2.2. Música do século XX: criação e circulação de um repertório contemporâneo às 

décadas de 1960 e 1970 em São Paulo 

 

A produção musical autoral do século XX é comumente definida pela bibliografia 

especializada pela coexistência de várias correntes estéticas distintas, ou pela convivência de 

modos diferentes de compor e de fazer música em um período histórico de grande efervescência 

artística e cultural nos grandes centros artísticos da Europa e dos Estados Unidos (BARRAUD, 

2012; ROSS, 2009, GRIFFITHS, 2011). E, principalmente a partir da década de 1950, é 

retratado como um período histórico de intensos processos de experimentação na linguagem 

musical erudita (MOURA, 2011).  

Como destaca Ross (2009), no século XX conviveram diversas correntes de 

pensamento composicional que buscaram alternativas ao sistema tonal, não apenas em relação 

à harmonia, como também a aspectos associados à forma musical e a estruturas rítmicas e 

melódicas. Como exemplo de correntes estéticas que emergiram nesse contexto alternativo ao 

tonalismo, estão o modalismo de compositores como Béla Bartók, o serialismo de Arnold 

Schoenberg e de Anton Webern, a aleatoriedade de compositores como Pierre Boulez, a música 

concreta de Pierre Schaeffer e a música eletroacústica de Karlheinz Stockhausen.  

Além de adquirirem maior liberdade formal e maior liberdade temporal por meio 

de novas formas de estruturar a organização de sons, os compositores adeptos dessas novas 

formas de compor exploraram a expressividade musical não somente pelos meios 

convencionais, tais como mudanças de dinâmica, fraseado, ritmos e encadeamentos 

harmônicos. Texturas, massas sonoras, mudanças de timbre e de densidade do som também 

passam a ser utilizados por compositores com fins expressivos (MOURA, 2011).  

Novos processos de produção sonora, assim como novas fontes de som, também 

conquistam espaço na música experimental do século XX (BARRAUD, 2012; MOURA, 2011). 

Com os avanços tecnológicos advindos da invenção de computadores e de sintetizadores 

sonoros, é incorporada à prática de compositores experimentais a manipulação eletrônica do 

som, principalmente pelos movimentos de Música Concreta e de Música Eletroacústica, em 

obras de compositores como Karlheinz Stockhausen e Luciano Berio. Compositores como John 

Cage (1912-1992) notabilizam-se também pelo uso de objetos do cotidiano como fonte sonora, 
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bem como pela manipulação de instrumentos musicais convencionais com o uso de técnica 

expandida e do pré-preparo de instrumentos.  

Essa experimentação na linguagem musical impactou, evidentemente, outros 

aspectos da prática musical no século XX, como a notação de partituras e a performance 

musical, com intérpretes que tiveram que se adaptar a essas diversas linguagens musicais 

experimentais.  

Em paralelo à difusão de novas estéticas que procuravam romper com o tonalismo, 

há também correntes composicionais que continuaram a explorar as possibilidades oferecidas 

pelo sistema tonal. Como afirma Ross (2009), embora a historiografia musical tradicional 

pouco enfatize a existência dessas correntes durante o século XX, essa produção musical foi 

uma importante parte das práticas musicais do século, com a existência de composições 

amplamente difundidas no meio musical da época de autores como Jean Sibelius e Benjamin 

Britten.  

No Brasil, essa convivência de correntes de composição musical tão distintas 

ocorreu de modo semelhante a esses grandes centros de produção artística europeus e 

estadunidenses. Como afirma Moura (2011) e Neves (1981), sob a influência desses centros, 

novas técnicas composicionais relacionadas primeiramente ao dodecafonismo e ao serialismo 

foram difundidas no Brasil ainda na primeira metade do século XX, nas décadas de 1940 e 

1950, como um ponto de partida para a difusão posterior da música de vanguarda. Os 

manifestos dos movimentos Música Viva (1946) e Música Nova (1963), a fundação da Escola 

Livre de Música (1952), assim como a atuação de Hans Joachim Koellreutter na realização 

dessas iniciativas, são comumente colocados por autores como Mariz (2012), Moura (2011), 

Kater (2000) e Neves (1981) como contribuições importantes. 

Além desses marcos formais, é importante ressaltar que há evidências pontuais de 

que a circulação de materiais a respeito de dodecafonismo ou do serialismo entre músicos no 

Brasil foi anterior a todos esses acontecimentos. Há, por exemplo, em diários de estudo de Furio 

Franceschini (1880-1976), músico italiano radicado no Brasil, anotações sobre o 

dodecafonismo datadas provavelmente das décadas de 1930 e 1940 e depositadas na Biblioteca 

da Escola de Comunicações e Artes da USP.  Há também relatos como o do compositor Gilberto 

Mendes, que teve experimentações com música atonal em sua juventude antes de ser aluno de 

Koellreutter, motivadas por obras atonais que apareciam como exemplos musicais em literatura 

não especificada, com a qual teve contato (MENDES, 1994).  
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Figura 14: Reportagem sobre o Festival Música Nova em A Tribuna de Santos (SP) de 23 de julho de 1971. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1971 

 

 Moura (2011) afirma que essa produção de música experimental no Brasil difere 

da europeia no seguinte aspecto: 

 

No que se refere à produção musical brasileira, as características peculiares em sua 

concepção diferem das da produção europeia que serviu como parte das referências 

conceituais em seu desenvolvimento no Brasil. A liberalidade na escolha dos 

procedimentos, a desobrigação de seguir todos os preceitos desta ou daquela corrente 

e a utilização desses elementos em peças juntamente a realizações totalmente 

tradicionais conferem a essa produção um caráter híbrido [...]. (MOURA, 2011, p. 60) 

 

Esse caráter híbrido da produção brasileira, segundo Moura (2011) e Neves (1981), 

decorre principalmente de adaptações dessas referências conceituais externas ao Brasil à 

realidade local, principalmente em relação à ausência de recursos e equipamentos para compor 

música eletroacústica. O compositor Gilberto Mendes (In DUARTE, 2011) afirma que esse 

obstáculo a determinados tipos de produção musical efetivamente existiu na vanguarda 

brasileira, segundo o compositor, algo decisivo para que autores como Mendes e Willy Corrêa 

de Oliveira se utilizassem do Madrigal Ars Viva e do canto coral como meio de viabilizarem 
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sua produção de obras de vanguarda, iniciando uma prolífica colaboração entre a vanguarda e 

o canto coral.  

Figura 15: Recorte de jonral de notícia do I Encontro de Corais de Santos (1971) em A Tribuna de Santos (SP), 

com foto de detalhe da performance do Madrigal Ars Viva da obra experimental Asthmatour (1971) de Gilberto 

Mendes (na foto, primeiro à esquerda). 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1971. 

 

Nas entrevistas realizadas para a presente pesquisa, essa proximidade entre canto 

coral e compositores brasileiros vanguardistas na segunda metade do século XX também foi 

evidente no ambiente coral que vivenciaram nas décadas de 1960 e 1970. Rodrigues (2018) e 

Silva Ramos (2020), por sua vez, enfatizam o quanto essa produção de música coral de 

vanguarda foi algo característico do meio coral do estado de São Paulo e, portanto, um 

fenômeno não necessariamente extensível a outras localidades brasileiras. Para Rodrigues 

(2018), entre grupos de fora de São Paulo, apenas o madrigal da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) sob a liderança do compositor Ernst Widmer teria sido uma exceção a esse cenário.  
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Figura 16: Recorte de jornal com anúncio de edição do Festival Música Nova de 1971. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1971.  

 

Com a vanguarda próxima aos intérpretes e grupos corais, houve, portanto, uma 

prolífica experimentação com a linguagem da música coral erudita nesse período histórico.  

Evidentemente, e em similaridade ao ocorrido em centros de produção artística da 

Europa e dos Estados Unidos, a recepção dessa música experimental por parte da crítica 

especializada e pelo público não incluiu sua ampla aceitação. Vallejo (2011) e Martins (2019) 

informam que, mesmo em um grupo engajado com a música de vanguarda como o Ars Viva, 

haviam coralistas que não simpatizavam com o repertório experimental que o coro interpretava. 

E é possível, entre as fontes, encontrar textos como a resenha crítica de Abreu (1971): 

 

Em Motet em ré menor, também de Gilberto Mendes, quatro cantores caminham pela 

plateia. Dois deles falam sobre a finalidade estética dos óculos. E nessa conversa (eu 

acho o máximo, eu detesto) vão trocando de lentes com os míopes da assistência. A 

confusão, na hora de devolver, é prevista. Houve uma senhora que disse: “ Não. Os 

meus são bifocais”. 

Os outros dois coristas carregam baldes de plástico, toalhas de rosto ao ombro. Um 

escova os dentes, gargareja, bochecha e cospe a água no balde, fazendo – ao mesmo 

tempo – a propaganda da escova. Enquanto isso, o maestro estende os braços num 

gesto de Moisés diante do Mar Vermelho, regendo sabe-se lá o que.  

Hoje, satirizar a sociedade de consumo já não implica em denúncia. E por que transpor 

para a arte o dia-a-dia agressivo e vulgar? (ABREU, 1971, não paginado) 

 

Assim como o ambiente externo ao Brasil, mesmo em São Paulo compositores que 

não adotaram a estética da vanguarda continuaram a ter uma presença relevante na prática coral 

local, inclusive na atividade musical dos grupos corais contemplados pela presente pesquisa. 
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Entre esses compositores, figuram Ernst Mahle, Osvaldo Lacerda, Francisco Mignone, 

Camargo Guarnieri, entre outros.  

 

2.3. O movimento de música antiga  

 

Em paralelo à produção de composições musicais contemporânea à época, para 

Augustin (1999) e Gatti (2014), as décadas de 1960 e 1970 constituíram um período em que o  

movimento de música antiga encontrava-se em expansão em centros como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Curitiba. Na primeira metade do século XX, o movimento já havia se difundido em 

São Paulo pela ação pontual de instituições artísticas como a Sociedade Bach de São Paulo, a 

Escola Livre de Música (posterior Seminários de Música Pró-Arte), pela atuação de imigrantes 

como Martin Braunwieser e Hans Joachim Koellreutter, e pela prática musical de igrejas 

protestantes, como pode ser verificado pelo repertório descrito em Kerr (2001) e em Braga 

(1961).  

De acordo com nossa dissertação de mestrado (GABRIEL, 2016), esse momento 

inicial do movimento em São Paulo na primeira metade do século XX foi significativamente 

influenciado pela cultura musical e pelas tradições de performance do século XIX, com um 

repertório de canto gregoriano e obras de compositores barrocos e renascentistas que foram 

reincorporados à prática musical erudita na Europa durante o século XIX, como J.S.Bach e G. 

P. Palestrina.  

Quanto aos ideais de interpretação musical, já havia uma busca por fidelidade 

histórica na prática de música antiga, ainda que orientada principalmente para uma fidelidade 

aos meios de interpretação da obra, tal qual originalmente designados pelo compositor ou pela 

prática da época de origem da peça (GABRIEL, 2016). Questões como a utilização de 

instrumentos antigos ainda eram incipientes, pela escassez de fabricantes de instrumentos 

antigos no Brasil e pelas dificuldades de importação de exemplares da Europa, que havia 

passado por duas grandes guerras na primeira metade do século XX (GABRIEL, 2016; GATTI, 

2014).  

 Principalmente essas características de práticas de repertório e de ideais de 

interpretação do movimento em São Paulo são semelhantes às fases iniciais do movimento 

europeu no fim do século XIX, início do século XX, tal como descrito por Lawson & Stowell 

(1999) e Goehr (1992) (GABRIEL, 2016).   

Nas décadas de 1960 e 1970, o movimento de música antiga expandiu-se por meio 

da fundação ou manutenção de grupos instrumentais ou vocais dedicados à música antiga, além 
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da atividade de instituições artísticas durante esse período (AUGUSTIN, 1999; GATTI, 2014).  

Como destacam Bispo (1999) e Gabriel (2016), entidades como a Sociedade Bach de São Paulo, 

fundada em 1935 e ativa até 1977, também contribuíram especialmente para a difusão da 

música barroca durante o período. 

Outra instituição de atividade anterior às décadas de 1960 e 1970 e que continuou 

em atividade nesse ínterim também foram os Seminários de Música Pró-Arte, anterior Escola 

Livre de Música de São Paulo. Sua fundação em 1952 constituiu um marco para o movimento 

de música antiga no Brasil para autores como Augustin (1999). Como afirma Almeida (1957a), 

em uma atitude contrária ao ensino tradicional de música oferecido pelos conservatórios 

brasileiros da época, a música antiga, constituiu parte importante do programa de ensino 

estruturado por Koellreutter:  

 

E como culturalmente passado e presente se ligam num todo orgânico, por sua vez 

prenunciador do que está para vir, uma das preocupações primeiras da Escola foi, e 

continua sendo, a de fornecer aos alunos uma informação honesta, exata, e tanto 

quanto possível completa, das várias épocas e estilos que se sucederam ao longo da 

história da música, desde a fase contemporânea às origens dos primeiros séculos 

cristãos, incluindo as fontes greco-orientais. (ALMEIDA, 1957, p. 5) 

 

Paulo Herculano, músico e ex-professor da escola, relata orientação pedagógica e 

artística semelhante em depoimento colhido por Augustin (1999):  

 

[ A Escola/Seminários de Música Pró-Arte] foi, sem dúvida, a maior escola de música 

do país naquela época! Tínhamos uma ideologia: éramos contra a música tradicional, 

aquelas tocadas nas salas de concerto. Procurávamos fugir desse repertório e só 

tocávamos Música Antiga ou contemporânea. Nós mesmos, professores e alunos, 

organizávamos concertos e festivais. Em 1954, por exemplo, organizamos um festival 

de missas e, num mesmo dia, fizemos uma missa de Machaut e Stravinsky. Era uma 

gana de fazer música! Tudo era feito com muita paixão e não era com intuito de 

aparecer, estar no palco, estrelar. (HERCULANO22 apud AUGUSTIN, 1999, p. 54-

55) 

 

Segundo Bispo (1999), foi a partir dos Seminários que foi fundado em 1968 o grupo 

Paraphernalia, um dos grupos de instrumentos de época dedicados ao repertório antigo que, 

junto a conjuntos já em atividade desde o pós-guerra, como o Conjunto Roberto de Regina e o 

Conjunto de Música Antiga da Rádio MEC, ambos do Rio de Janeiro (RJ), compôs esse 

movimento de expansão da prática de música antiga em localidades do Brasil. 

                                                 

22 Depoimento colhido por Kristina Augustin para o livro Um olhar sobre a Música Antiga: 50 anos de história 

no Brasil. Não há qualquer especificação da natureza do depoimento, local e data em que foi colhido.  
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Além do Paraphernalia, outro conjunto de São Paulo dedicado à música antiga com 

proposta de utilização de instrumentos antigos foi o Musikantiga, conjunto instrumental 

fundado em 1966, composto por Paulo Herculano (cravo), Dalton de Luca (viola da gamba), 

Milton Kanji (flauta doce) e Ricardo Kanji (flauta doce). Totalizando três anos de existência, a 

atuação do grupo incluiu a gravação de discos, programas de televisão e colaborações com 

artistas tão variados quanto Caetano Veloso e o Madrigal Ars Viva de Santos. Um de seus 

fundadores, o flautista Ricardo Kanji teve sua formação musical inicial com Tatiana 

Braunwieser e Lavínia Viotti, musicistas membros da Sociedade Bach de São Paulo.  

Ao contrário dos conjuntos instrumentais, no âmbito dos conjuntos corais, a 

presença da música antiga nas práticas musicais das décadas de 1960 e 1970 ocorreu em sua 

maioria como parte do repertório a capella de coros que, em sua maioria, não se dedicavam 

exclusivamente à música antiga e tampouco eram vinculados a uma formação instrumental de 

época. No ambiente coral, o Collegium Musicum de São Paulo, fundado em 1961 por Ronaldo 

Bologna, é uma das poucas exceções de grupo vocal que, ao menos em sua formação inicial e 

durante as décadas de 1960 e 1970, foi inteiramente dedicado à música antiga.  

Ao contrário da música erudita do século XX, cuja prática foi mais segmentada em 

grupos de orientações estéticas específicas, a música antiga, principalmente o repertório 

renascentista, teve ampla adesão dos coros da época, fazendo parte da programação de 

concertos de grupos das mais diversas propostas artísticas. Todos os intérpretes entrevistados 

para a presente pesquisa afirmaram que houve essa difusão ampla da música antiga na prática 

coral das décadas de 1960 e 1970.  Martins (2019), por exemplo, afirmou:  

 

R.M.: [...] os corais adoravam cantar essa música [antiga]. Era um verdadeiro frisson, 

sabe? Fazer as cantatas de Bach, fazer as Sete palavras [ de Cristo] na cruz de Schütz, 

eu me lembro bem, com contínuo. 

Nunca houve problema, assim, de aceitação, você diz? 

A.P.: É! 

R.M.: Nem um pouco! Nem um pouco! (MARTINS, 2019, p. 17) 

 

Entre as fontes documentais é possível verificar esse fenômeno. É comum, em 

anúncios e programações de festivais dos quais participaram vários coros a presença da música 

antiga em apresentações de coros diversos. Em anúncio de jornal da Temporada Coral da 

Juventude Musical de São Paulo de 1971, por exemplo, é notável a presença de música 

medieval, renascentista ou barroca em ao menos uma parte das programações de concertos de 

absolutamente todos os coros que se apresentaram na Temporada, tanto entre grupos paulistas 

e paulistanos, quanto conjuntos de outros estados brasileiros que participaram do evento.   
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Na mesma temporada, o Coral Luther King declara a apresentação de um programa 

composto por “música barroca, sacra, folclore hebraico e brasileiro”, o Madrigal da Juventude 

Musical de São Paulo, “Renascença, romantismo e brasileiros”, o Coral da Universidade 

Estadual de Campinas estreia em um programa intitulado “da Idade Média ao popular” e o 

Coral Evangélico de São Paulo, peças sacras de “ Buxtehude, Mozart, Faustini e outros” ( 

JUVENTUDE MUSICAL [...], 1971, p. 112).  

A concentração desse repertório de música antiga no repertório a cappella, 

conforme discutido posteriormente nesta tese, é reflexo não apenas de escolhas de repertório 

adaptadas à configuração dos coros amadores da época, como também do fato de que os 

instrumentos antigos, principalmente para coros independentes, provavelmente ainda não eram 

bens acessíveis. Nas entrevistas, esse aspecto da falta de acesso a instrumentos antigos, 

principalmente por conta dos escassos recursos financeiros, é comentada por Martins (2019) a 

partir de sua experiência com o Madrigal Ars Viva.  

 

2.4. A coexistência da música antiga e da música do século XX em São Paulo (1960-1970): 

motivações e intersecções possíveis 
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Figura 17: No A tribuna de Santos (SP), detalhe da notícia de Concerto do Madrigal Ars Viva de Santos com foto 

do grupo e manchete que sintetiza o repertório de música do século XX e da música antiga que norteou a proposta 

do grupo. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA, 1969.  

 

Em última análise, é possível verificar, tanto pela trajetória da música antiga quanto 

da música do século XX em São Paulo, que ambas constituíram repertórios musicais que 

conquistaram espaço significativo na década de 1960 e 1970, especialmente na prática coral da 

época. Tanto a difusão da música antiga quanto da música erudita de produção contemporânea 

à época em São Paulo envolveram importantes músicos e instituições artísticas da cidade, tanto 

de prática musical amadora quanto profissional. 

 É possível, inclusive, perceber pontos em que as trajetórias de ambos os 

movimentos musicais se entrecruzam, na forma de instituições ou de agentes culturais que 

apresentaram contribuições relevantes tanto à difusão da música antiga quanto da música do 

século XX. Destacam-se, por exemplo, os Seminários de Música Pró-Arte de São Paulo, antiga 
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Escola Livre de Música, apontada como uma instituição-chave para a difusão das ideias da 

vanguarda por autores como Moura (2011) e Neves (1981), mas que também apresenta um 

histórico concomitante de incentivo à formação de conjuntos e à prática de música antiga em 

São Paulo.  

Entretanto, por que movimentos que representam repertórios musicais estilística e 

temporalmente tão distintos tiveram convivência tão próxima em São Paulo, por vezes 

compartilhando os mesmos agentes culturais, espaços de performance e ensino musical? 

 

2.4.1. A busca pelo “novo”: novas práticas de repertório, novas estéticas e modelos 

composicionais 

 

Em  coluna no A Tribuna de Santos, Gilberto Mendes (1968), compositor e um dos 

fundadores do Madrigal Ars Viva de Santos,  afirma:  

 

Os modernos meios de comunicação de massa, somados às atuais possibilidades de 

pesquisa do passado histórico pela humanidade, incorporaram ao repertório artístico 

do homem contemporâneo toda a arte antiga do homem das cavernas aos nossos dias. 

Podemos ter nossa casa, via reprodução, vendida em banca de jornais, o melhor que 

existe da pintura flamenga, florentina ou provençal, os monumentos arquitetônicos 

dos períodos barroco, gótico, românico, as esculturas das fachadas principais das 

catedrais de Chartres, Reims, Colônia; bem como a arte das civilizações orientais, da 

Índia, Japão, dos povos árabes. Nunca se consumiu tanto a arte erudita, sobretudo a 

arte antiga, como no momento que vivemos. [...] Numa época que consome do melhor 

e do pior, de Chacrinha a Beethoven, é emocionante constatar uma modificação na 

visão humana que torna possível Da Vinci e Picasso encabeçarem uma parada de 

sucessos populares. Não porque a “grande arte” triunfou, mas porque algo de novo 

aconteceu nas relações de produção e venda. (MENDES, 1968, não paginado) 

 

Na fala de Mendes, portanto, é evidente que os avanços tecnológicos do século XX 

que proporcionaram novas possibilidades de pesquisa e de divulgação da arte de períodos 

históricos remotos impulsionaram esse interesse pela arte antiga que o colunista observa. Na 

mesma coluna, Mendes ainda afirma:  

 

E é assim que vemos que a obra de arte antiga mais na ordem do dia do que nunca. 

Acho que mesmo em seu tempo de criação ela não foi tão aceita: provavelmente era 

dirigida a uma elite que a solicitava. Hoje, via rádio, tv, cinema, livros de reprodução, 

ela atinge a grande massa do mundo inteiro, e vemos realizado ao nível popular aquele 

propósito de uma tradição mantida viva, do grande poeta norte-americano Ezra Pound. 

(MENDES, 1968, não paginado) 
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É nesse contexto que Mendes reafirma o “objetivo ‘poundiano’ do Madrigal Ars 

Viva de “reviver, ou melhor, manter viva a arte musical antiga, principalmente em confronto 

direto com a [música] contemporânea.”(MENDES, 1968, não paginado) 

Regente do Ars Viva, Roberto Martins (2019, p. 3) já atribui o fenômeno ao caráter 

de novidade do qual foram revestidos os repertórios musicais de ambos os movimentos, cuja 

difusão foi feita sob “um interesse pelo experimental, pelo interessante, pelo diferente”. Para 

Martins (2019), tanto a música antiga quanto a música do século XX, especialmente a música 

de vanguarda, eram uma música pouco difundida e conhecida do público brasileiro à época, o 

que foi um fator de aproximação de ambos os repertórios. Outro fator relevante para Martins 

(2019) foi 

[...] o encantamento que essa música causou. O Gilberto [Mendes] diz que da primeira 

vez que ouviu música renascentista italiana, essas canções complicadas, essas coisas, 

ficou encantado. Disse “Temos que cantar essa música”. “Temos que aprender essa 

música”. “Temos que fazer essa música no Brasil”. E foi assim, eu acredito. 

(MARTINS, 2019, p. 22) 

 

Em sua entrevista, Rodrigues (2018) também discute a questão da coexistência da 

música antiga com a música do século XX em setores da prática coral das décadas de 1960 e 

1970 do ponto de vista da atividade dos compositores, além da discussão estética que permeou 

o período. À questão estética, entretanto, também menciona uma influência da prática de Klaus-

Dieter Wolff como regente coral:  

 

Isso [a coexistência da música antiga com a música do século XX ] não é exatamente 

uma coincidência não. Existe aí o seguinte: uma das reações mais naturais da música 

do século XX foi a negação do Romantismo, que era o período imediatamente 

anterior. Assim é com cada movimento novo que começa. Então a música do 

Romantismo foi proscrita numa boa parte do século XX. [Buscou-se a música mais 

antiga. ] E com a música coral, a mesma coisa.  

Eu não. Eu não aceitava muito essas coisas. Quando ninguém fazia Villa-Lobos, eu 

fiz; quando ninguém fazia romântico, eu fiz.  E fazia o que todo mundo fazia também.  

Agora, em média, o Klaus [como regente] fazia isso. O Klaus raramente fazia música 

romântica. Era muito raro. Também fazia, mas era raríssimo. O Klaus fazia da Idade 

Média até o Barroco. Barroco: raro. Barroco já teria instrumento junto. O Klaus fazia 

da Idade Média até a Renascença, do final da Renascença ele pulava, “bum!” para o 

século XX . Esse era o repertório do Klaus. Nele se espelharam todos nós, jovens. À 

minha exceção, que era um pouco mais... 

E era assim. Mas é consequência do pensamento do século XX. Esse pensamento vem 

da Europa; essa coisa de você pular o Romantismo. (RODRIGUES, 2018, p. 19) 
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Figura 18: Foto com coralistas que constituiu parte da identidade visual do concerto Cancrizans do Madrigal Ars 

Viva, com apresentações feitas entre 1976 e 1977. 

 

. Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1976.  

 

Foi no âmbito de sua atividade com o Madrigal Ars Viva de Santos que Martins foi 

responsável por concertos que sintetizaram essa proposta, como o espetáculo Cancrizans, cujo 

conceito é exposto nas seguintes notas do programa de concerto: 

 

Cancrizans, ou “caranguejo”, é o termo que designa o movimento retrógrado em 

música: cantar uma melodia de trás para a frente, como se ela estivesse sendo refletida 

por um espelho. Procedimento que se encontra já em Guillaume de Machault (Ma fin 

est mon commencement), foi largamente utilizado por Johann Sebastian Bach em suas 

fugas, e retomado recentemente por Arnold Scheonberg, ao criar o dodecafonismo.  

Empregando esse conceito num sentido cronológico, o programa começa com 

músicas do século XIII e vai avançando no tempo até atingir o século XX a música 

contemporânea. Nesse ponto, mostra como a música de hoje se acha bastante ligada 

ao espírito medieval, através da peça Moteto Ad Pueris, de Roberto Martins, em que 

quatro vozes (ou elementos cênico-musicais) se desenvolvem com a independência 

característica da polifonia e da politextualidade daquela época.  

Então, invertendo a direção do seu curso histórico, retorna do século atual para o 

anterior e daí à Renascença e Idade Média, chegando enfim ao ponto de partida. 

(MADRIGAL ARS VIVA, 1977, não paginado) 

 

Silva Ramos (2020), por sua vez, enfatiza que a música antiga e especificamente a 

música de vanguarda têm, sobretudo, uma relação estrutural importante, no âmbito 

composicional:  
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A base de pensamento deles [compositores de vanguarda], o que eles mais escutavam 

e queriam que fosse uma referência não eram os românticos.  

É verdade que eles eram Românticos, porque eles tinham um pensamento do 

compositor-gênio. Mas a estética não, eles pularam tudo isso, foram até a Renascença, 

mas como composição, Machaut. Se você pensar na missa de Machaut, a estruturação 

por layers, meio que somado, meio que...sabe? Quer dizer, uma hora [intervalos de] 

quartas, uma hora terças, outra hora bate segunda, isso tudo está lá com eles.  

Estava, e eles falavam. O Willy falou isso mais de uma vez! Muitas vezes eu cheguei 

na casa do Gilberto e estavam ouvindo essas coisas - o Gilberto foi meu coorientador 

no doutorado. Então eu ia muito para Santos. E ele ouvia música ininterruptamente. 

[..] Eu já sabia da rua se ele estava dormindo ou não na hora que eu cheguei. Porque 

de lá sabia ouvir ao longe se estava ouvindo música ou se não estava. [...] Mas 80 por 

cento do tempo ele ouvia ou música de cinema, ou Música de Antiga. Ele ouvia muita 

música antiga, muita! E essa coisa dos paralelismos, essa coisa toda, vem um pouco 

do Glenn Miller, dessa coisa do Jazz..(SILVA RAMOS, 2020, p. 35) 

 

Para Silva Ramos (2020), essa característica da vanguarda de Mendes e de Corrêa 

de Oliveira remete à prática de compositores vanguardistas europeus que fizeram parte do 

círculo de convivência desses autores brasileiros:  

 

O Willy dizia que não teria havido Webern sem Machaut. O Webern gostava de ouvir 

Machaut, ele dizia. Eu não sei, porque ele conviveu com esse povo, eu não. Como os 

pós-webernianos da ECA. Quem eu conheci, eu conheci de raspão: conheci o 

[Luciano] Berio de raspão, conheci o...-como que chama? – o Luis de Pablo Costales, 

todos eles, porque eles vinham para os festivais Música Viva, vinham esses caras aí. 

Aí a gente tinha uns contatos. Você via uma vez e eles iam embora. Então foi tudo 

muito de raspão. Eles [Gilberto e Willy] não, né? Além do mais, eles conviviam o 

festival inteiro, que duravam um mês, os caras ficavam ali, e eles ficavam lá 

convivendo. A gente nem conseguia falar alemão, não conseguia falar com os caras. 

Não tinha ainda inglês suficiente para falar em inglês com eles. Mas eles sim.  

Para pra ouvir o Bruno Maderna, e pensa no Machaut, e pega o Machaut e põe tudo 

dissonante, incluindo as terças. Um é irmão do outro, entendeu? O próprio Boulez, o 

Marteau sans maitre,... acho que é o Sanctus da Missa de Machaut –porque o Sanctus 

já não tem, se não me engano o Sanctus é a primeira parte que não tem o Cantus 

Firmus. Porque ele faz a unificação da missa através de um mesmo cantus firmus. E 

com isso ele abre o caminho de que a missa seja uma coisa unificada. Então, essa 

unificação escondida é muito presente no pensamento deles todos.  

Tem um livro que talvez você deva olhar, do Umberto Eco, chamado A estrutura 

ausente. A estrutura está lá, mas ninguém percebe. (SILVA RAMOS, 2020, p. 35-36) 

 

Martins (2019) e, conforme exposto nesta tese, o próprio Gilberto Mendes (2011) 

de fato afirmam que tanto Willy Corrêa de Oliveira quanto Mendes tinham essa relação próxima 

com a música antiga, que teria sido determinante para a idealização do Madrigal Ars Viva de 

Santos (SP) como um coro que procurou difundir a música medieval e renascentista junto à 

música de vanguarda.  

Os dois compositores citados por Silva Ramos (2020) também têm efetivamente 

uma parte de sua produção constituída por composições que dialogam, ao menos no âmbito 

estrutural, com a música antiga. São exemplos Motet em ré menor (Beba coca-cola) de Gilberto 
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Mendes, estruturado a partir do moteto enquanto forma musical, e Life: Madrigal, que dialoga 

com o madrigal Moro Lasso al mio duolo, de Carlo Gesualdo.  

Além de Corrêa de Oliveira e Mendes, esse diálogo também é presente na produção 

de outros dirigentes do Madrigal Ars Viva, como Roberto Martins que, além de regente do 

grupo, compôs obras para o coro, e o poeta concretista Augusto de Campos. A ligação entre 

Machaut e Webern mencionada por Silva Ramos (2020) é, inclusive, discorrida por Campos 

(2016) no contexto da peça Ma fin est mon commencement de Machaut, em um texto que exalta 

o compositor da Ars Nova:  

 

Na transposição musical de Machaut a distensão melismática se torna isomórfica com 

o tema da recorrência entre começo e fim, fim e começo. Mas o tratamento icônico-

musical que lhe dá Machaut vai ainda mais longe. Ele cria com as três vozes uma 

espécie de cânon em espelho: na parte superior as linhas melódicas são uma o 

contrário da outra, invertendo as mesmas notas, do começo ao fim, enquanto na 

terceira voz – o contratenor – a melodia reverte sobre si própria a partir da metade da 

composição. Esse engenhoso compósito inter – e intraespecular acaba por estruturar 

um todo harmônico e contrapontístico de extraordinária beleza. O texto, que se 

autodescreve, menciona, talvez pela primeira vez, segundo Reaney, a expressão 

“retrogradar”, hoje incorporada à terminologia musical. 

Em nossa época, Webern, que Hebert Eimert denominou “ o arquiteto monádico da 

forma-espelho”, seria um exímio cultor dessa arte, embutida no próprio método 

dodecafônico, levada por ele ao extremo radicalismo nas células microespeculares do 

seu Concerto para 9 Instrumentos, op. 24, com resultados magníficos pela clareza 

cristalina de sua arquitetura. Mas o diamante de Machaut brilha através dos tempos, 

signo da obra grandiosa do músico-poeta de Nôtre Dame, cuja poesia clama por uma 

reedição à altura das inúmeras releituras musicais que lhe foram sendo crescentemente 

dedicadas ao longo do século XX, para não mais cessar. (CAMPOS, 2016, p. 82, 

itálico do autor) 

 

É notável no texto de Campos (2016) o paralelo da técnica composicional de 

Machaut com os procedimentos do dodecafonismo, além de considerações a respeito do 

tratamento do texto, em seus aspectos visuais, semióticos e metalinguísticos, que também 

permitem estabelecer um paralelo com o próprio tratamento dispensado ao texto poético no 

movimento concretista. Como afirma Coelho de Souza (2011), assim como os compositores 

vanguardistas remetiam à música antiga em busca de modelos estéticos e de composição 

musical, a poesia concreta também se voltou para a poesia medieval e trovadoresca.  

De acordo com Coelho de Souza (2011), na busca da vanguarda por modelos 

composicionais que rompessem com o sistema tonal, especialmente a música pré-tonal da Idade 

Média e da Renascença constituíram uma alternativa para alguns dos compositores do 

movimento. Segundo o autor, a orientação estética de Koellreutter foi importante nesse 

contexto:  
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 “[...] Koellreutter apregoava que as músicas pré-tonais da Idade Média e da 

Renascença, carregadas de sonoridades rústicas com quintas e quartas justas, 

modalismos não-familiares aos nossos ouvidos e artifícios métricos anteriores à 

criação da camisa de força da barra de compasso, forneceriam modelos muito mais 

frutíferos para a invenção de uma nova música do que o exaurido tonalismo 

(COELHO DE SOUZA, 2011, p. 24) 

 

Mendes (1968) indica que, ao menos para o autor, esse diálogo entre música 

contemporânea e música antiga  era ainda mais amplo, e não restrito somente à vanguarda. Em 

comentário a respeito da obra Vespro della Beata Vergine de Claudio Monteverdi, Mendes 

(1968) observa as semelhanças entre música popular e música antiga: 

 

Trata-se de uma obra antiga extraordinariamente jovem, absolutamente “em dia” com 

o gosto de nossa época, já habituado a certos procedimentos composicionais da 

música barroca e renascentista. O ouvinte poderá facilmente identificar certas frases 

no modo menor, resolvendo em maior, procedimento típico da alta-renascença, ainda 

encontrado em Bach, algumas vezes; bem como o melodismo fluente, colossal, claro, 

que ia caracterizar cada vez mais a música italiana, do barroco para frente, até a ópera 

de Verdi, Puccini. Essa  atualidade de alguns procedimentos musicais antigos, 

revividos na música popular contemporânea, facilitará ao público leigo a aceitação de 

uma obra como o Vespro de Monteverdi. (MENDES, 1968, não paginado) 

 

Esse aspecto da atuação de compositores, bem como a discussão estética do 

movimento de vanguarda, são frequentemente a principal motivação discutida pela bibliografia 

especializada para essa prática de música de vanguarda concomitante à antiga. Goehr (1992), a 

partir de uma perspectiva dos grandes centros musicais europeus e estadunidenses do século 

XX, afirma que o movimento de vanguarda e o movimento de música antiga foram ambos 

importantes forças do século XX a questionar os pressupostos da produção musical tonal, bem 

como conceitos centrais à sua difusão e performance, como o próprio conceito de obra musical.  

Machado Neto (2011) e Antonio Alexandre Bispo (2008b, 2008c), por sua vez, relacionam o 

repertório de música antiga e de vanguarda a uma tentativa de difundir uma música alternativa 

ao repertório propagado pelo establishment cultural da época. Essa relação é estabelecida pelos 

autores no âmbito de conjuntos corais específicos, no caso de Bispo, coros como o Madrigal 

das Arcadas e o Coral Ars Nova da UFMG, enquanto o artigo de Machado Neto é circunscrito 

à atuação do Madrigal Ars Viva de Santos.   

Machado Neto (2011) afirma ainda que houve um envolvimento de questões 

político-ideológicas mais específicas nessa postura antagonista do Ars Viva à cultura musical 

e aos cânones musicais vigentes dos conservatórios e salas de concerto:  

 

Ao aproximar a música contemporânea da música antiga [o Madrigal Ars Viva] 

provocava uma perda da sensação do sentido da evolução humana, da razão que 
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justificava o cânone dos modelos dominantes e a cristalização da crítica na 

passividade ante a dominação do discurso da sociedade burguesa. (MACHADO 

NETO, 2011, p. 19) 

 

Já Salles (2005, p. 64), também menciona a questão da vanguarda e da discussão 

estética em torno da dissolução do consenso em torno do tonalismo no século XX como uma 

“reação à hegemonia da tonalidade”. De acordo com o autor, a música antiga proporcionou não 

apenas a descoberta de um repertório que não se utilizava da tonalidade como elemento 

estruturante, como também a redescoberta dos instrumentos antigos, que também propiciaram 

a abertura de compositores de vanguarda a conceitos de afinação instrumental distintos da 

afinação temperada (SALLES, 2005). 

Entretanto, Salles (2005) aborda também a proximidade da vanguarda à música 

antiga como uma atitude que proporcionou a ampliação de repertórios musicais, frente a um 

repertório do século XIX frequentemente percebido, à época, como um repertório estagnado. 

Principalmente em relação às entrevistas e depoimentos de intérpretes que integraram a presente 

pesquisa, identificamos que essa questão da pesquisa e da renovação de repertórios musicais 

potencialmente adquiriu maior importância na prática coral das décadas de 1960 e 1970, do 

ponto de vista dos intérpretes abordados.  

 

2.4.2. Arranjos corais versus composições corais: uma disputa estética 

 

Há ainda depoimentos como os de Rodrigues (2018), no qual a ampliação de 

repertório se relaciona a uma necessidade de manutenção de um repertório formado por 

composições corais, frente aos arranjos de MPB que conquistaram um espaço importante nas 

práticas de grupos como o CoralUSP nas décadas de 1960 e 1970:  

 

[Sobre as atividades na ECA-USP]: Não tinha interesse em fazer arranjos de música 

popular. Nenhum de nós fazia.  A gente ou fazia música da Renascença basicamente, 

ou música contemporânea... a gente saía da Renascença para o contemporâneo assim, 

como se fosse o caminho mais lógico do mundo. Primeiro porque a gente tinha como 

referência o grande maestro Klaus-Dieter Wolff, que foi professor de todos nós, e era 

mais ou menos o repertório que ele fazia também; era Renascença, ou até música 

medieval mesmo. Essa [a música medieval] era muito difícil para os coros, então a 

gente ia para Renascença e para o contemporâneo.  

O contemporâneo aí era até a produção, eu não digo de “nós mesmos” porque eu nunca 

fui compositor, mas Marcão23 sim [...]. E a gente fazia essa produção ali da época. 

                                                 

23 Marco Antonio da Silva Ramos, colega e amigo de muitos anos de Lutero Rodrigues, também aluno de 

graduação em música da USP. Por coincidência, ambos tinham se encontrado brevemente antes desta entrevista.  
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Ninguém estava preocupado em fazer arranjo de música popular, nada disso. 

(RODRIGUES, 2018, p. 2) 

 

Martins (2019), em declaração semelhante, percebe uma expansão da utilização de 

arranjos no repertório de coros brasileiros, que caracteriza como nociva para a produção de 

composições corais brasileiras: 

 

Eu fiz duas coisas: eu fiz coral popular e o Ars Viva. O que eu tinha que fazer 

profissionalmente, eu fiz. Não foi todo esse auê, não cheguei a tanto, né. Mas o Ars 

Viva continuou o trabalho, o que eu ia fazer, era uma espécie de caminho, né? Um 

caminho que todo mundo podia levar. Entraram de chofre nesse oba-oba de tudo 

quanto é arranjo de música popular brasileira, aquela coisa, aquele boom, até chegar 

naquela coisa de coro cênico, essas coisas. [...] 

Mas de certa forma, se há uma abertura para você fazer música, para a Universidade 

fazer música e tudo isso, por outro lado fechou para todo esse pessoal a música 

música. A música coral. Se você fizer um levantamento, quem fazia música brasileira 

para coro? Não arranjo de música popular. Música brasileira para coro. Eram 

pouquíssimos! É só pegar um encontro de corais daqueles da USP (e eu fiz isso, eu 

fiz um levantamento...) em que essa porcentagem [de música brasileira] aumentou um 

pouquinho porque o Ars Viva estava lá. Foi uma coisa...nada contra fazer música de 

qualquer tipo. Mas acho que a música brasileira ficou prejudicada com isso. Ficou 

com um estigma de música chata, de música difícil, de música impossível de fazer, 

que não dá satisfação, por exemplo. E a música antiga, por sua vez, para esse 

movimento, eram aquelas peças que faziam sucesso em tudo quanto é coral. 

(MARTINS, 2019, p. 1) 

 

Essa discussão da presença de arranjos corais e das composições na prática coral 

brasileira é especialmente ligada a figuras como Gilberto Mendes, bem como a seu círculo de 

convivência e a espaços de prática musical pelos quais transitaram, como o Departamento de 

Música da USP e o próprio Madrigal Ars Viva de Santos.  

Tampouco é uma questão que permeou apenas a prática das décadas de 1960 e 

1970, como indica carta de Mendes (1993, não paginado) na qual o compositor faz um 

relatório de sua participação nos Painéis da Funarte de 1993, o santista afirma que “[...] o 

movimento coral de hoje é muito voltado ao arranjo de músicas populares – o que não é muito 

bom, na minha opinião – e a presença de autores, de compositores junto a regentes corais só 

pode ter sido muito importante”.  

Semelhantemente, é possível encontrar declaração de Cleofe Person de Mattos 

(1913-2002) (s.d., p. 16), na qual afirma que “[...] infelizmente, deve-se reconhecer que os 

arranjos (sic) predominam-lhe sobre as obras originais no repertório dos nossos conjuntos 

corais. Não só de melodias populares – o que é lícito – como de arranjos de música de autor 

o que é pelo menos discutível”. É notável que, para Mattos, que não são todos os tipos de 

arranjo que são nocivos à prática coral: os juízos de valor da musicista atribuem uma 

superioridade aos arranjos folclóricos, um repertório adotado pelo nacionalismo musical 
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brasileiro na primeira metade do século XX representado por figuras como Villa-Lobos, em 

relação aos arranjos de música popular. 

A regente e musicóloga vincula a discussão à distribuição e produção escassa de 

partituras em partes avulsas para coro a preços acessíveis por parte do mercado editorial 

brasileiro e recorda “o nome de um incentivador excepcional do canto coral em S. Paulo – 

Klaus Dieter Wolff – que distribuía, a preço de xerox partituras corais a conjuntos do interior 

do Estado. Ou a quem solicitasse” (MATTOS, s.d., p. 17). 

Essa questão da manutenção de um repertório de composições eruditas, tal como 

exposta por Mendes, Mattos, Rodrigues e Martins, evidentemente também envolve uma 

disputa estética. O avanço significativo da música popular décadas de 1960 e 1970 em um 

ambiente regido por séculos por tradições de performance musical eruditas, como o ambiente 

coral de São Paulo, provocou efetivamente uma reação por parte de agentes favoráveis à 

perpetuação dessa tradição coral erudita, que é presente nas declarações desses intérpretes. 

Entre esses agentes, é relevante ressaltar a presença de figuras como Mendes, que promoveu 

ideais de ruptura com determinadas tradições e convenções de composição musical eruditas e 

se caracterizou por uma produção artística com linguagem experimental.  

Mesmo nas décadas de 1960 e 1970, há grupos como o CoralUSP, que se propôs 

a realizar tanto repertório erudito, composto inclusive por música antiga e música do século 

XX, quanto popular, o que mostra que essa postura estética não era hegemônica. É possível, 

entretanto, encontrar entre as fontes documentais textos como a resenha de J.J. de Moraes 

comentando o repertório de arranjos que compõe o disco Coral Universidade de São Paulo 

(1974) do CoralUSP:  

 

Recompensar o público com doses dessas músicas fúteis de que ele está obturado de 

ouvir no rádio e na TV é, por um lado, não acreditar no seu poder criativo e, por outro 

é querer apagar as diferenças – de resto fundamentais – que existem entre a área de 

criação e as do mercado e do folclore [...] 

(Os arranjos das músicas populares são creditados a Damiano Cozzella que se 

encarregou de colocar uma série de “la-ri-la-lás” e de “bum-bum-buns” para ver se 

conseguia tirar polifonia da monodia. Não conseguiu mais do que alguns contracantos 

vulgares e sem graça. Como esse ex-músico de vanguarda é conhecido pelo humor, 

será que ele trabalhou nesses “desarranjos” ao nível do cinismo? Só se for isso, pois 

fazer cantores com voz empostada cantarem frevo é a mesma coisa do que pedir para 

Maria Bethânia cantar a Cena da Loucura da “Lucia de Lammermoor”...) (MORAES, 

1974, não paginado) 

 

É importante ressaltar que J.J. de Moraes apresentava uma orientação artística 

direcionada à tradição coral erudita e exerceu funções dentro de instituições que 
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representavam essa tradição. Além de crítico musical, foi professor do Departamento de 

Música da Escola de Comunicações e Artes da USP. 

 

2.4.3. O valor pedagógico do repertório e a renovação de práticas de repertório 

 

Há, entre os depoimentos e entrevistas, a emergência principalmente da música 

antiga como um repertório de cunho pedagógico e valor histórico, essencial à educação 

estética não apenas do coralista e do músico em formação, como do público de concerto. 

Martins (2019) afirma que foi nas décadas de 1960 e 1970 que a música antiga, especialmente 

a renascentista, foi introduzida na prática coral brasileira como um repertório fundamental ao 

aprendizado da música para coro, por influência de Kurt Thomas, que manteve alunos no 

Brasil como Klaus-Dieter Wolff. Em recorte do jornal O Diário de Santos (SP), há o seguinte 

depoimento de Wolff: 

 

A finalidade principal de Ars Viva [...] é a divulgação e o cultivo de um repertório 

pouco divulgado no nosso ambiente, em geral no Brasil e em particular aqui em 

Santos. Procuramos com esta finalidade preencher a lacuna que existe quanto ao único 

cultivo da Musica Classico-Romântica, pretendendo com isso dar uma visão mais 

universal da Musica. Isso [...] será necessário para também compreendermos a Musica 

Contemporânea. Justifico isto, pois um público sensível a vários estilos dentro das 

suas épocas, poderá facilmente compreender que a Música Moderna não poderá ter 

características de um período passado, mas terá que possuir a sua própria linguagem. 

Desta maneira, ampliaremos a compreensão da Musica de todas as épocas, 

enriquecendo assim o prazer estético do ouvinte. (WOLFF in “ARS VIVA” ESTRÉIA 

[...], 1961, não paginado) 

 

O depoimento de Wolff se assemelha às concepções pedagógicas presentes na 

estruturação do programa da Escola Livre de Música, posterior Seminários de Música Pró-Arte, 

na educação de caráter universalizante fundamentada no conhecimento de estilos musicais de 

várias épocas. 

Além da manutenção de um repertório de composições corais e do valor 

pedagógico atribuído à música antiga, é presente nas fontes uma necessidade de renovação de 

práticas de repertório então vigentes. Em reportagem de sua autoria a respeito do movimento 

coral de São Paulo à época, Evelyn Schulke (1979) expõe sua própria percepção a respeito 

das práticas de repertório dos coros paulistas com os quais possivelmente teve contato:  

 

Para não mencionar apenas um ano – prazo relativamente curto para se falar em 

repetições – bastaria fazer um levantamento em programas de audições dos últimos 

quinze anos e constatar que “Madona mia Cara”, de Orlando di Lasso, “Rosa 

Amarela”, de Villa-Lobos (sic), “Aleluia” de “O Messias” de Haendel e tantas outras 
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peças batidas não saem das paradas de sucesso dos regentes. [...] (SCHULKE, 1979, 

p. 18) 

 

Lutero Rodrigues, em depoimento à época colhido por Schulke (1979) para a 

mesma reportagem, comenta o fenômeno descrito pela autora:  

 

Dizem que o Brasil não tem tradição coral. Não é verdade. Há cidades em Minas, por 

exemplo, onde os corais cantam há pelo menos 200 anos músicas especialmente 

compostas para eles por autores da região. Isso prova que existe um repertório 

brasileiro antigo e as recentes descobertas de manuscritos vêm apenas confirmar essa 

tradição. Então não adianta culpar a falta de compositores brasileiros quer antigos 

quer contemporâneos. A quem cabe descobri-los senão ao próprio regente? Por isso 

costumo dizer que o maior problema ainda é a falta de coragem de dar o novo a um 

público já acostumado ao corriqueiro. Compete a nós estimular o público e mexer 

com sua sensibilidade. (RODRIGUES in SCHULKE, 1979, p. 18) 

 

No depoimento de Rodrigues à reportagem do Jornal da Tarde, o uso do repertório 

de música colonial brasileira, que constituiu um dos repertórios explorados pelos coros 

estudados na presente pesquisa, foi identificado pelo maestro como um meio de ampliar o 

repertório musical cantado pelos coros da época. 

 Enquanto Rodrigues atribui essa situação da pouca variedade de repertório à 

responsabilidade do regente de empreender sua própria pesquisa de repertório, o regente 

Roberto Schnorrenberg, que também foi ouvido para elaboração da reportagem, aborda a 

questão sob outra perspectiva. No texto jornalístico, Schnorrenberg considera que cerca de 80% 

a 90% das cidades paulistas têm uma atividade coral à época muito incipiente, delimitando 

nominalmente as regiões de Campinas (SP), São Paulo (SP) e Santos (SP) como exceções 

(SCHULKE, 1979, p. 18). Essa percepção do meio coral do Estado de São Paulo, juntamente 

com a questão das transformações nas políticas públicas em educação musical do período, são 

elementos apontados por Schnorrenberg como catalisadores dessa situação observadas nos 

coros:  

 

É por isso que prefiro um “Madona mia cara” bem cantado que um Madrigal de 

Jesualdo assassinado. O atraso musical é, primordialmente, um atraso escolar. É difícil 

chegar a um jovem de seus 18 anos e convencê-lo do interesse de algo que nunca lhe 

passou pela cabeça e, se passou, ele tratou de afugentá-lo com a maior velocidade 

possível. O ensino de música, os corais, as orquestras, tudo isso é muito bonito mas 

ainda está restrito a um pequeno grupo e temos de aceitar que talvez haja prioridades 

mais importantes. (SCHNORRENBERG in SCHULKE, 1979, p. 18) 

 

2.5. Os coros pesquisados: breve histórico e trajetória artística nas décadas de 1960 e 1970 

 

2.5.1. Um movimento precursor: O Movimento Ars Nova 
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O Movimento Ars Nova (M.A.N.) foi um movimento artístico paulistano que 

promoveu não apenas concertos, como também cursos, palestras e festivais no eixo Rio-São 

Paulo, destacando-se a atividade que manteve em sua cidade-sede. De fato, o compositor 

Gilberto Mendes (in DUARTE, 2011, p.87) cita o M.A.N., junto à Orquestra de Câmara de São 

Paulo de Olivier Toni, como um dos movimentos artísticos do ambiente musical paulistano da 

década de 1950 que inspirou a fundação do Madrigal Ars Viva de Santos (SP).  

A fundação do Movimento Ars Nova ocorreu oficialmente em 18 de novembro de 

1954, com manifesto próprio lido publicamente no Salão de Artes e Letras da mecenas e 

socialite Carmen Dolores Barbosa (ALMEIDA, 1956; MOVIMENTO ARS NOVA, 1954). Em 

depoimento prestado a Sternheim (2010), o maestro e membro fundador do Movimento, Diogo 

Pacheco afirma que o Movimento Ars Nova foi criado em torno da proposta de divulgar tanto 

a música anterior a J.S.Bach quanto a música posterior ao neorromantismo, ambos repertórios 

pouco conhecidos à época pelo público, especialmente no caso da música da Idade Média e da 

Renascença (STERNHEIM, 2010). Na seção Música da edição de 4 de dezembro de 1954 de 

O Estado de S. Paulo, há a seguinte afirmação a respeito dos propósitos do grupo:   

Propõe-se a apoiar não somente a livre criação como também realizar ação 

educativa orientadora do gosto do público, no sentido de subtraí-lo aos programas rotineiros de 

concertos e leva-lo à apreciação de obras de épocas entre nós pouco conhecidas: a música 

moderna e a música anterior ao classicismo, ou seja, a renascentista e a medieval. 

(MOVIMENTO ARS NOVA, 1954, p. 6)  

Além da questão da abordagem de repertórios de épocas distintas e as ações 

educativas, o texto também observa a necessidade de “manifestação de outras formas de música 

que não a exclusivamente individual ou solista” no meio cultural paulistano (MOVIMENTO 

ARS NOVA, 1954, p. 6). 

 Os relatos com relação às origens do movimento artístico, entretanto, são 

incompletos. Segundo Almeida (1956), o Movimento Ars Nova iniciou a partir de um quarteto 

vocal formado em 1954 por Maria José de Carvalho, Dilza de Freitas Borges, Diogo Pacheco e 

Klaus-Dieter Wolff, alunos, à época, da então Escola Livre de Música de São Paulo. O quarteto 

foi formado para uma performance sem data especificada em um festival em comemoração à 

volta de H.J.Koellreutter, fundador da Escola, de uma breve viagem para a Europa em 1954 

(ALMEIDA, 1956).  

A formação vocal a qual Almeida (1956) se refere transformou-se em um grupo 

fixo que continuou em atividade após o festival, com apresentações feitas em outubro e 
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novembro de 1954 em São Paulo, e em torno do qual teria sido construída a ideia da fundação 

do Movimento Ars Nova (ALMEIDA, 1956).  

Já Pacheco indica como início do Movimento os Seminários Internacionais de 

Música que Koellreutter organizou na Universidade da Bahia, atual Universidade Federal da 

Bahia (UFBA), que teve sua primeira edição de 24 de junho a 31 de julho de 1954 

(STERNHEIM, 2010).  

Pacheco, entretanto, não detalha essa origem do Movimento nos Seminários da 

Bahia. A relação entre a fundação do Movimento Ars Nova e os Seminários é estabelecida pelo 

maestro pela formação que Pacheco e integrantes como Klaus-Dieter Wolff tiveram com 

Koellreutter, como uma influência importante para a estruturação da proposta central de 

divulgação de repertório do grupo (STERNHEIM, 2010).  

Os relatos, entretanto, têm como denominador comum as iniciativas de Hans 

Joachim Koellreutter que transcorreram no ano de fundação do M. A. N. em 1954, como a 

atividade da Escola de Livre de Música em seu primeiro ano de funcionamento em São Paulo 

e os Seminários de Internacionais de música, bem como os músicos e repertórios que circularam 

por esses espaços de criação e prática musical.  

O Movimento Ars Nova teve sua proposta artística de divulgação de repertórios 

específicos em diálogo constante com outras artes. Essa característica interdisciplinar se refletiu 

na configuração heterogênea do grupo, que reuniu não apenas músicos como Ula Wolff, Diogo 

Pacheco e Klaus-Dieter Wolff, como também artistas representantes de outras linguagens, 

como o artista plástico Samson Flexor, o diretor de teatro Gianni Ratto e o ator e dramaturgo 

Alfredo Mesquita. Fontes de épocas distintas fornecem listas diferentes de seus integrantes, o 

que indica que provavelmente o Movimento teve determinada rotatividade entre seus 

participantes. É possível encontrar nessas listagens, além dos integrantes supramencionados, 

Cláudio Petraglia, Maria José de Carvalho, Rosemary Luethold, João Ebner, Henrique Wolff, 

Dilza de Freitas Borges e Willys de Souza Castro.  

No âmbito da abordagem artística interdisciplinar do movimento, seu histórico de 

performances indica que o envolvimento do grupo com o Teatro e a Poesia foi especialmente 

relevante em relação às outras linguagens artísticas. O aspecto teatral de performances musicais 

foi particularmente explorado na construção de propostas de performance musical de obras 

como A História do Soldado de Igor Stravinsky, que teve teatro e dança com a participação dos 

atores Felipe Wagner, Nelson Duarte, e Francisco Martins e colaboração do Ballet do Teatro 

Cultura Artística em 11 de dezembro de 1957. E, especialmente a poesia concreta, foi ponto de 
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partida para a realização de recitais de poesia que exploravam a musicalidade dessa modalidade 

artística.   

É possível verificar pelas atividades do grupo registradas na imprensa periódica que 

a maior parte dos integrantes do Movimento atuavam também como músicos, cantores ou 

instrumentistas nos próprios concertos que promoviam. Eram igualmente frequentes a 

colaboração com músicos convidados nesses concertos, como o pianista Nei Salgado, o 

clarinetista Leonardo Righi, os irmãos pianistas Lídia Alimonda e Heitor Alimonda. 

Pelo histórico de concertos do grupo, é possível verificar que era um conjunto que 

não se dedicava apenas à música vocal, como também à música instrumental. Tanto na música 

instrumental, quanto no repertório vocal, entretanto, o Movimento Ars Nova promovia quase 

que exclusivamente concertos com formações de câmara diminutas.  

Além do quarteto vocal piloto, o movimento também manteve o Madrigal Ars Nova 

como um conjunto permanente que viabilizou os concertos corais da entidade.  O Madrigal Ars 

Nova foi responsável pela contribuição significativa do M.A.N. para o ambiente coral em São 

Paulo. De fato, Gilberto Mendes (in DUARTE, 2011) considera o M.A.N. um movimento 

caracteristicamente coral, e cita o Madrigal Ars Nova juntamente com o Madrigal Renascentista 

de Belo Horizonte (MG), o Cantoria Ars Sacra e o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo 

como grupos corais de referência à época da criação do Madrigal Ars Viva.  

A Figura 19, foto de um ensaio do Madrigal sem data especificada, indica qual 

provavelmente era a configuração desse conjunto: uma formação vocal mista com número 

reduzido de integrantes por naipe vocal, característico de madrigais.  
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Figura 19: Madrigal Ars Nova, da esquerda para a direita, sem distinção de fileiras: Egon Lementy, Maria José de 

Carvalho, Alfredo Alves, Mirtes Vagnotti, Willys de Castro, Adriana Lys, Amilcar Ribeiro, Shirley Mary 

Dronsfield, Diogo Pacheco e Carlos Augusto Brito. 

 

 Fonte: ACERVO DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1956.  

 

 Ao contrário dos concertos instrumentais, entretanto, a documentação a respeito do 

repertório do Madrigal Ars Nova, assim como dos concertos de música vocal, é extremamente 

escassa. Em nossa experiência de pesquisa na imprensa periódica, os anúncios de concertos, ou 

mesmo outros gêneros jornalísticos como as resenhas críticas raramente mencionam em 

detalhes compositores e obras que integraram a programação dos concertos do Madrigal.  

Em um dos raros relatos existentes a respeito de concertos vocais, Massarani (1956) 

descreve um concerto de música antiga, com menção a obras do Cancionero del Palacio e a 

obras de Adam de la Halle e Guillaume de Machaut como componentes do repertório:  

 

Os componentes do conjunto são Maria José de Carvalho, Alfredo Alves, Carlos 

Augusto de Araújo Brito, Diogo Pacheco, Egon Lementy e Amilcar Ribeiro Marques; 

nas partes a que assisti, cantaram cinco deles; menos que no Kyrie final, em que os 

cantores foram seis e um sétimo regia. Se a qualidade das vozes e a fusão não podem 

ainda ser definidas como perfeitas, isto não alterou em nada os resultados artísticos; 

[...] (MASSARANI, 1956, p.8) 

 

Não há um esclarecimento por parte do autor da resenha se o grupo vocal se 

identificou como o Madrigal Ars Nova para essa performance ocorrida no Rio de Janeiro. 
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Entretanto, em comparação com a listagem de integrantes que consta da figura x, nota-se que é 

uma formação vocal que tem entre seus componentes integrantes do Madrigal. É possível, 

portanto, que o Madrigal tenha ido com uma formação reduzida para o Rio de Janeiro. 

No histórico de performances do Movimento Ars Nova, há programas como o 

recital anunciado pela Rádio MEC do Rio de Janeiro na edição do Jornal do Brasil de 24 de 

agosto de 1956, com a Première Rhapsodie para clarinete e piano de Claude Debussy, as Vier 

Stücke op. 4 para clarinete e piano de Alban Berg, o Choros nº5 “Alma Brasileira” de Heitor-

Villa-Lobos, a Sonata nº1 para piano de Camargo Guarnieri, três das Vingt Regards sur 

l’enfant-Jésus para piano de Olivier Messiaen ( Regard du Pére, Regard de l’etoile, Regard du 

temps) e Variationen für Klavier op. 27 de Anton Webern.  

Destaca-se, nesse concerto, que o repertório escolhido contempla compositores do 

século XX de diferentes estéticas, inclusive os nacionalistas Camargo Guarnieri e Heitor Villa-

Lobos, que à época do concerto (1956) ainda eram compositores vivos.  

Em outro concerto, em 2 de julho de 1956 no Teatro Brasileiro de Comédia, o M. 

A. N. apresentou a Sonata para dois pianos e percussão op. Sz. 110, BB 115 de Béla Bartók 

com Heitor e Lídia Alimonda (pianos), e os percussionistas Antonio Torchia, Vicente Gentil e 

Ernesto de Lucca.  

As práticas de repertório do M.A.N., das quais a programação dos concertos 

mencionados são uma amostra, indicam que essa proposta de renovação de repertório traduziu-

se, primeiramente, em uma prioridade estabelecida para a música da Idade Média e a música 

do Renascimento, no âmbito das programações concertos com música antiga. Com a música de 

J.S. Bach como uma delimitação importante para o repertório do movimento, é possível, 

entretanto, ver menções à obra de compositores como D. Buxtehude como parte da 

programação de concertos do M. A. N.  

Entre o repertório do século XX, há uma predominância de compositores europeus. 

Tanto entre os compositores europeus quanto os compositores nacionais que compõem a 

programação de concertos, entretanto, não se nota a predominância de uma orientação estética 

específica nas escolhas de repertório, nem mesmo uma preferência para a vanguarda. Como é 

possível verificar pelo repertório dos concertos, dentre os quais os concertos discutidos no 

presente texto, há indícios de que as obras do século XX são escolhidas pela contemporaneidade 

do repertório e pela percepção dos integrantes do grupo do que constituíam músicas pouco 

difundidas à época pelas instituições musicais tradicionais, independentemente da corrente 

estética que o compositor represente.  
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É notável essa orientação não apenas no caso de compositores como Claude 

Debussy e Igor Stravinsky, que buscaram alternativas ao sistema tonal e à linguagem musical 

romântica, mas que não eram necessariamente vanguardistas, como também compositores 

como Guarnieri e Villa-Lobos, que apresentam características neorromânticas às quais o 

Movimento Ars Nova se opunha.  

No caso de Guarnieri e Villa-Lobos, é importante ressaltar também que o debate 

em torno da Carta aberta aos músicos e críticos do Brasil, escrita por Guarnieri em 7 de 

novembro de 1950 e publicada em 17 de dezembro esse mesmo ano em O Estado de S. Paulo, 

era, à época da atuação do M.A.N., um acontecimento relativamente recente. É relevante, 

portanto, ressaltar que houve a presença de obras desses compositores em um concerto de um 

movimento que foi criado por músicos que estiveram sob a orientação artística de Koellreutter. 

A recepção das ações do M.A.N. pela crítica, por sua vez, permeia justamente a 

questão da renovação dos repertórios e de práticas musicais correlatas, como é possível verificar 

em resenhas como a de Massarani (1956):  

 

Cheguei ao concerto tarde: para procurar também assistir a outro no ‘foyer’ do 

[Teatro] Municipal [do Rio de Janeiro], que às 21h30 ainda não tinha começado, perdi 

toda a primeira parte que, me disseram, foi do máximo interesse, apresentando obras 

antiguíssimas e instrumentos da época.  [...] 

Longe da nossa maturidade tonal e modal, estas músicas futuristas têm um fascinante 

sabor de atualidade. Aliás, hoje procuramos justamente substituir os modos e os tons 

que na idade média ainda não existiam e que agora estão mais do que cansados.  

‘Nova’ era esta arte para os parisienses e os florentinos que a inventaram, para os 

flamengos e os londrinos que a desenvolveram, mas ‘nova’ continua sendo para nós 

também, gente civilizadíssima e farta de uma civilização musical que parece não mais 

poder avançar. [...]  

Seria bem fácil traçar um paralelo entre aquelas tentativas da idade média e as atuais 

das várias tendências contemporâneas; e este paralelo demonstraria ser muita 

presunção condenar já hoje estas realizações modernas – em contínuo 

desenvolvimento – que para tantos parecem absurdas e falsas como com certeza 

deviam parecer no século XIII as obras admiráveis que a “Ars nova paulista” segunda-

feira trouxe até o Rio. (MASSARANI, 1956, p. 8) 

 

Na resenha crítica de Massarani (1956), novamente aparece uma percepção da 

música medieval e da música renascentista como repertórios pouco difundidos entre o público 

brasileiro que adquiriram uma relevância atual em meio às discussões estéticas promovidas pela 

vanguarda.  

 Compositor e então colunista do Jornal do Brasil (RJ), Edino Krieger afirma: 

 

No Brasil, as atividades extracurriculares dos estudantes de música se envolvem ainda 

de uma acanhada atmosfera provinciana: limitam-se às audições de alunos do 

professor X, à apresentação da classe da professora Y. Os estudantes se concentram 

assim em torno de um professor e de suas vaidades ao invés de se agruparem em torno 
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de uma atividade independente, que ajude realmente o seu crescimento artístico e 

profissional. Jamais uma audiência de alunos, em nossas escolas, consegue atrair o 

interesse público por apresentar coisas novas, realmente dignas de nota: sua pretensão 

não vai além de mostrar o grau de adiantamento técnico individual deste ou daquele 

aluno, que já é capaz de tocar um Estudo de Chopin ou uma Sonata de Beethoven – e 

é só. (KRIEGER, 1957, p. 10) 

 

Para Krieger (1957), portanto, a necessidade de renovação de repertórios e práticas 

musicais vinculadas a esses repertórios permeia não apenas a música de concerto, como também 

é parte de uma discussão mais ampla das práticas pedagógicas nas escolas de música em 

atividade no Rio de Janeiro. Nesse contexto, o Movimento Ars Nova teria sido para Krieger 

(1957) um exemplo positivo de iniciativa independente.  

Os últimos registros de atividade do Movimento Ars Nova na imprensa datam do 

ano de 1957. Em entrevista a Duarte (2011), Mendes, entretanto, indica que não houve de fato 

a extinção do M. A. N., mas sim a transformação em um novo grupo: 

 

Eu puxei um certo movimento de São Paulo, que lá estava morrendo. Esse movimento, 

que eu já mencionei, foi o Movimento Ars Nova, que era o próprio Klaus, o Diogo 

Pacheco, e outras pessoas, ligadas à poesia concreta. Em torno dessa orquestra e da 

poesia concreta que nós, eu, o Willy, o Rogério Duprat e outras pessoas nos lançamos 

como compositores, na época numa linha de vanguarda. O Klaus também participava 

disso. Eram os dois movimentos musicais de São Paulo, o Movimento Ars Nova, que 

era mais coral, poesia concreta e a Orquestra de Câmara de São Paulo; então, 

aproveitando a vinda do Klaus, nós criamos este Madrigal [Madrigal Ars Viva] e 

fizemos um movimento, o Ars Viva, o de lá era Movimento Ars Nova. Na verdade, 

nós puxamos os ideais: os ideais do Movimento Ars Nova são os mesmos que os 

nossos; só que em São Paulo tem muita coisa. As coisas acontecem, duram três, quatro 

anos e morrem. As cidades do interior têm essa virtude: a gente pode levar adiante por 

mais tempo certos movimentos que se quer. (MENDES in DUARTE, 2011, p. 87) 

  

Mendes (in Duarte, 2011), portanto, afirma que o Madrigal Ars Viva de Santos 

(SP), do qual foi membro fundador, é uma continuação do Madrigal Ars Nova e de todo o 

Movimento Ars Nova enquanto movimento artístico. Essa relação de contiguidade é evidente 

não apenas na adoção dos mesmos ideais, conforme mencionado por Mendes, como também 

pela manutenção de características semelhantes entre as entidades. Conforme posteriormente 

discutido nesta tese, o Ars Viva manteve práticas de repertório, a proposta artística centrada em 

uma formação coral de câmara, o diálogo com outras artes, o aprofundamento das experiências 

com a poesia concreta, e a manutenção das ações educativas, organizadas principalmente por 

meio da Sociedade Ars Viva, da qual o Madrigal faz parte.  

Entretanto, além de precursor do Madrigal Ars Viva, há indícios de que o M. A. N., 

apesar de sua duração efêmera, teve outros desdobramentos importantes no ambiente coral 

paulistano. Intérpretes como Ula Wolff continuaram a desenvolver uma trajetória dedicada à 
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performance da música do século XX, sobretudo de vanguarda. Foi a partir de integrantes do 

Madrigal Ars Nova, que almejavam formar um conjunto vocal novo, que foi formado o 

departamento coral da Sociedade Orquestra de Câmara de São Paulo (SOCSP) em 1959, à 

época já um importante meio de difusão do repertório do século XX e do repertório antigo 

instrumental em São Paulo.  

Além da orquestra e da trajetória individual de intérpretes, participantes como 

Klaus-Dieter Wolff e Pacheco continuaram a circular por outras instituições corais 

posteriormente, ou mesmo concomitantemente ao Ars Nova, dando continuidade, de diferentes 

formas, a esse diálogo da música antiga e de um repertório, à época, contemporâneo. 

 

2.5.2. Conjunto Coral de Câmara de São Paulo (SP) 

 

Figura 20: Conjunto Coral de Câmara de São Paulo em performance ou ensaio da Paixão Segundo São Mateus de 

Johannes Georg Kuhnhausen, obra que o grupo apresentou no Santuário Nossa Senhora de Fátima em São Paulo, 

na Semana Santa de 1961. Local da foto não identificado.  

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, 1961.  
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O Conjunto Coral de Câmara de São Paulo (SP) foi grupo de câmara amador de 

atividade independente sediado na capital paulista. Sua fundação ocorreu no dia 15 de 

novembro de 1951. Entre os coros contemplados pela presente pesquisa, é o grupo de fundação 

mais antiga, com a ocorrência dos primeiros ensaios em 1951 e das primeiras apresentações 

musicais em 1952 (CONJUNTO CORAL DE CÂMARA, 1966). Os registros de seus últimos 

concertos, por sua vez, datam do ano de 1979. Pela extensão de sua trajetória, portanto, o coro 

foi contemporâneo ao Movimento Ars Nova, do qual Wolff fez parte, e à fundação de todos os 

demais coros abordados na presente pesquisa. Realizou, inclusive, concertos em conjunto com 

grupos como o Madrigal Ars Viva de Santos (SP), o Madrigal Klaus Dieter Wolff e o Collegium 

Musicum de São Paulo. 

O grupo tinha como proposta artística divulgar a música coral em geral, mas 

especialmente “obras pouco divulgadas no nosso meio, especialmente dos estilos medieval, 

renascentista e modernos” (CONJUNTO CORAL DE CÂMARA, 1966, [p.2]). Por ter 

desenvolvido desde a década de 1950 um diálogo entre a música produzida 

contemporaneamente à época e a música antiga, é provavelmente também um precursor 

importante da atividade de coros que adotaram essa prática de repertório. De fato, e conforme 

o breve histórico do Madrigal Ars Viva que consta da presente tese, Gilberto Mendes (2011) 

tinha o Conjunto Coral de Câmara como uma de suas referências de coros brasileiros para a 

fundação do próprio Ars Viva.  

Entre o repertório variado do grupo, constam principalmente música medieval e 

renascentista, no caso da música antiga, e uma gama ampla de obras de compositores do século 

XX, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Entre os concertos realizados, estão o concerto 

ocorrido em 28 de abril de 1967 no Theatro Municipal de São Paulo com o repertório de Música 

Medieval (1967), incluindo a Missa Se la face ay Pale de Guillaume Dufay; as múltiplas 

apresentações de Vespro della Beata Vergine de Monteverdi que ocorreram em sua trajetória 

artística, incluindo uma performance em 24 de novembro de 1968 no mesmo Theatro 

Municipal; a Cantata Donna, Che in Ciel de G.F. Handel (ver Figura 21), realizada no mesmo 

local.  

O coro também manteve, desde 1954, a tradição de realizar concertos de Páscoa e 

Semana Santa todos os anos em igrejas históricas de São Paulo. Nesses concertos, eram 

exploradas principalmente obras da liturgia da Paixão de compositores menos difundidos, como 

a Paixão Segundo São Mateus de Johannes Georg Kuhnhausen, apresentada em 25, 26 e 28 de 

março de 1961 no Santuário Nossa Senhora de Fátima, e a Paixão Segundo Mateus de 

Friederich Funcke, apresentada em 21 de março de 1964 na Igreja Presbiteriana de Santos (SP).  
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Figura 21: Conjunto Coral de Câmara, Madrigal Ars Viva e Coral Comunicantus na performance da Cantata 

Donna, Che in Ciel de G.F.Handel ocorrida Theatro Municipal de São Paulo em 15 de dezembro de 1973, com 

solo de Ula Wolff, regência de Olivier Toni e acompanhamento de orquestra não identificada. 

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, 1973. 

 

O coro gravou um único disco com o título Música Medieval (1967), um documento 

sonoro de produção independente que não teve, à época, distribuição comercial ampla. Em sua 

crítica da gravação, José da Veiga Oliveira relata os esforços de Wolff e do grupo para 

viabilização do disco:  

 

Todavia, deparou-se lhe [Wolff] o inevitável: completo desinteresse das gravadoras. 

Mas o repertório estava prontinho, assento no cérebro, língua, sensibilidade do C.C.C. 

[Conjunto Coral de Câmara]...o que fazer?! [...] Todo o C.C.C. arcou ele próprio, 

sozinho, com a vultosa despesa! O coro cotizou-se, celebrou contrato com o estúdio 

RGE. Mobilizaram-se os excelentes técnicos José Carlos e Stelio Carlini. Entrou em 

ação o jovem musicólogo Augusto Cezar de Aguiar, funcionando J. Pereira à 

produção, layout e arte final Géza Kauffmann[...], enquanto no capítulo do corte 

técnico das matrizes encontrou-se Milton Araujo. O eminente maestro Roberto 

Schnorrenberg cuidou das sintéticas quando bem lançadas notas explicativas. 

(OLIVEIRA, 1967, não paginado) 

 

Em 1961 e em 1967, o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo recebeu pela 

categoria de prêmio especial da então Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCT)24, sendo 

que a premiação de 1967 foi vinculada ao lançamento de Música Medieval, feito em São Paulo 

                                                 

24 Atual Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). 
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naquele mesmo ano. Na edição de 1966 da premiação, o coro conquistou o prêmio de melhor 

conjunto vocal da cidade.  

 

Figura 22: Klaus Dieter Wolff (de costas, à esquerda) recebendo o prêmio da APCT de melhor conjunto vocal de 

1966 pelo Conjunto Coral de Câmara de São Paulo. 

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, [1966].  

  

Wolff foi regente do coro desde a fundação do conjunto, até falecer em São Paulo, 

em 1974. Com a morte de Wolff, Roberto Schnorrenberg regeu o coro a partir de 1974 até sua 

dissolução, em 1979. No anúncio do concerto de Vespro della Beata Vergine de Monteverdi 

ocorrido em conjunto com o Collegium Musicum e o Madrigal Klaus Dieter Wolff em 28 de 

outubro de 1979 no Theatro Municipal de São Paulo, é anunciada a interrupção do Conjunto 

Coral de Câmara com o concerto, feito em homenagem a Wolff:  

 

Hoje, passados quase trinta anos de atividades ininterruptas, o Conjunto Coral de 

Câmara resolveu cessá-las, ‘pelo menos temporariamente’, diz o maestro Roberto 

Schnorrenberg, que aponta entre outras razões ‘ a própria longevidade do conjunto e 

a sensação de ter cumprido uma modesta, mas importante missão’. O maestro diz 

ainda que o concerto é “uma homenagem que o Conjunto Coral de Câmara deseja 

prestar ao seu fundador e guia durante tantos anos.” (TRÊS CORAIS [...], 1979, p. 

16) 

 

2.5.3. Madrigal Ars Viva de Santos (SP) 
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Figura 23: Detalhe de recorte de edição de 11 de novembro de 1961 do jornal O Diário com notícia do concerto 

de estreia do Madrigal Ars Viva, dia 12 de novembro de 1961, no Teatro Independência de Santos. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA, 1961.  

 

O Madrigal Ars Viva de Santos (SP) foi criado em 1961 conjuntamente por Willy 

Correa de Oliveira, Gilberto Mendes, Klaus Dieter Wolff e Adriana de Oliveira. Gilberto 

Mendes (in DUARTE, 2011) teve a seguinte percepção do meio coral brasileiro como uma 

motivação para a fundação do Ars Viva:  

 

Naquela época havia alguns corais. Havia poucos, porque nesse momento o 

movimento de corais era muito pequeno no Brasil ( fim dos anos 1950). Klaus-Dieter 

Wolff tinha o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, David Machado a Cantoria 

Ars Sacra, Belo Horizonte tinha o Madrigal Renascentista, do Isaac Karabtchevsky, 

no Rio mais uns dois, na Bahia, um. A gente contava nos dedos os corais brasileiros, 

porque não era um movimento ainda grande. (MENDES, 2011in DUARTE, p. 83) 

 

Conforme exposto anteriormente nesta tese, além dos coros acima elencados, 

Mendes (in DUARTE, 2011) também menciona o Madrigal Ars Nova como um componente 

relevante do cenário musical que propiciou a criação do Madrigal Ars Viva.  

Na fala de Mendes, é possível não apenas identificar a visão que tinha do ambiente 

coral brasileiro, como também alguns grupos que o compositor considerava que se destacavam 
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nesse ambiente. Em comum, todos os grupos mencionados nominalmente por Mendes eram 

coros de câmara independentes compostos por amadores que centravam sua atuação artística 

no canto coral a capella. Também constituíam coros que, em sua maioria, desenvolviam uma 

trajetória artística alternativa à ópera e ao repertório coral-sinfônico ao qual corpos fixos de 

teatros e outras instituições artísticas tradicionais brasileiras comumente se dedicavam.  

Segundo Mendes (in DUARTE, 2011), a ideia de criar um coro sediado em Santos 

já existia entre Corrêa de Oliveira e Mendes no final da década de 1950, ambos então moradores 

da cidade. Entretanto, foi ao assistirem a um concerto do Conjunto Coral de Câmara de São 

Paulo na Igreja do Embaré em Santos, sob regência de Klaus-Dieter Wolff, que ações concretas 

para a fundação do Madrigal Ars Viva foram efetivamente tomadas pelos compositores 

(MENDES in DUARTE, 2011).  

 

 

Figura 24: O compositor Gilberto Mendes (à esquerda) e o compositor José Antônio de Almeida Prado em foto 

sem local e data. Fonte: Acervo Madrigal Ars Viva de Santos, não datado.  

 

Segundo Mendes (in DUARTE, 2011), a ideia dos dirigentes era ter um coro 

semelhante ao Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, mas sediado em Santos. Em conversa 

após o concerto, da qual também participou Adriana de Oliveira, dona do Conservatório 

Lavignac de Santos, marcou-se um primeiro encontro para organização do coro (MENDES in 

DUARTE, 2011). Para tanto, Adriana Oliveira ofereceu as instalações do conservatório e um 
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grupo de participantes do coro da instituição, o Madrigal Lavignac, que tinham interesse na 

nova formação (MENDES in DUARTE, 2011). A convite dos organizadores, Klaus-Dieter 

Wolff aceitou ser regente do coro.  

O Madrigal foi organizado como parte da Sociedade Ars Viva, criada não apenas 

como uma entidade mantenedora do grupo, que viabiliza administrativamente e juridicamente 

o funcionamento do coro, como também como um polo de difusão principalmente da música 

de vanguarda, com ações como a organização de cursos, concertos, palestras e festivais. A 

Sociedade, que abriga o Madrigal, tem estatuto, sede e corpo administrativo próprios, além de 

um arquivo institucional que apresenta um acervo com documentação de ensaios, performances 

e demais atividades do coro, que foi consultado para a presente pesquisa.  

Entre as ações da entidade, destaca-se a criação e organização das edições do 

Festival Música Nova “Gilberto Mendes” desde a inauguração do evento em 1962, como 

Festival Música Nova de Santos, até 2011, quando o Festival passou a ser organizado pelo 

Departamento de Música da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP). 

Regida por estatuto, a sociedade homônima da qual o Madrigal faz parte tem como 

propósitos, de acordo com o documento:  

 

a) Despertar e desenvolver o gosto pelas obras musicais e autores de real valor 

e importância dentro da História da Música, mas pouco conhecidos, como 

sejam os medievais e renascentistas; 

b) Divulgar compositores novos, suas experiências e pesquisas, bem como 

obras de autores brasileiros ainda não conhecidos pelo nosso público;  

c) Realizar concertos, audições de discos, conferências ilustradas por 

intérpretes ou gravações, debates, pesquisas, ensaios públicos, análises de 

obras e mais empreendimentos; prevendo também incursões pelos outros 

setores artísticos, no intuito de maior compreensão e entrosamento das 

diversas artes; 

d) Formar e apresentar conjuntos vocais e instrumentais;  

e) Convidar também artistas e conjuntos que tenham em seus repertórios obras 

de acordo com seu interesse; 

f) Procurar intercâmbio com outras associações e entidades artísticas, no 

propósito de um mútuo enriquecimento; 

g) Convidar todos aqueles que se interessarem pelos seus objetivos, a 

colaborarem e participarem em suas iniciativas. (SOCIEDADE ARS VIVA, 

[1961 ou 1962], p. 1) 

 

Pelo estatuto é possível verificar que tanto a música antiga quanto a música do 

século XX, sobretudo a música brasileira, constituíram o cerne da atuação tanto da entidade 

quanto do grupo coral que abriga, o Madrigal Ars Viva. Também é possível identificar no 

documento, entre os fins da Sociedade, a percepção de que esses eram repertórios musicais 

pouco conhecidos, o que justifica o embasamento das atividades artísticas da Sociedade tanto 
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na música antiga quanto na música, à época, contemporânea. Anteriormente, neste mesmo 

capítulo da presente tese, há a discussão do quanto essa é uma percepção que não se restringiu 

apenas à Sociedade Ars Viva e seu madrigal, mas que foi compartilhada por vários intérpretes  

e dirigentes das décadas de 1960 e 1970, e que foi provavelmente uma motivação para a 

atividade de coros que exploraram amplamente ambos os repertórios nesse período. 

O nome Ars Viva, compartilhado tanto pelo Madrigal quanto pela Sociedade, é 

atribuído por Mendes a Corrêa de Oliveira:  

 

Foi o Willy [Correa de Oliveira].[...] Houve muita reunião e discussão entre nós para 

estabelecer tudo isso, definir os estatutos, escolher o nome. Cada um cogitou um nome 

e o Willy lembrou Ars Viva e pegamos. Ars estava na moda; havia o Ars Nova, Ars 

Antiqua, Cantoria Ars Sacra. Como, além da música antiga, pretendíamos nos voltar 

para a música experimental [de] vanguarda, então, algo vivo. Ficou Ars Viva. Foi o 

Willy. Nós gostamos. Um nome latino soa bem. (MENDES in DUARTE, 2011, p. 

85) 

 

Na fala de Mendes (2011), é evidente a proposta artística do grupo voltada para a 

vanguarda e para a música antiga, que é sintetizada no nome do Madrigal e também reflete o 

estatuto da Sociedade que o abriga. Nas décadas de 1960 e 1970, período ao qual se 

circunscreve a presente pesquisa, a atuação do conjunto de fato centrou-se na performance e 

difusão de ambos os repertórios mais estritamente do que qualquer outro coro contemplado 

nesta pesquisa.  

Por esse motivo, o Ars Viva foi, provavelmente, uma referência relevante no meio 

coral das décadas de 1960 e 1970 para grupos nos quais conviviam a música antiga e música 

do século XX como parte de suas atividades artísticas. Conforme detalhado no próximo capítulo 

da presente tese, os três intérpretes entrevistados para a presente pesquisa nomearam o Madrigal 

Ars Viva de Santos e a figura de Klaus-Dieter Wolff como referências importantes sobretudo 

na performance de música coral de vanguarda (SILVA RAMOS, 2020; MARTINS, 2019; 

RODRIGUES, 2018).  

Wolff foi regente do grupo a partir da fundação do Madrigal até sua morte em 1974, 

quando teve um curto período de transição em que Roberto Schnorrenberg e Roberto Martins 

dividiram-se na regência do coro, até 1976, quando Martins assumiu definitivamente a regência 

do grupo (VALENTE, 2011), posto no qual permanece até o tempo atual de elaboração da 

presente tese.  

De 1961 até o momento atual, portanto, o grupo apresenta 60 anos de extensa 

atividade coral no Estado de São Paulo, que se estendeu a incursões pontuais em outros estados 

brasileiros e no exterior. Entre as incursões no exterior, destaca-se no período histórico estudado 
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na presente pesquisa a turnê sul americana ocorrida entre 10 e 30 de julho de 1970, no qual o 

Ars Viva apresentou-se em Buenos Aires, Argentina, Montevidéu, Uruguai, Santiago do Chile 

e Lima, Peru (DUARTE, 2011, p. 75).  

 

Figura 25: Foto de cartaz de apresentação do coro em Santiago do Chile, em 17 e 18 de julho de 1970, com duas 

coralistas não identificadas. Como é possível verificar pela foto, o cartaz indica “musica antigua” e “musica de 

vanguardia” como repertório dos concertos.  

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1970.  

 

Além de performances ao vivo, o conjunto manteve durante toda sua trajetória uma 

discografia feita de forma independente. Nessa discografia, destacam-se nas décadas de 1960 e 

1970 a gravação de seu primeiro disco, Madrigal Ars Viva (1971), com um lado A composto 

exclusivamente por música medieval e renascentista, e um lado B formado por composições de 

vanguarda; e Gilberto Mendes (1979), dedicado inteiramente a obras do compositor, tanto 

corais quanto instrumentais.  

Como um coro fundado por compositores, que teve convivência próxima com 

compositores e, segundo Martins (2019), não apenas com compositores de vanguarda, como 
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também de outras vertentes musicais, o Madrigal Ars Viva apresenta uma quantidade 

considerável de composições escritas especialmente para o coro entre seu repertório. O grupo 

foi também responsável pela estreia de composições como Motet em ré menor (beba coca-cola) 

e Life: Madrigal, respectivamente compostas por Gilberto Mendes e por Willy Corrêa de 

Oliveira.  

Além dessa atuação na performance e na difusão do que constituía à época uma 

“música nova” escrita por compositores vivos no período, o Madrigal frequentemente teve 

participação ativa no processo de criação musical dos compositores que mantinham uma relação 

próxima ao grupo. Rodolfo Coelho de Souza (2011) relata o papel desempenhado pelo Madrigal 

como um laboratório de composição musical que serviu à iniciação de compositores e à 

experimentação na linguagem empreendida pela vanguarda, sendo que o próprio autor foi um 

dos compositores que se beneficiaram dessa atuação do conjunto coral. Em sua entrevista para 

a presente pesquisa, Roberto Martins (2019), relata situações ocorridas nessas colaborações do 

Ars Viva com compositores, nas quais o Madrigal e Klaus Dieter Wolff foram para os 

compositores também um contato com as particularidades da produção vocal e da escrita coral, 

especialmente na criação e performance de efeitos vocais e uso de técnica expandida que 

fizeram parte da linguagem da vanguarda.  

No caso de compositores como Gilberto Mendes, Willly Corrêa de Oliveira, 

Roberto Martins e Gil Nuno Vaz, é importante ressaltar que o Madrigal também ofereceu a 

oportunidade de participarem do trabalho do grupo também como coralistas, atuando na 

formação desses músicos enquanto compositores de música coral que também eram intérpretes 

ativos no meio coral brasileiro. 

Essa ênfase na vanguarda e na música antiga nos concertos e demais atividades do 

Ars Viva, entretanto, não significou que o Madrigal tenha se limitado apenas a esses repertórios. 

Martins (2019), como coralista de Wolff no grupo e atual regente do Ars Viva, reiterou em 

diversos momentos de sua entrevista que a trajetória do Madrigal no período incluiu 

performances de obras de autores como Ernst Mahle e Heitor Villa-Lobos, que representaram 

valores estéticos distintos da vanguarda com a qual o Ars Viva sempre estabeleceu uma relação 

próxima. E, conforme verificado no levantamento de performances realizado para a presente 

pesquisa, e discutido posteriormente na presente tese, o Madrigal Ars Viva continuou a realizar 

performances com repertórios inclusive considerados por seus dirigentes como repertórios 

convencionais, dos períodos romântico, clássico e do século XX.  

Em última análise, o Madrigal Ars Viva de Santos é um conjunto coral que 

provavelmente constitui um dos coros amadores de atividade artística independente de maior 
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longevidade no meio coral paulista atual. O fato de as atividades do coro terem perdurado desde 

sua fundação em 1961 até o momento atual de elaboração da tese por si só é uma informação 

de importância significativa, em consideração à histórica falta de políticas culturais de fomento 

à atividade coral e de manutenção de organismos corais como o Ars Viva no Brasil.  

Por conta não apenas de seu vínculo com a Sociedade Ars Viva e de iniciativas da 

entidade como o Festival Música Nova, como também sua inserção na prática coral brasileira, 

próxima a compositores brasileiros, o Madrigal apresenta um extenso legado na performance e 

produção de música de vanguarda para coro no Brasil. Entretanto, também desempenhou um 

papel importante na performance e difusão de música antiga para vozes, especialmente do 

Renascimento e da Idade Média, que é evidenciado em bibliografia como Valente (2011) e está 

constantemente presente nas fontes utilizadas na presente pesquisa.  

Com uma proposta fortemente centrada, ainda que não exclusivamente, na música 

antiga e na música do século XX, o Madrigal Ars Viva de Santos foi possivelmente uma 

referência importante para outros grupos  

 

2.5.4. Madrigal das Arcadas 

 

Há informações conflitantes nas fontes a respeito da data de início de atividade do 

Madrigal das Arcadas. É possível ver em notícias de concertos como o da edição de 2 de 

dezembro de 1970 de O Estado de S. Paulo a afirmação de que o coro foi fundado em 1963. Já 

Caldeira Filho (1970) afirma, em sua resenha crítica no mesmo veículo de imprensa, que o coro 

foi fundado em 1961.  

Em biografia de Diogo Pacheco (STERNHEIM, 2010), a lista de performances 

indexada por ano de atividade do maestro tem uma primeira menção ao Madrigal em um 

concerto em 1961 ao qual participaram o Arcadas e o Madrigal da SOCSP. Entretanto, nessa 

mesma menção ao concerto há a informação de que o programa foi reapresentado em 1970 e 

1971 e não há qualquer detalhamento a respeito da atuação dos grupos que especifique se os 

madrigais atuaram em conjunto em todos os concertos e, portanto, sem qualquer garantia de 

que o Madrigal das Arcadas já tenha participado desde o concerto de 1961. No decorrer da 

pesquisa documental, tampouco encontramos fontes que corroborem ou complementem a 

informação que consta da biografia.  
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Figura 26: Foto de Diogo Pacheco, um dos regentes do Madrigal das Arcadas. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1965. 

 

O levantamento de performances realizado para a presente pesquisa indica que a 

atuação do Madrigal das Arcadas em concertos provavelmente transcorreu entre 1966 e 1973. 

O primeiro registro de performance do grupo, em 12 de novembro de 1966 no auditório dos 

Seminários de Música Pró-Arte de São Paulo, de fato afirma que o espetáculo foi uma 

performance de estreia do coro (MADRIGAL, 1966).  

Entretanto, não é possível apenas com essa informação delimitar um marco 

histórico de início da atividade do Madrigal. Pelo fato de o coro não ter preservado um acervo 

próprio e pelas fontes provenientes de acervos pessoais terem sido escassas, o levantamento de 

performances do Madrigal das Arcadas feito especificamente para esta pesquisa foi 

inteiramente feito a partir da imprensa periódica.  

As fontes jornalísticas não mapeiam consistentemente ensaios e preparação para 

performances, bem como possíveis atividades desenvolvidas internamente pelo Madrigal em 

sua instituição-sede que provavelmente não alcançariam visibilidade em meios de comunicação 

de massa. A data do concerto de estreia do grupo, portanto, apesar de marco importante na 

trajetória do Madrigal, não é determinante para a reconstituição da história do início do conjunto 

vocal.  

Criado como um coro universitário pertencente à Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco, foi nomeado em homenagem às arcadas que são características da arquitetura 

do prédio da instituição. Grupo amador, foi composto por alunos e ex-alunos da Faculdade.  

 Os primeiros concertos a serem noticiados na imprensa, de 1966 a abril de 1970, 

foram feitos sob a regência titular de Luís Roberto Borges. Entre maio e junho de 1970, há um 
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período de transição em que Diogo Pacheco e José Carlos de Azevedo Leme se alternam na 

regência do conjunto, sendo que foi na notícia de uma performance de 26 de junho de 1970 que 

ocorreu a primeira menção a Diogo Pacheco como regente em um concerto do Madrigal. O 

concerto em questão, uma performance feita em conjunto com o Coral Crioulo da Missa de São 

Sebastião de Heitor Villa-Lobos, ocorreu  na Igreja de Vila Capivari em Campos do Jordão 

(SP) como parte da programação da edição de 1970 do Festival de Inverno da cidade.  

Depois desse período curto de transição, Pacheco assumiu permanentemente a 

regência do Madrigal das Arcadas. É nesta fase do grupo, entre 1970 e 1971, que Silva Ramos 

(2020), um dos entrevistados para a presente pesquisa, participou do Madrigal como coralista.  

O nome de Pacheco aparece, como regente, no último registro de um concerto do grupo que 

consta do conjunto de fontes estabelecido para a presente pesquisa, indicando que Pacheco 

permaneceu com o grupo até sua provável dissolução, em 1973. Na edição de 5 de setembro de 

1973, o jornal Folha de S. Paulo noticiou que o Madrigal das Arcadas faria nesse mesmo dia, 

na Igreja Nossa Senhora de Fátima do Sumaré, em São Paulo (SP), uma apresentação da Messe 

Notre Dame de Guillaume de Machaut e da mesma Missa de São Sebastião de Villa-Lobos sob 

a regência de Pacheco (MÚSICA, 1973).  

Desde a liderança de Borges, até Pacheco, como egresso da Escola Livre de Música 

e fundador do Movimento Ars Nova, o coro caracterizou-se pela realização de um repertório 

variado. É possível, entretanto, identificar na atividade do coro as práticas de repertório de que 

trata a presente pesquisa.  

Há nas performances do Madrigal a forte presença do repertório de música antiga, 

centrado principalmente no Renascimento e na Ars Nova. O repertório de composições corais 

do século XX, por sua vez, comporta principalmente compositores que não são 

caracteristicamente vanguardistas, como Francis Poulenc, Paul Hindemith e, com relação à 

música brasileira, sobretudo a música de Heitor Villa-Lobos.  

É um coro que não se limitou, entretanto, à música erudita antiga e do século XX, 

realizando recorrentemente outros repertórios que também conquistaram espaço no ambiente 

coral paulistano das décadas de 1960 e 1970, como os spirituals, arranjos de música popular 

brasileira e arranjos de música folclórica brasileira, bem como de outros países. Destaca-se 

também a aproximação do grupo às peças corais de Johannes Brahms, como In Stiller Nacht e 

Waldesnacht.  

 

2.5.5. Madrigal Klaus-Dieter Wolff 
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O Madrigal Klaus-Dieter Wolff é um coro de configuração distinta dos demais 

coros estudados no âmbito da presente pesquisa por não ser um coro amador. O conjunto foi 

formado por estudantes de música que eram instrumentistas, compositores ou regentes. Lutero 

Rodrigues, fundador e regente do grupo, detalhou aspectos como a composição do coro e do 

processo de criação do conjunto em entrevista feita especificamente para a presente pesquisa:  

 

Na coisa da orquestra, era muito complicado você reger orquestra em São Paulo, não 

havia orquestra para jovem reger. Novamente, foi o Samuel Kerr que me deu uma das 

primeiras oportunidades de reger a Orquestra Jovem Municipal, que hoje é a [ 

Orquestra] Experimental de Repertório. [Eu tinha aulas particulares de regência com 

o maestro Ronaldo Bologna e ele pediu ao Samuel uma ocasião para seus alunos  

regerem]. Mas, nesse momento, em 74, eu criei um coral meu, ensaiava na minha casa 

inclusive. Morava em uma casinha aqui na Vila Madalena, que era um lugar pacato e 

tranquilo - imagine, Vila Madalena, que hoje é um inferno! Era um lugar pacato e 

tranquilo. Numa casinha ali, morava em um lugar bem situado, na rua Aspicuelta, e 

lá eu ensaiava esse coro, que andou ensaiando em outros lugares também, mas nesse 

período foi lá. Era um coro formado por músicos não cantores, necessariamente.  

A proposta foi assim.  Eu conversei com os amigos todos que estudavam música: 

“Quem quer cantar? Estou formando um coro! ”. Então por exemplo... quem começou 

cantando nesse coro foi Edelton Gloeden, hoje Professor de Violão da USP, era meu 

tenor; Osvaldo Colarusso, regente lá de Curitiba (que não é mais o regente, mas mora 

lá). Gente da área da música de vários lugares e que estava no grupo. (RODRIGUES, 

2018, p. 3) 

 

Embora não estabeleça uma associação clara entre a escassez de oportunidades em 

orquestras para jovens regentes e a criação do Madrigal, a fala de Rodrigues indica que o coro 

constituiu um meio de atuar como regente em uma época em que havia pouco espaço para 

regentes iniciantes em organismos orquestrais de São Paulo. 

Rodrigues afirma que o Madrigal era um grupo de músicos em processo de 

profissionalização que predominantemente não tinham formação de cantor: 

 

Porque nós não éramos cantores. A gente até soava bem, mas um coro com cantores, 

com aquelas vozes preparadas, soava melhor do que a gente. A gente era um coro 

musical. Fazia peripécias musicais, mas [peripécias] vocais não dava. A gente até 

tinha, em algumas ocasiões, pessoas que a gente pagava para dar técnica vocal para o 

coro. (RODRIGUES, 2018, p. 12) 

 

Rodrigues, portanto, caracteriza o Madrigal como um coro cujos integrantes não 

apresentavam um domínio técnico da execução vocal, mas que tinham, como músicos, um 

entendimento mais abrangente da linguagem musical que possibilitava realizar performances 

com musicalidade.  

Segundo Rodrigues (2018), o nome do Madrigal foi uma homenagem a Klaus-

Dieter Wolff, falecido em 1974, professor não apenas de Rodrigues, como de outros dos 
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integrantes do conjunto que eram estudantes do Departamento de Música da Escola de 

Comunicações e Artes da USP.  

O Madrigal Klaus-Dieter Wolff, de acordo com Rodrigues (2018), teve alta 

rotatividade de integrantes pelo fato de seus participantes serem, em sua grande maioria, 

músicos que acabavam assumindo outros compromissos profissionais que eventualmente 

impediam a dedicação às atividades do grupo. Apesar dessa alta rotatividade, o regente 

entrevistado afirma que, em média, o Madrigal conseguiu se manter com cerca de 12 

integrantes, sendo possível, portanto, identificar épocas em que comportou uma quantidade 

maior ou menor de integrantes (RODRIGUES, 2018).  

Fundado em 1974, a atuação do coro transcorreu pouco além do recorte temporal 

adotado para a presente pesquisa. Rodrigues (2018) foi regente do coro desde sua fundação até 

1981, ano em que foi estudar regência na Alemanha, e substituído, à época, por Celso Antunes 

na regência. O entrevistado não estabeleceu uma época precisa para a dissolução do conjunto 

(RODRIGUES, 2018). Entretanto, é possível encontrar registros de atividades do Madrigal na 

imprensa até 1982.  

Em uma das resenhas críticas da imprensa, Freitag (1979) sintetiza o que havia 

assimilado da proposta artística do Madrigal Klaus-Dieter Wolff no seguinte trecho:  

 

Reverenciando a memória de Klaus-Dieter Wolff, o grupo pauta sua linha de trabalho 

nos preceitos inovadores do mestre, em relação ao novo repertório coral e à pesquisa 

de música antiga e contemporânea. Tem promovido também primeiras audições de 

compositores brasileiros, e procura refletir o estágio de pesquisa e evolução em que 

estão envolvidos tanto os intérpretes como os ouvintes. (FREITAG, 1979, p. 16) 

 

A pesquisa de repertório coral de fato foi, segundo Rodrigues, parte importante da 

atividade do Madrigal Klaus-Dieter Wolf. Essa pesquisa de repertório, amparada pela 

habilidade de ler música de seus componentes, resultaram na realização de um repertório 

diversificado, bem como da exploração de repertórios à época pouco divulgados 

(RODRIGUES, 2018). O repertório do Madrigal incluiu não apenas a música antiga e a música 

do século XX, inclusive de vanguarda, como repertórios vistos por Rodrigues (2018) e por 

músicos relacionados ao Departamento de Música da USP como repertórios convencionais. 

O repertório do grupo, segundo o regente, abrangeu obras corais de grandes 

proporções e de nível técnico avançado, como indica o seguinte trecho da entrevista:  

 

Esse coro fez um repertório absurdamente imenso...missas inteiras de Josquin des 

Prés... começou no primeiro concerto com uma missa inteira de Monteverdi, no 

MASP. E aí eu já comecei a fazer pesquisa com música romântica; fazia ciclos 
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pequenos com canções de Schumann, alguma coisa de Brahms, e também comecei 

fazendo Padre José Maurício [Nunes Garcia], alguns motetos.  

E esse coro, que eu dei o nome de Madrigal Klaus-Dieter Wolff, porque o Klaus tinha 

morrido, era nosso professor, esse coro realmente fez muito repertório interessante e 

já começou a fazer música contemporânea também. Estreamos algumas peças do 

Willy Correa [de Oliveira], que era professor de composição aqui da USP; estreamos 

música de muita gente, um coro que teve um repertório quilométrico naquele pouco 

tempo que existiu.  (RODRIGUES, 2018, p. 3-4) 

 

Na entrevista, Rodrigues (2018) coloca especial ênfase na realização de música 

romântica como uma parte importante da atuação do conjunto, bem como de concertos corais-

sinfônicos, quando havia oportunidade de cantar com acompanhamento de um conjunto 

instrumental ou orquestra de câmara.  Rodrigues (2018) se refere especificamente aos concertos 

com repertório romântico, bem como de obras de Heitor Villa-Lobos, como uma ousadia para 

a época, considerando principalmente sua convivência com o meio musical do Departamento 

de Música da USP:  

 

A música do Romantismo não era uma prioridade aqui na USP. Até a música de Villa-

Lobos eu fiz com esse coro [o Madrigal Klaus-Dieter Wolff], e Villa-Lobos nessa 

época era proscrito. Era um compositor maldito que ninguém podia mexer com ele. 

Era proibido fazer Villa-Lobos aqui na USP.  (RODRIGUES, 2018, p. 4) 

 

Nesse mesmo contexto, a questão da realização de obras de Villa-Lobos no âmbito 

do Madrigal Klaus-Dieter Wolff também adquire relevância para Rodrigues (2018):  

 

Eu creio que em todo esse período o meu coral foi um dos únicos a cantar Villa-Lobos 

aqui em São Paulo. Villa-Lobos só passou a ser novamente feito depois que o [Olivier] 

Messiaen elogiou a orquestração do Villa-Lobos, e a partir daí abriu-se ...brasileiro é 

assim, né? Precisa ter um referencial de fora para ele começar a pensar no Villa-Lobos 

de outra maneira. (RODRIGUES, 2018, p. 5) 

 

Por meio da presente pesquisa é possível verificar que essa postura não se sustenta 

nas práticas corais estudadas, mesmo entre grupos que estabeleceram algum tipo de relação 

com o Departamento e que se caracterizaram por sua proximidade com a vanguarda, como o 

Madrigal Ars Viva.  

Conforme demonstrado na trajetória do Movimento Ars Nova, como importante 

movimento artístico precursor, no Madrigal das Arcadas, e como discutido posteriormente nesta 

tese por meio da trajetória de outros grupos, não há nos coros estudados na presente pesquisa 

nenhum tipo de banimento de compositores românticos ou de obras de Villa-Lobos de suas 

práticas de repertório.  
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2.5.6. Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (Coral ICIB) 

 

Figura 27: Foto Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro na edição de 20 de novembro de 1964 do Jornal A 

Tribuna de Santos. 

 

Fonte: A TRIBUNA DE SANTOS (SP) in ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1964.  

 

O Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (Coral ICIB) foi um coro amador 

mantido pelo Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro de São Paulo (SP). Fundado em 1962, teve como 

regente Walter Lourenção.  A entrevista de Silva Ramos (2020), que foi coralista de Lourenção 

no Coro do Liceu Pasteur em São Paulo (SP), inclui uma memória do entrevistado de Lourenção 

e de alguns aspectos de sua orientação artística:  

 

[...] olhando para a obra do Osvaldo Lacerda, você vai ver que ele escreveu algumas 

peças para o coral do Liceu Pasteur. Acho que a Quadrilha foi dedicada 

especificamente, porque eu me lembro bem. Mas ele [Walter Lourenção] fazia outras 

coisas. Ele gostava muito do Lacerda, falava muito bem dele, eles eram amigos 

mesmo. E o Lourenção era aquela figura renascentista. Era professor de Filosofia no 

[Colégio] Dante Alighieri, era professor de História da Arte também lá, era maestro 

de coro no Liceu Pasteur e também tinha outro coro que era dos bons da capital, que 

era o coral do Instituto [Cultural]Ítalo-Brasileiro. E ele não era nada ligado à questão 

da vanguarda, eu me lembro de ter feito com ele [Ernst] Mahle, de ter feito [Mozart 

Camargo] Guarnieri, de ter feito, claro, Osvaldo Lacerda, e muita renascença, se fazia 

muita renascença. Ele gostava e usava isso como forma de ensino do canto e da 

fluência. Ele era um músico muito interessante fazendo esse repertório. Conhecia 

muito de dentro, fazia com muita fluência, era muito gostoso cantar com ele. A maior 

parte do repertório no Liceu Pasteur foi renascença.  (SILVA RAMOS, 2020, p. 3) 
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Pela memória de Silva Ramos (2020), é possível identificar algumas características 

do trabalho de Lourenção como regente que permearam não apenas sua atuação no Liceu 

Pasteur, como também no Coral ICIB. Como coro vinculado a uma instituição mantenedora 

que procurava difundir a cultura e a língua italianas em São Paulo, parte das atividades do Coral 

ICIB efetivamente se desenvolveu com a realização de concertos com música italiana.  

Um exemplo é a participação do Coral ICIB no Concerto Siciliano promovido pelo 

Circolo Italiano no Theatro Municipal de São Paulo em 26 de novembro de 1969, dedicado à 

música de autores sicilianos nativos, ou descendentes de sicilianos. No levantamento de 

performances do grupo, é possível identificar desde obras de compositores como Claudio 

Monteverdi até contemporâneos à época, como Ettore Desderi (1892-1974) e Mario 

Castelnuovo-Tedesco (1895-1968).  

Nesse eixo de atuação do grupo, há uma predominância da música da Renascença 

da Itália, conforme levantamento de performances musicais feito para esta pesquisa. Conforme 

citação da entrevista, a vivência que teve com a música renascentista com Lourenção como 

regente, ainda que em coro distinto, foi para Silva Ramos (2020) uma das principais 

experiências de sua trajetória com esse repertório. São exemplos de autores do renascimento 

contemplados por concertos do coro Adriano Banchieri, Carlo Gesualdo, Alberto Favara, 

Orazio Vecchi, Baldassare Donato e Giovanni Giacomo Gastoldi.  

Entretanto, o levantamento também mostra que, no decorrer de sua trajetória, o 

repertório do coro não se restringiu apenas à música italiana, atuando principalmente na 

divulgação de música brasileira do período colonial e do século XX.  

A observação de Silva Ramos (2020) a respeito da pouca proximidade de 

Lourenção com a vanguarda também se confirma no levantamento de repertório, no qual 

predominam os compositores brasileiros atuantes no século XX de outras tendências estéticas, 

como Osvaldo Lacerda, Souza Lima, Heitor Villa-Lobos, Lorenzo Fernandez e Camargo 

Guarnieri.  

As performances de música colonial brasileira da trajetória do grupo, por sua vez, 

são resultado de colaborações com Régis Duprat e Olivier Toni, responsáveis por pesquisas 

musicológicas que contribuíram para a redescoberta desse repertório nas décadas de 1960 e 

1970 no meio musical paulistano.  

Toni, como regente da Orquestra de Câmara de São Paulo, conduzia 

recorrentemente um repertório instrumental de música colonial brasileira no conjunto à época. 

Foi em colaboração com a orquestra, e sob a regência de Toni, que o Coral ICIB realizou 

performances de música colonial brasileira para coro e orquestra. Como consta do encarte do 
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disco Grupo Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (1967), a orquestra de câmara foi 

responsável pelo acompanhamento instrumental nas gravações dos Quatro Tractus para a 

Semana Santa e do Ofertório a Nossa Senhora, ambos de José Joaquim Emerico Lobo de 

Mesquita.  

Em várias programações de concertos, é possível notar que a música antiga e a 

música contemporânea à época conviviam na prática do grupo, mesmo concomitantemente, 

como parte de uma mesma programação em um trabalho artístico. Como exemplo, há o 

concerto dedicado à música espanhola de 14 de outubro de 1971 ocorrido no auditório do 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP) com patrocínio do Departamento 

Municipal de Cultura da cidade.  

Segundo o crítico João Caldeira Filho (1971), para iniciar o concerto, “um grupo 

de jovens instrumentistas25 – sopros, cordas e harpa – executou peças de autores espanhóis do 

séc. XVI e o Grupo Coral cantou peças de [Tomas Luis de] Victoria e Juan del 

Encina.”(CALDEIRA FILHO, 1971, p. 24). Após esse início de concerto dedicado à música 

antiga, o coro interpretou o Romancero Gitano op. 152, de Mario Castelnuovo-Tedesco, uma 

obra de inspiração andaluza escrita pelo compositor italiano.  

Outro exemplo é o disco Grupo Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, que 

reúne música do período colonial brasileiro e música do século XX com a proposta de gravar 

em um mesmo disco músicas de um Brasil novo e de um Brasil antigo.  

Entretanto, o Coral ICIB é um dos únicos grupos estudados na presente pesquisa 

que não têm uma ligação direta com Koellreutter, com movimentos artísticos ou com 

instituições correlatas que se relacionaram a essa difusão da música antiga concomitantemente 

à música do século XX em São Paulo nas décadas de 1960 e 1970. Contudo, em depoimento 

prestado ao Estado de S. Paulo, Lourenção descreve algumas referências relevantes para seu 

trabalho no Coral ICIB:  

 

O Grupo tem sido estimulado também pelo trabalho semelhante realizado por 

conjuntos como o “Ars Sacra”, o Coral da Universidade de Minas, o Madrigal 

Renascentista e particularmente o Movimento “Ars Viva” e o Collegium Musicum, 

liderados respectivamente por Klaus Dieter Wolff e Roberto Schnorrenberg. 

(LOURENÇÃO in ICIB VAI APRESENTAR [...], 1965, p. 9) 

 

                                                 

25 Caldeira Filho (1971) não especifica em nenhuma parte de sua resenha crítica o nome dos instrumentistas, ou 

mesmo se faziam parte de algum grupo, provavelmente dedicado à música antiga. Nenhuma fonte externa à crítica 

tampouco identifica esses músicos.  
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Provavelmente, ao mencionar o Coral da Universidade de Minas, Lourenção tenha 

se referido ao Ars Nova – Coral da UFMG, à época sob a regência de Carlos Alberto Pinto 

Fonseca, igualmente próximo a referências como Kurt Thomas e Hans Joachim Koellreutter, 

que foram seus professores. Lourenção cita, portanto, uma série de conjuntos corais que se 

caracterizaram não apenas por um trabalho artístico com coro de câmara alternativo às salas de 

concerto. São também coros que se dedicaram exclusivamente à música antiga, como a 

formação do Collegium Musicum das décadas de 1960 e 1970, ou que realizaram a difusão da 

música antiga em conjunto com um repertório contemporâneo à época, como o Ars Viva, o 

próprio Ars Nova – Coral da UFMG e o Madrigal Renascentista de Belo Horizonte.  

Destaca-se também a menção aos nomes de Roberto Schnorrenberg e de Klaus-

Dieter Wolff, no período em que foi feito o depoimento, regente do Madrigal Ars Viva de 

Santos e do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo.  

Em 18 de abril de 1973, o Coral ICIB realizou sua última apresentação, sob a 

regência de Walter Lourenção, com um concerto especial de Páscoa com a Missa em Fá Maior 

e o Salmo 150, ambos de Claudio Monteverdi, e uma Paixão de autoria anônima do séc. XIII.  

 

2.5.7. Coral Universidade de São Paulo (CoralUSP) 

 

O Coral Universidade de São Paulo (CoralUSP) é um coro amador fundado em 

1967 por José Luiz Visconti, então diretor do Grêmio Politécnico da USP, e por Benito Juarez 

de Souza (1933-2020), que desde sua fundação até 2009 foi um de seus diretores artísticos. 

Juarez foi não apenas diretor artístico do CoralUSP, como foi o primeiro regente do 

grupo. Maestro que trabalhou intensamente tanto no meio orquestral brasileiro, quanto no meio 

coral, foi regente da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas de 1975 a 2000, fundou o 

Coral da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e criou o Departamento de Música 

da UNICAMP.  

Atuou também no Movimento Villa-Lobos, que pretendia fortalecer o movimento 

coral do interior paulista, realizando atividades de formação de regentes e coros em Presidente 

Prudente (SP). Participou da Juventude Musical de São Paulo como diretor do Centro de Música 

Experimental da entidade. Na ocasião da criação do CoralUSP, era regente do Coral do Círculo 

Militar de São Paulo (SP).  

 É um dos únicos grupos corais estudados no âmbito da presente pesquisa a fazer 

parte do movimento coral universitário brasileiro, que constituiu um importante componente 

do ambiente coral do país fomentado nas décadas de 1960 e 1970. Emboaba da Costa (2010) 
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afirma que o coro foi uma ação de resistência política à ditadura militar, principalmente pela 

associação do grupo à UNE (União Nacional dos Estudantes) e seu envolvimento com 

diretórios acadêmicos e outras entidades estudantis.  

O coro não constituiu qualquer atividade de militância explícita e, evidentemente, 

essa característica política do grupo, passível de censura, não transparece na documentação do 

CoralUSP das décadas de 1960 e 1970. A presença de um repertório de MPB ligado à resistência 

à ditadura em concertos é, entretanto, evidente.  

Inicialmente, o conjunto teve como participantes apenas integrantes da Escola de 

Enfermagem e da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, ao qual o Grêmio era 

associado, motivo pelo qual seu nome de fundação foi Coral Universitário Poli-Enfermagem.  

O nome, restrito às duas escolas da Universidade envolvidas na formação inicial do 

coro, provavelmente não perdurou por muito tempo na trajetória do grupo. Ainda em 1967, em 

documentação como o flyer exposto neste texto (Figura 28), já há referência informal ao grupo 

como “Coral da USP”. Em  recorte de edição do Diário de São Paulo de 14 de junho de 1968, 

em uma das primeiras notícias de concerto em imprensa, o grupo já adota o nome “Coral da 

Universidade de São Paulo” (RECITAL DO CORAL [...], 1968, não paginado) 

Foi em 1971 que o coro foi oficialmente incorporado à USP, como entidade 

subordinada à Reitoria, e em 1972, como equipamento cultural da Coordenadoria de Atividades 

Culturais da instituição. Foi  com essa mudança estrutural relevante ocorrida em 1972 que, 

segundo Visconti, o coro passou a receber verba da Universidade para seu funcionamento. Entre 

1967 e 1972, portanto, o conjunto funcionou como um coro independente que financiava suas 

próprias atividades. 

Sua integração à estrutura de equipamentos culturais mantidos pela Universidade 

também foi importante para a expansão do CoralUSP, abrangendo, em um primeiro momento, 

alunos de outras faculdades e institutos que compõem a USP, além da Escola Politécnica e da 

Escola de Enfermagem.  

Em uma segunda etapa dessa expansão, o CoralUSP adquiriu a estrutura que a 

organização tem até o período em que transcorreu a produção desta pesquisa, com a manutenção 

de múltiplos grupos corais sediados em vários institutos e, no caso de alguns dos grupos, 

localizados em campi distintos da Universidade. Atualmente, o CoralUSP mantém em São 

Paulo (SP)  14 grupos corais diferentes distribuídos pelos campi Butantã, Maria Antônia, 

Faculdade de Direito da USP e na Casa de Dona Yayá.  

Como parte da  Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária, as atividades da 

organização têm participação aberta não apenas a alunos, docentes e técnicos da universidade, 
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como se desenvolveu o coro em seus anos iniciais sob a regência de Benito Juarez, como a toda 

a comunidade.  

 

Figura 28: Flyer do CoralUSP com chamada para novos participantes. 

 

Fonte: ACERVO CORAL UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1967 

 

 Em 1989, foi incorporado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de 

São Paulo (PRCEU-USP), setor administrativo ao qual é subordinado na atualidade.   

Desde sua fundação, o coro caracterizou-se por uma proposta artística que procurou 

contemplar um repertório variado. Entretanto, sua atuação na difusão de arranjos de música 

popular brasileira no meio coral brasileiro é frequentemente o aspecto mais evidenciado da 

trajetória do conjunto coral, inclusive por dirigentes do próprio CoralUSP, como Fernandes 

(2003) e Cunha (2016).  

 



116 

Figura 29: CoralUSP em performance sob a regência de Juarez no Clube Guaraçaí em 3 de dezembro de 1972. 

 

Fonte: ACERVO CORALUSP, 1972 

 

Damiano Cozzella, compositor e arranjador que trabalhou com Benito Juarez no 

Coral do Círculo Militar de São Paulo, do qual Juarez foi regente, e com o qual continuou a 

trabalhar como arranjador do CoralUSP, é responsável por uma parcela significativa dos 

arranjos de música popular do grupo que deram visibilidade ao coro como importante polo de 

produção e performance de arranjos de música popular brasileira. Foi possível também, em 

nossa pesquisa, localizar em programas de concerto que constam do acervo próprio do coro que 

Cozzella desenvolveu atividade pontual de regente adjunto do coro.  

Músico de formação erudita, foi aluno de composição de Hans Joachim Koellreutter 

e participante do manifesto Música Nova. Sua atividade com composição anterior ao CoralUSP, 

portanto, foi em parte engajada com a música de vanguarda brasileira e com as técnicas 

composicionais de música atonal trazidas por Koellreutter ao Brasil. 

Rogério Duprat, que também foi signatário do manifesto Música Nova com 

Cozzella, foi outro músico que contribuiu com arranjos de música popular brasileira para o 

CoralUSP nas décadas de 1960 e 1970. 

Apesar desse relevante envolvimento do CoralUSP com a popularização e difusão 

de arranjos de música popular brasileira para coro no ambiente coral brasileiro, com a atuação 

de arranjadores como Cozzella e Duprat, é importante ressaltar que a trajetória do grupo não se 

resume apenas a essa atividade ligada ao arranjo coral. Com esta pesquisa, objetivamos ressaltar 
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que o conjunto contribuiu para a circulação e difusão de outros repertórios, inclusive os que são 

objeto de estudo da presente pesquisa.  

Com dirigentes próximos a essa vertente musical, como Cozzella e o próprio 

regente do coro à época, Benito Juarez, o CoralUSP realizou concertos com repertório de 

música de vanguarda. Diferentemente de grupos como o Madrigal Ars Viva, entretanto, essa 

música datada do século XX não tinha comumente festivais ou programações de concertos 

exclusivos, ou mesmo concertos inteiramente dedicados à vanguarda e à música antiga. A 

presença dessa música de caráter experimental nos concertos do CoralUSP nas décadas de 1960 

e 1970 geralmente ocorre como parte de um repertório de concertos ecléticos que também 

contemplavam a performance de arranjos, peças de música antiga, ou mesmo um repertório 

erudito convencional.  

O disco Coral Universidade de São Paulo é uma amostra dessas práticas de 

repertório peculiares ao grupo. A obra Motet em ré menor (Beba Coca-cola) de Gilberto 

Mendes está em um mesmo álbum que peças de gêneros e estéticas tão diversas quanto Dieu! 

qu’il la fait bon regarder!  de Claude Debussy, Im Herbst de Johannes Brahms, o arranjo de 

Cozzella para Suíte dos Pescadores, de Dorival Caymmi, e Salmo 150 e Rumo Sol: espiral, 

ambas do compositor suíço radicado no Brasil Ernst Widmer.  

Entre as performances do levantamento, há por exemplo o concerto de 28 de janeiro 

de 1974 que reúne peças como Io mi son Giovinetta de Claudio Monteverdi, Im Herbst de 

Brahms, arranjo de Cozzella de Preciso aprender a ser só, de Marcos e Paulo Sergio Valle, a 

Suíte Brasileira de Ernst Mahle, Ofulú-Lorerê de Osvaldo Lacerda, Motet em ré menor de 

Gilberto Mendes, Sabiá, coração de uma viola de Aylton Escobar.  

O Motet em ré menor de Mendes, inclusive, é uma peça recorrente na trajetória do 

grupo nas décadas de 1960 e 1970, presente não apenas no disco do coro supracitado, como 

também parte do programa de 5 performances distintas que foram tabuladas no levantamento 

de performances do grupo. Destaca-se, entre elas, a participação do CoralUSP na peça teatral 

Supermercado, Som e Imagem, que ficou em cartaz entre 1971 e 1972 no Teatro FAAP em São 

Paulo, com performance do Motet em ré menor de Mendes como parte do espetáculo.  

Outro exemplo é a performance de Primitiva Grande de Joaquín Orellana, escrita 

para coro e instrumentos inventados pelo compositor, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto 

em 23 de agosto de 1975, cujo programa de concerto consta do acervo do coro.  

Críticas como a de J. Jota de Moraes (1974), que comenta o disco Coral 

Universidade de São Paulo (1974), fornecem o seguinte ponto de vista a respeito desse aspecto 

do trabalho artístico do CoralUSP: 
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Essa boa vontade inicial de querer colocar, lado a lado, Caetano Veloso e Debussy, 

Nelson Ferreira e Brahms, Dorival Caymmi e Gilberto Mendes é, a meu ver, bastante 

discutível.  

Outros conjuntos que usaram de expedientes parecidos fizeram isso por razões de 

“comunicação”. Descambaram para a facilidade, procurando agradar o público e 

arrancar dele aplausos que seriam, teoricamente, uma demonstração sonora de que a 

“comunicação” havia sido estabelecida. Partiram do pressuposto de que o público 

“não educado” aceitaria mais facilmente certas obras da área “clássica” se ouvidas 

com recheios retirados da área “popular”. (MORAES, 1974, não paginado) 

 

A resenha crítica, intitulada Qualidade este coro tem. Mas como entender seu 

repertório?, indica que essas práticas de repertório do CoralUSP provavelmente não 

encontraram receptividade em setores conservadores do meio musical brasileiro ligados a 

tradições de performance eruditas. É importante ressaltar que o canto coral, à época de 

lançamento do disco e durante grande parte do período histórico abordado nesta pesquisa, ainda 

era predominantemente orientado por tais tradições de performance, às quais muitos dos grupos 

corais estudados procuraram alternativas em suas respectivas propostas artísticas.  

 No caso de Moraes (1974), a crítica indica ainda que há sobretudo uma disputa 

estética de música erudita versus música popular implícita na opinião do autor:  

 

Existe algo de paternalista e de inconsequente numa atitude como essa. Recompensar 

o público com doses dessas músicas fúteis de que ele está obturado de ouvir no rádio 

e na TV é, por um lado, não acreditar no seu poder criativo e, por outro é querer apagar 

as diferenças – de resto fundamentais – que existem entre a área de criação e as do 

mercado e do folclore [...] 

Mas por que o conjunto não procura estabelecer um repertório mais rigoroso, menos 

apelativo? Im Herbst de Brahms, Dieu! Qu’il la fait bom regarder! de Debussy, “ 

Moteto em ré menor: Beba Coca Cola” de Gilberto Mendes, “Rumo sol: espiral” e 

“Salmo 150” de Ernst Widmer são uma prova clara de que o coral tem qualidades. 

Por que não explorá-las mais profundamente? (MORAES, 1974, não paginado) 

 

O Coral Universidade de São Paulo é um dos únicos coros da presente pesquisa 

que, assim como o Madrigal Ars Viva de Santos, continuam em atividade na atualidade. Em 

décadas de atividade, vários coralistas, arranjadores, regentes, preparadores vocais e gestores 

culturais passaram pela entidade, contribuindo, desse modo, para a formação coral de milhares 

de participantes em um período caracterizado pela ausência do canto orfeônico e da Música 

como disciplina no currículo da Educação Básica.  

De fato, em sua análise das políticas culturais do canto coral em São Paulo, Moura 

(2012) caracteriza o CoralUSP como uma experiência de sucesso da ação de políticas culturais 

no canto coral brasileiro. Sua manutenção, enquanto organismo vinculado permanentemente à 

reitoria da Universidade e como parte do programa de extensão da instituição, com um 
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orçamento próprio, permitiram não apenas a longevidade de sua prática artística, como também 

de seu acervo institucional, utilizado na presente pesquisa.  

 

2.6. Considerações Finais 

 

Foi possível, com a análise e cotejamento das fontes documentais feito em conjunto 

com as informações provenientes da bibliografia e das entrevistas, realizar primeiramente um 

panorama da atividade coral das décadas de 1960 e 1970. Nesse panorama, as décadas de 1960 

e 1970 caracterizam –se pela sucessão de governos de diferentes posturas quanto à intervenção 

do Estado na educação musical e ao fomento da atividade cultural do país, com um crescimento 

expressivo da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa. 

 Caracteriza-se também pela dissolução progressiva das políticas públicas que 

respaldaram o ensino do canto orfeônico, não apenas em São Paulo, como também em outras 

localidades brasileiras.  Essa dissolução impulsionou uma reestruturação das práticas corais do 

período, bem como orientou parte das políticas públicas e das atividades corais implementadas 

nas décadas de 1960 e 1970. 

Conforme discutido neste mesmo capítulo, esse processo de reestruturação foi 

marcado tanto pela continuidade de determinadas práticas assimiladas durante o período de 

expansão do ensino do canto orfeônico, como os festivais e as ações de formação de professores 

de música e regentes, quanto pela adoção de novas práticas e pela conquista de novos espaços 

de prática coral.  

Nesse contexto, destacam-se diversas ações de fomento à atividade coral, como as 

atividades artísticas e educacionais de movimentos como a Juventude Musical de São Paulo e 

o Movimento Villa-Lobos, bem como eventos como o Festival de Coros de Porto Alegre (RS) 

e o Festival de Música de Curitiba (PR), entre outros. As fontes documentais, bem como as 

falas dos intérpretes entrevistados para a presente pesquisa, mostram que tais ações não apenas 

procuraram suprir uma lacuna deixada pela dissolução do ensino do canto orfeônico na 

Educação Básica, sobretudo na formação de público e manutenção de coros de crianças, jovens 

e universitários, como também foram importantes espaços de divulgação e de mobilização de 

intérpretes e de dirigentes em torno do fomento da prática coral.  

 No caso de concursos e festivais, ao estabelecerem exigências específicas de 

repertório e difundirem modelos de performance musical, esses eventos provavelmente 

exerceram uma função importante também no estabelecimento de determinadas práticas de 
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repertório, bem como na inserção e recepção de repertórios no meio coral brasileiro, inclusive 

a música antiga e a música do século XX.   

É possível também identificar o papel importante desempenhado tanto por 

entidades públicas, representadas pelas repartições públicas da área cultural de prefeituras, 

governos estaduais e universidades, quanto por entidades privadas diversas, que 

proporcionaram recursos para a realização de cursos, festivais e performances corais em geral. 

Entre as entidades privadas, a imprensa destaca-se por sua proximidade significativa com a 

atividade coral das décadas de 1960 e 1970, tanto no apoio a entidades e eventos corais, quanto 

na visibilidade midiática que proporcionaram ao canto coral no período em questão.  

Também neste mesmo capítulo, foi possível discutir o florescimento tanto do 

Movimento de Música Antiga quanto dos movimentos estéticos que cresceram em torno da 

música do século XX em meio a esse contexto de reestruturação geral das práticas corais das 

décadas de 1960 e 1970. 

  Em última análise, o estudo das fontes documentais, bem como da bibliografia 

especializada e das entrevistas de intérpretes, localizam a música antiga e a música do século 

XX como dois movimentos musicais que, embora marcados por práticas e por repertório 

distintos, questionaram cada qual a seu modo as tradições de performance e de composição 

musical do século XIX. Ambos ofereceram a intérpretes e compositores modelos de 

performance e de estruturação musical que desafiaram os pressupostos do sistema tonal, da 

afinação temperada e da estética musical romântica, oferecendo possibilidades para a 

elaboração de uma produção musical local alternativa ao mainstream musical erudito das 

décadas de 1960 e 1970 e, especialmente no âmbito da vanguarda, de viabilizar uma linguagem 

musical experimental.  

Principalmente do ponto de vista dos intérpretes, tanto a música antiga quanto a 

música do século XX apresentaram possibilidades de renovação e de ampliação do repertório 

coral existente e de divulgar uma música que percebiam como “nova” ou “desconhecida” do 

público brasileiro. Além da questão da difusão desse repertório, tanto a música antiga quanto a 

música do século XX representaram, especialmente para Martins (2019) e Rodrigues (2018) e 

Mendes (in DUARTE, 2011), repertórios constituídos por composições corais que podiam fazer 

frente à expansão progressiva dos arranjos de música popular brasileira que transcorreu na 

prática coral a partir das décadas de 1960 e 1970.  

A proximidade entre compositores e coros como o Coral do Instituto Cultural Ítalo-

Brasileiro e o Ars Viva em um contexto mais amplo de fomento mútuo à prática e à composição 

coral por meio de instituições artísticas e eventos corais. Nesse contexto da atividade de 
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compositores junto a coros das décadas de 1960 e 1970, há indícios de que especialmente a 

questão estética da vanguarda e da procura de modelos composicionais na música antiga pré-

tonal para a produção de novas obras corais constituíram elementos determinantes para a 

recorrência dessa prática em grupos como o Madrigal Ars Viva de Santos.  

A pesquisa documental possibilitou a identificação dos principais intérpretes e 

dirigentes vinculados à atuação dos conjuntos corais contemplados pela presente pesquisa. 

Também proporcionou a obtenção de informações como período de atividade dos coros, com 

quais instituições de promoção das práticas corais se relacionaram no decorrer de sua trajetória 

artística, iconografia, bem como discografia e concertos ocorridos nas décadas de 1960 e 1970, 

com respectivo repertório. 

Essas informações permitiram a realização de um breve histórico de cada um dos 

coros contemplados para a presente pesquisa, bem como a identificação do perfil artístico 

desses coros. A avaliação desses históricos, em conjunto com as entrevistas feitas para a 

presente pesquisa e fontes como jornais, programas de concerto e encartes de discos 

possibilitaram elaborar também um perfil do coralista que frequentava os grupos corais em 

questão, constituídos em sua maioria por músicos amadores, com o  Madrigal Klaus Dieter 

Wolff como único coro formado por músicos em vias de profissionalização sem formação em 

canto erudito.  

 É importante ressaltar que, tanto na participação de amadores, quanto na 

participação de estudantes de música que não eram cantores, há no perfil dos coralistas um 

distanciamento do perfil de cantor lírico profissional que evidentemente decorre da ausência de 

uma formação específica em canto, tanto por parte do amador quanto por parte de músicos que, 

embora profissionais, se estabeleceram em carreiras que não a do cantor.  

A pesquisa documental indica, portanto, uma presença relevante da atividade 

musical amadora como parte das práticas corais que são objeto de estudo da presente pesquisa, 

em meio a um ambiente coral que, à exceção da atividade de corpos estáveis de grandes teatros 

e instituições artísticas tradicionais, em geral também se voltava em sua maioria para a 

performance coral amadora.  

É importante destacar, entretanto, que principalmente para Martins (2019) e para 

Silva Ramos (2020), há diferenças entre o músico amador atual e o coralista da época. Nas 

entrevistas, essa percepção dos maestros parte principalmente da experiência de ambos como 

músicos que continuam a ter contato com música coral amadora produzida atualmente em São 

Paulo. 
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O coralista amador das décadas de 1960 e 1970 com o qual tiveram contato, de 

acordo com os regentes, eram em geral músicos que tiveram acesso à educação musical, e a 

uma vivência musical proveniente tanto do ambiente familiar quanto do ambiente escolar. 

Martins (2019), que até o momento de elaboração desta tese rege o Madrigal Ars Viva de Santos 

(SP), compara o momento atual do grupo com sua atuação na década de 1970:  

 

O outro aspecto é o aspecto do nível de exigência e de escolaridade de antigamente. 

Então esse é um aspecto que pouca gente aborda, mas que eu acho importante. Porque 

antes, na década de 1950, 1960, 1970 as pessoas tinham outra informação sobre 

música. Música popular, música popular boa. Música popular bem cantada, com voz, 

né [risos], voz colocada. Então era uma geração que veio desde os anos 1940...agora 

não é uma geração que ouviu Orlando Silva, aquela voz incrível que tinha o Orlando 

Silva, o Chico Alves, o Carlos Galhardo... a Angela Maria! Uma voz lindíssima no 

começo dos anos 1950, que era uma voz bela que tinha Angela Maria. E todas as 

cantoras brasileiras com vozes belas, com interpretações inteligentes. Então havia um 

nível de escuta muito mais apurada do que hoje. Não há dúvida sobre isso.  

Hoje em dia as pessoas não têm mais informação nenhuma sobre nada. Não só não 

têm mais informação, como também não querem saber. No Estado, por exemplo, na 

escola que tenho meus colegas aqui, professores. O maior desespero deles, os 

professores de música, é que não há como, não há motivação o suficiente, não se sabe 

qual motivação para interessar o aluno a escutar uma música de melhor qualidade, 

mesmo a popular. A pergunta que eles fazem, até para constatar a diferença de antes 

para o agora: eles dizem“ Para quê que eu quero saber disso?”, “Isso não me 

interessa”. Entende? Diante de uma coisa dessa...isso é generalizado, viu? E é uma 

constatação bem na base. Então, na base daquela época, havia uma certa exigência de 

escuta. As pessoas tinham um certo gosto formado nos cantores que vêm lá no começo 

do século já, que cantavam com um olho na ópera. E aquilo foi se libertando, o 

microfone libertou os cantores populares disso. Mas o timbre, o gosto pela coisa mais 

bem elaborada, as letras bem feitas, etc e etc...(não vou detalhar muito isso que é um 

campo vasto, muito complicado) é muito diferente. Então nós ainda pegamos, na 

década de 1960, 1970, o rastro disso. (MARTINS, 2019, p. 4) 

 

A fala de Roberto Martins notadamente procura refletir não apenas a respeito da 

educação formal do músico amador, como também a respeito do que era a escuta e a vivência 

musical do coralista nas décadas de 1960 e 1970.  

Silva Ramos (2020), por sua vez, utiliza também memórias de grupos que fizeram 

parte de sua trajetória com canto coral desde a juventude, mas que não necessariamente fazem 

parte desta pesquisa, para discutir a formação do coralista: 

 

Nós somos de uma geração que ainda pegou o canto orfeônico na escola. Nós somos 

de uma geração que anteriormente muita gente estudava música, muito mais do 

que...agora tem muita gente que estuda música, mas teve uma curva descendente aí 

durante um tempo. Mas as pessoas que iam cantar no coro já tinham tido alguma 

experiência...ou elas tocavam piano, ou elas tocavam violão, ou elas...alguma 

experiência tinham.  

Lá no Liceu Pasteur eu diria que 70 por cento do coro tocava algum instrumento (nesse 

momento eu estudava violoncelo, tá?). Tinha a Silvia Ricardino que foi primeira harpa 

do [Theatro] Municipal durante séculos. Tinha o Hermann que era violinista, tinha a 

Maria do Carmo que estudava canto, tinham minhas primas cujo pai era compositor, 
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todas tinham estudado piano, estudavam piano. [...] Não é o mesmo nível de falta de 

iniciação musical que a gente vai encontrar mais tarde. Então ainda quando eu vou 

para o Museu Lasar Segall, que eu assumo Lasar Segall em 1977, a gente ainda pegava 

muita gente nesse perfil, que era o pessoal da minha idade que vinha cantar comigo, 

um pouco mais novo. Muitos muito mais novos. E ao mesmo tempo, por exemplo, no 

Segall estava cantando o Silvio Ferraz Mello, o Marcos Câmara lá de Ribeirão Preto, 

o Eduardo Seincmann, o Rogério [Costa]. Tudo lá. A Flávia Toni, o Luca Raele. 

Estava todo mundo lá. (SILVA RAMOS, 2020, p. 9) 

 

No âmbito da vanguarda, essa aproximação da produção musical feita por amadores 

entre os grupos pesquisados é relevante quando colocada frente a análises sobre a atuação da 

vanguarda nos grandes centros da Europa e nos Estados Unidos, como a de Manning e Payne 

(2012): 

 

No século XIX, o repertório de Lieder para voz e piano era destinado tanto para o uso 

doméstico quanto para a performance profissional. A vasta expansão da linguagem 

musical no início do século seguinte, auxiliada pela ascensão do cantor de concerto, 

levou inevitavelmente a uma divisão mais profunda entre amador e profissional. A 

situação foi exacerbada pela emergência de uma música de complexidade extrema 

durante o fim da década de 1940. Depois do trabalho pioneiro de Pierre Boulez (1925-

[2016]) e Karlheinz Stockhausen (1928-2007), esse movimento de vanguarda 

alcançou um ápice com complicações sem precedentes de altura e ritmo encontradas, 

por exemplo, na escrita vocal de Brian Ferneybough (1943-) e Michael Finnissy 

(1946-). Muitas obras novas, tanto solo quanto coral, eram agora percebidas como 

para além das capacidades dos amadores, e adequada somente a um pequeno grupo 

de devotos, frequentemente possuindo extensões excepcionais, bem como alturas 

absolutas ou, mais importantemente, alturas relativas (MANNING, PAYNE, 2012, p. 

759-760, tradução nossa26).  

 

Nesse trabalho junto às entrevistas e ao conjunto de fontes documentais 

estabelecido para a realização a presente pesquisa, portanto, foi possível não apenas 

contextualizar historicamente as práticas dos coros estudados, nas quais a música antiga e a 

música do século XX se inserem em um contexto mais amplo de reestruturação do canto coral 

e de renovação de práticas, inclusive de repertório. Também foi possível angariar informações 

históricas dos coros, a identificação de um perfil de grupo comum aos conjuntos, bem como a 

identificação das relações institucionais que permitiram aos grupos sustentar uma atividade 

                                                 

26 In the nineteenth century, the Lieder repertoire for voice and piano was intended as much for domestic use as 

for professional performance. The vast expansion of musical language at the start of the next century, aided by the 

rise of the professional concert singer, led inevitably to a deeper divide between amateur and professional. The 

situation was exacerbated by the emergence of music of extreme complexity during the late 1940s. After the 

pioneering work of Pierre Boulez (b. 1925) and Karlheinz Stockhausen (1928–2007), this avant-garde movement 

reached a peak with the unprecedented complications of pitch and rhythm found in, for instance, the vocal writing 

of Brian Ferneyhough (b. 1943) and Michael Finnissy (b. 1946). Many new works, both solo and choral, were now 

perceived as being beyond amateur capabilities, and suitable only for a small band of devotees, often possessing 

exceptional ranges as well as absolute, or, more importantly, secure relative pitch (MANNING, PAYNE, 2012, p. 

759-760).  
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coral amadora em grande parte independente, e que provavelmente contribuíram para a adoção 

de ambos os repertórios. A música do século XX e a música antiga, afinal, representaram para 

dirigentes como Mendes, Corrêa de Oliveira e Martins, entre outros, um repertório erudito 

autoral que atenderia à demanda por ampliação e renovação de repertório presente no 

movimento coral da época, bem como às limitações técnicas e às particularidades de seus 

coralistas.  

Nesse quesito, o próximo capítulo dialogará com muitos aspectos desse contexto 

histórico que exerceram um papel determinante para a estruturação das atividades artísticas dos 

conjuntos corais contemplados e, em última análise, para a incorporação da música antiga e da 

música produzida contemporaneamente às práticas corais em questão. O capítulo centra-se nos 

processos de criação e de construção de referências em performance musical dos intérpretes 

entrevistados, bem como em um aprofundamento na discussão das principais questões 

interpretativas que emergiram da análise das fontes bibliográficas, fontes documentais e fontes 

orais.  
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3. CAPÍTULO II – A INTERSECÇÃO ENTRE O NOVO E O ANTIGO: PRÁTICAS E 

QUESTÕES INTERPRETATIVAS 

 

No presente capítulo, são aprofundadas as principais questões interpretativas que 

emergiram da análise das fontes documentais, fontes orais e fontes sonoras. Tais questões 

incluem aspectos relacionadas a práticas de repertório, sonoridade vocal e técnica vocal, estilo 

de interpretação e recursos interpretativos empregados.  

A documentação sonora, neste capítulo, será mencionada com frequência. 

Reiteramos que, para acesso aos arquivos de áudio com as gravações dos coros mencionadas 

no corpo do texto da tese, basta acessar o link ou o QR Code presentes no Anexo da presente 

tese.  

 

3.1. As referências em performance musical  

 

3.1.1. As referências de livros e discos 

 

A análise das entrevistas possibilitou, primeiramente, dimensionar o quanto era 

escasso o acesso a produtos culturais no Brasil, como livros, discos e edições de partituras que 

fornecessem referências teóricas ou práticas em performance da música do século XX e da 

música antiga. Os três intérpretes entrevistados (SILVA RAMOS, 2020; MARTINS, 2019; 

RODRIGUES, 2018) foram unânimes ao afirmar que era difícil o acesso a livros e discos à 

época no Brasil.  

Os regentes fizeram essa afirmação principalmente em consideração ao que 

observam do contexto atual de performance de ambos os repertórios, no qual o intérprete dispõe 

de uma quantidade grande de referências em interpretação musical de fácil acesso pela internet.  

Em sua entrevista, Martins (2019) relatou: 

 

E tem outra coisa: uma pessoa hoje ouviu falar em música da Renascença, música 

renascentista e música medieval, se ela sabe mexer na internet, ela vai encontrar o que 

ela quiser. Não precisa nem assistir concerto nenhum. Porque os tantos que tem em 

São Paulo não são tantos assim. Porque a pessoa já está lá com a lupa procurando 

onde é que se vai cantar música nova, música antiga. Porque nem precisa. Ela liga e 

ouve. Ouve-se os conjuntos mais extraordinários da Europa, dos Estados Unidos, do 

Canadá, enfim. De qualquer lugar. [...] Não estou dizendo que estou de acordo com 

isso. Eu acho que o fazer musical tem outros objetivos, não é essa escuta, tem outras 

coisas que não vou entrar nesse papo. (MARTINS, 2019, p. 4) 
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 As diferenças do momento atual da performance coral no Brasil em relação ao 

cenário das décadas de 1960 e 1970 são significativas, na fala dos regentes. Em entrevista, 

Roberto Martins (2019, p. 5) menciona que os livros eram “[..] o que alguém trazia de algum 

lugar”. Todos os maestros relatam contato semelhante com discos e partituras, e em todas as 

entrevistas é possível observar a existência de memórias de familiares, amigos, colegas de 

profissão ou mesmo dos próprios intérpretes trazendo gravações, livros ou partituras do exterior 

a um elevado custo de tempo e de recursos financeiros, como o caso relatado por Silva Ramos 

(2020, p.10): “ [...] eu me lembro que uma vez eu mandei trazer um disco da Europa e chegou 

depois de seis meses. E quando chegou foram todos os meus colegas e todos os meus 

professores ouvir na minha casa”.  

A memória que consta da entrevista de Silva Ramos (2020) destaca-se por expor as 

distâncias temporais e geográficas dispendiosas a que estavam submetidos à época para 

aquisição de bens culturais, tanto Silva Ramos e seus colegas, então alunos de graduação do 

Departamento de Música da ECA-USP, quanto seus professores. 

Na mesma entrevista, é possível observar que, para Silva Ramos (2020), também 

havia uma diferença importante no modo como esses produtos culturais eram consumidos:  

 

E naquele tempo a vida era mais lenta, tudo era mais lento. O tempo intelectual era 

maior. Então eu pensava muito. Então eu chegava com ele para essas coisas porque 

ele era muito culto, levava em conta, ouvia muita música, estava sempre pronto a 

conversar. Tá Ok, você pedia um LP, levava 3 meses para chegar. Mas quando 

chegava você ouvia até furar, entendeu? (SILVA RAMOS, 2020, p. 27) 

 

No acesso a partituras, livros e discos, há também nas falas dos entrevistados a 

importância das bibliotecas, tanto públicas quanto particulares, e sobretudo dos acervos 

musicais pessoais. Martins (2019) menciona Cleofe Person de Mattos, responsável por 

viabilizar o acesso do regente a obras de José Maurício Nunes Garcia, e Manuel Morais, 

musicólogo e alaudista do grupo Segréis de Lisboa, que forneceu a Martins a partitura da peça 

anônima da renascença portuguesa Foi-se gastando a esperança.  

Os três regentes entrevistados mencionaram também bibliotecas pessoais como a 

de Klaus Dieter Wolff como importantes meios de acesso a partituras e a livros sobre música. 

Segundo Rodrigues:  

 

[...]E outra coisa: o Klaus tinha uma biblioteca fantástica, porque o Klaus era alemão 

e não saía da Alemanha. [Depois que ele morreu, sua governanta me abriu 

possibilidade de ter acesso à sua biblioteca]. Eu pedia obras e ela me emprestava; 
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então eu tinha acesso à biblioteca do Klaus, que não era qualquer biblioteca. A gente 

procurava e tinha essas referências. (RODRIGUES, 2018, p. 10) 

 

Além de relembrar a biblioteca de Wolff, Silva Ramos (2020) menciona a biblioteca 

da casa de Roberto Schnorrenberg:  

 

A biblioteca dele era um andar da casa. A casa era em balanço. Toda a parte de baixo, 

o que seria eventualmente uma varanda, estava toda fechada de vidro. E ali era uma 

biblioteca “teca”. Uma biblioteca seguramente maior do que é hoje a de música da 

ECA. Era uma biblioteca impressionante. Impressionava muito porque também …o 

Klaus também…a biblioteca da casa do Klaus era uma sala que dava mais ou 

menos…era mais ou menos essa largura, mas o dobro de comprimento.27 Com 

estantes, tinha umas três ou quatro estantes assim que você podia pegar livro do lado 

de cá e do lado de lá. Até o telhado.  

 (SILVA RAMOS, 2020, p. 21) 

 

 Martins (2019) foi o único dos entrevistados a mencionar a Biblioteca Nacional, 

localizada no Rio de Janeiro (RJ), para suas pesquisas de repertório de Música Antiga para o 

Madrigal Ars Viva:  

 

RM: Eu andei descobrindo a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E é fantástico o 

que eles têm de Música Antiga, não só da música sacra, mas da música profana, é 

incrível. Eu queria uma peça de um compositor francês que tinha escutado com o 

Roberto de Regina [...] E procurei e não achei em lugar nenhum. Aí alguém: “procura 

lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro”. Eles têm a obra completa publicada! 

Inteirinha. O que você quiser de Música Antiga, música polifônica, tem lá. 

Inacreditável.  (MARTINS, 2019, p. 6-7) 

 

Silva Ramos (2020), por sua vez, indicou a discoteca da Biblioteca Municipal de 

São Paulo, atualmente Discoteca Oneyda Alvarenga, como um local que frequentava 

regularmente para ouvir gravações.  

Tanto a fala de Silva Ramos (2020) sobre a Discoteca quanto o trecho da entrevista 

de Martins (2019) a respeito da Biblioteca Nacional indicam o quanto acervos de instituições 

públicas que já constituíam importantes centros de preservação de documentação à época 

podem ter exercido um importante papel no acesso de músicos a partituras e livros, 

principalmente quando relacionados à música antiga.  

No decorrer da pesquisa, foi possível a identificação de situações extremas como a 

de Martins (2019), que fazia transcrições de peças gravadas para obter partituras para o 

Madrigal Ars Viva: 

                                                 

27 Silva Ramos descreve o tamanho da sala da biblioteca de Klaus Dieter Wolff tomando como referência a sala 

13A do Departamento de Música da ECA-USP, lugar em que foi feita a entrevista.  
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Olha, eu queria fazer três peças portuguesas do século XV, do famoso Cancioneiro 

Musical D’elvas (agora eu tenho o cancioneiro inteiro). Que aqui no Brasil eles nem 

tinham ouvido falar ainda que existia. Então o que é que eu fiz? Peguei e ouvi o disco 

do Frühen Musik28 , que tinha as três canções lá, e transcrevi! [...] E eu achei muito 

interessante quando eu encontrei a publicação do cancioneiro que estava bem 

parecido. Eu gostei muito. Porque é difícil a transcrição, porque você tem que analisar 

a sequência da voz, como é que a voz se comporta, porque tem cruzamentos! E esses 

cruzamentos na gravação é difícil de você escutar. Então depois de escutar tudo e fazer 

tudo e tal, eu tive que analisar. (MARTINS, 2019, p. 7-8) 

 

Em outra situação adversa, em sua autobiografia, Gilberto Mendes (1994) relata 

como sua iniciação à música de vanguarda do século XX europeia em sua juventude se deu 

pelos exemplos musicais em livros. Segundo o relato do próprio compositor, portanto, Mendes 

(1994) não tinha acesso sequer a partituras das obras completas para seus estudos de 

composições de vanguarda. Com relação à Música Antiga, há um episódio que Mendes (1994) 

também narra em sua autobiografia: 

 

Na primeira vez que eu fui a Roma, passei tardes inteiras no Conservatório Santa 

Cecília, na Via del Corso, copiando – ainda não havia xerox – Banchieri, Giovanni da 

Ciconia, Jacopo da Bologna, Landini, para depois estudar neles a beleza daquele quase 

expressionista melodismo assimétrico, sobre o vazio gótico das quintas e quartas 

paralelas, em contraponto ao mesmo tempo rude e suavemente espiritual (MENDES, 

1994, p. 155) 

 

Na fala de Mendes (1994), inclusive, que foi dirigente e um dos fundadores do 

Madrigal Ars Viva de Santos (SP), estão compositores que fizeram parte do repertório do coro, 

a exemplo de Banchieri e Landini.  

Quanto a performances ao vivo que serviram de referência, há também 

unanimidade entre os entrevistados em afirmar que em São Paulo as apresentações musicais 

com repertório de Música Antiga e de Música do Século XX entre as temporadas de instituições 

artísticas tradicionais como o Theatro Municipal de São Paulo eram igualmente escassas. Foi 

inclusive para suprir essa lacuna que grupos como o Ars Viva foram criados, como indica 

Mendes em uma fala específica a respeito da sua própria percepção a respeito da difusão da 

música antiga no Brasil (2011):  

 

Nos anos 1950 é que começou a se desenvolver no Brasil esse gosto pela música da 

Renascença e Idade Média e, logo depois da Guerra a musicologia se adiantou muito 

e começaram a surgir discos e partituras, porque, antes da Guerra, ninguém ouvia 

música da Renascença. A gente lia nos livros que existiu Palestrina, que compunha e 

                                                 

28 Nesse trecho da entrevista, Martins (2019) refere-se ao grupo Studio der Frühen Musik.  
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que houve o período que floresceu muito, mas estava tudo nos livros, na verdade a 

gente só conhecia de Bach para frente. Depois da II Guerra, essas partituras 

começaram a serem editadas, espalhadas, começaram a surgir corais, divulgando essa 

música na Europa e Estados Unidos. A gente comprava os discos e as partituras 

começaram a chegar. Veio esse movimento. Alguns corais começaram a divulgar e 

nós queríamos fazer o mesmo aqui em Santos. (MENDES in DUARTE, 2011, p. 83) 

 

A vinda de grupos e intérpretes de fora do Brasil, por sua vez, também era 

esporádica, com poucas menções a grupos internacionais ou a intérpretes do exterior entre as 

entrevistas e as fontes escritas consultadas, referências essas de intérpretes estrangeiros que 

serão posteriormente discutidas neste mesmo subcapítulo.  

Essa escassez de performances ao vivo que contemplassem Música Antiga e/ou 

Música do Século XX propiciou um ambiente no qual o principal meio de ouvir ao vivo esses 

repertórios era assistir a apresentações de grupos brasileiros que se propunham a trabalhar com 

essa música. E, sobretudo, frequentar eventos como o Festival Música Nova de Santos (SP), 

organizado pela Sociedade Ars Viva e pelo Madrigal Ars Viva.  

É nesse contexto de fluxo de pessoas e de bens culturais descrito pelos entrevistados 

que adquirem relevância os intérpretes ou grupos especializados em música antiga ou em 

música do século XX brasileiros que atuavam localmente em São Paulo.  

 

3.1.2. A importância das referências de intérpretes atuantes no Brasil 

 

As entrevistas indicam, de fato, que os intérpretes de atuação local desempenharam 

para os entrevistados um papel muito mais preponderante no estabelecimento de referências em 

performance de Música Antiga e de Música do Século XX do que as referências internacionais, 

às quais tinham pouco acesso. Essas conclusões se fazem presentes especialmente em memórias 

como a de Lutero Rodrigues (2018) a respeito de um evento local do qual participou com o 

Madrigal Klaus Dieter Wolff:  

 

Eu me lembro de ter visto um encontro de corais na Pinacoteca do Estado [de São 

Paulo]. O Marcão regeu um grupo que ele tinha lá no [Museu] Lasar Segall muito 

interessante; esse era um trabalho muito mais criativo, porque fazia propostas 

experimentais, mais até que nós do [Madrigal] Klaus. E esse grupo, na Pinacoteca, fez 

uma apresentação que eu nunca mais esqueci; eu achei muito interessante aquilo ali. 

Tinha um lado improvisatório, era uma proposta ótima. A gente se via, e o Marcão 

nesse dia gostou muito do meu coro, do Klaus, porque achava que vocalmente era...eu 

ficava surpreso! E eu gostei tanto do trabalho dele, ele gostou do meu... ou seja, a 

gente não tinha... problemas. A princípio, havia uma união bem razoável entre todos 

nós, todo mundo via o trabalho do outro e colaborava. (RODRIGUES, 2018, p. 11) 
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Nas memórias de Rodrigues (2018) expressas nesse trecho da entrevista, destaca-

se não apenas o fato de citar como uma referência um colega de profissão que atuava em sua 

cidade, como também a importância dos eventos corais como espaços de performance e meios 

de difusão do trabalho dos próprios regentes.  

Regentes que pertenciam a gerações anteriores a Rodrigues, Silva Ramos ou 

Martins, tanto brasileiros quanto estrangeiros radicados no Brasil, também foram mencionados. 

Rodrigues (2018) e Silva Ramos (2020) destacam como referências regentes como Samuel 

Kerr, o regente alemão radicado no Brasil Klaus Dieter Wolff e, no caso de Rodrigues, Henrique 

Gregori. 

 

Figura 30: Foto de Klaus Dieter Wolff, então regente do Madrigal Ars Viva de Santos. 

 

Fonte: Acervo do Madrigal Ars Viva de Santos, n.d. 
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Figura 31: Foto do regente Samuel Kerr com a seguinte dedicatória no verso: "Para meu querido amigo Benito 

[Juarez], uma lembrança do Samuel". 

 

Fonte: ACERVO CORALUSP, 1970 

 

 Dentre esses nomes, Wolff é o único associado tanto ao repertório de Música 

Antiga quanto à Música do século XX e teve presença relevante na trajetória dos três regentes 

entrevistados. Conforme observado no histórico dos coros anteriormente exposto no Capítulo I 

da presente tese, Wolff foi membro do Movimento Ars Nova, regente do Conjunto Coral de 

Câmara de São Paulo, regente do Madrigal Ars Viva de Santos e professor de regência coral no 

Departamento de Música da ECA-USP.  

Sobre Wolff, Rodrigues (2018), por exemplo, afirma: 

 

Mas havia no Brasil, o Klaus principalmente, mantinha no Brasil uma certa tradição 

de executar o repertório renascentista. Então a gente observava o Klaus fazendo isso, 

procurava entender o porquê que ele fazia, e nas aulas ele também explicava; a gente 

adotava um sistema parecido. As referências eram mais essas, de regentes que já 

faziam isso. Nós não tirávamos isso do nada. (RODRIGUES, 2018, p. 10) 

 

Referências fora do ambiente coral são escassas, porém presentes, por exemplo, na 

trajetória de Silva Ramos (2020), que menciona como outra referência Willy Correa de 

Oliveira, seu professor de composição: 
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Eu digo que o papel que o Klaus [Dieter Wolff] acabou tendo na minha composição 

foi tão forte quanto o Willy teve na minha regência. E eu aprendi muito de regência 

com o Klaus e muito de composição com o Willy. Mas que houve um cruzamento de 

influências muito forte aí.  (SILVA RAMOS, 2020, p. 12) 

 

Entre grupos musicais, o Madrigal Ars Viva de Santos (SP) é mencionado por 

Rodrigues (2018) e Martins (2019) como principal referência em performance da Música do 

Século XX. Outros grupos brasileiros citados em entrevistas como referências são a Associação 

de Canto Coral do Rio de Janeiro (RJ), o Conjunto Coral de Câmara Comunicantus, o Conjunto 

Roberto de Regina (RJ) e o Madrigal da Universidade Federal da Bahia (BA).  

Citamos novamente a seguinte fala de Gilberto Mendes, feita em entrevista a Duarte 

(2011), para ressaltar o papel essencial que conjuntos corais brasileiros provavelmente 

exerceram, como referências, na fundação do Madrigal Ars Viva de Santos (SP):  

 

Naquela época havia alguns corais. Havia poucos, porque nesse momento o 

movimento de corais era muito pequeno no Brasil (fins dos anos 1950). Klaus-Dieter 

Wolff tinha o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, David Machado a Cantoria 

Ars Sacra, Belo Horizonte tinha o Madrigal Renascentista, do Isaac Karabtchevsky, 

no Rio mais uns dois, na Bahia, um. A gente contava nos dedos os corais brasileiros, 

porque não era um movimento ainda grande (MENDES in DUARTE, 2011, p. 82-

83).  

 

Nota-se que, mesmo entre as eventuais referências provenientes de fora do Estado 

de São Paulo, todos os grupos musicais citados são conjuntos que frequentemente se faziam 

presentes no ambiente musical paulista, seja em performances ao vivo ou pelos discos, seja pela 

cobertura jornalística de suas atividades artísticas feitas por parte de veículos paulistas. Como 

exemplo, a Figura 32 e a Figura 33 mostram dois destaques de coros de outros estados no jornal 

paulista O Estado de S. Paulo, respectivamente, do Madrigal Renascentista de Belo Horizonte 

e do Conjunto Roberto de Regina. A notícia do Conjunto anuncia, ainda, uma apresentação do 

grupo carioca no Theatro Municipal de São Paulo pela temporada da Sociedade de Cultura 

Artística de São Paulo, identificada na manchete pela sigla SCA.  
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Figura 32: Notícia a respeito de turnê nos Estados Unidos do Madrigal Renascentista no jornal O Estado de S. 

Paulo de 5 de janeiro de 1965. 

 

Fonte: ACERVO DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1965.  

 

Figura 33: Notícia com foto do grupo de apresentação do Conjunto Roberto de Regina no Theatro Municipal de 

São Paulo de 31 de março de 1969. 

 

Fonte: ACERVO DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1969. 
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As entrevistas informaram, portanto, a existência de uma rede de referências 

composta por intérpretes e conjuntos musicais que partilhavam dos mesmos espaços de prática 

e ensino coral, como escolas, universidades, festivais e salas para performance em São Paulo.  

A importância desses intérpretes e conjuntos locais como referências em 

performance musical possivelmente se deve não apenas às possibilidades restritas de 

intercâmbio entre os regentes corais brasileiros e o que era produzido no mercado musical 

externo ao Brasil. Essas referências de intérpretes atuantes no Brasil e de grupos musicais 

sediados no país também representaram para os entrevistados grupos que apresentaram uma 

proposta artística mais adaptada à realidade social e econômica do Brasil. Na entrevista de 

Rodrigues (2018), por exemplo, o maestro responde à seguinte pergunta da pesquisadora:  

 

A.P.G.: Interessante. E acho que você já falou um pouco, mas quais eram os 

intérpretes e coros que eram referência para interpretação de música antiga para você? 

L.R. Não tô falando de gente de fora, não. A gente aqui não tinha, ...porque os grupos 

de fora que a gente ouvia aqui, geralmente tinham instrumentos junto... nós aqui não 

tínhamos instrumentos para ficar cantando [junto]. A gente fazia música a capella. 

Então as referências eram poucas nesse aspecto. As nossas referências eram daqui 

mesmo, eram o Klaus... quem mais... o Henrique Gregori, que era um grande regente 

coral que tinha aqui. (RODRIGUES, 2018, p. 10) 

 

Em Martins (2019), o regente fornece declarações semelhantes, ressaltando 

sobretudo o difícil acesso a instrumentos de época nas décadas de 1960 e 1970 para as 

atividades do Madrigal Ars Viva de Santos.  

A preponderância de referências locais em performance musical relatada nas 

entrevistas da presente pesquisa é importante sobretudo diante de autores como Neves (1981), 

Augustin (1999) ou Moura (2011) que, ao contrário da fala dos entrevistados, retratam os 

grandes centros de produção artística da Europa e dos Estados Unidos como grandes referências 

para os movimentos artísticos no Brasil. Apesar de reconhecerem adaptações pontuais às 

necessidades locais, tanto as diferentes correntes musicais desenvolvidas em solo brasileiro no 

século XX, no caso de Neves e Moura, quanto o movimento de música antiga no Brasil, no caso 

de Augustin, são em grande parte caracterizados como movimentos que tiveram influência 

grande de seus congêneres no Hemisfério Norte. O trânsito de pessoas entre esses centros de 

produção artística externos ao Brasil, representado tanto pela vinda de imigrantes como Hans 

Joachim Koellreutter ao país, quanto pelos brasileiros que realizaram incursões pela Europa e 

pelos Estados Unidos, são centrais a esses autores. 

Embora os movimentos europeus e estadunidenses tenham sido um estopim e uma 

influência relevante para os movimentos do Brasil, as entrevistas utilizadas nesta pesquisa 
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mostram que provavelmente o que era produzido localmente, em termos de performance, tenha 

tido muito mais importância no estabelecimento de tradições de performance e na difusão de 

ambos os repertórios estudados do que influências estrangeiras. Isso é especialmente importante 

em um contexto em que, tal como avaliado nas entrevistas, os fluxos de pessoas, produtos 

culturais e informações não eram tão intensificados. As performances ao vivo que ocorriam 

localmente, os músicos que constituíam um mesmo círculo de convivência próxima, e grupos 

brasileiros que puderam gravar e distribuir discos em grandes centros urbanos do país, como o 

Conjunto Roberto de Regina e o Madrigal Ars Viva de Santos, eram referências mais acessíveis 

e, portanto, mais presentes no ambiente coral paulistano das décadas de 1960 e 1970. 

 

3.1.3. As referências em performance provenientes de intérpretes no estrangeiro 

 

Entre as esparsas referências existentes de intérpretes do exterior, há, 

primeiramente, menções dos entrevistados a Kurt Thomas, regente alemão com passagem como 

kantor do Thomanerchor de Leipzig, Alemanha. Silva Ramos (2020) afirma que Thomas 

contribuiu principalmente com a técnica de regência de Wolff, enquanto a entrevista de 

Rodrigues (2018) fornece subsídios para possíveis associações entre Thomas e as práticas de 

repertório de Wolff no Brasil, inclusive a convivência entre repertórios contemporâneos à época 

com repertórios antigos presente na prática de Wolff.   

Como referência em performance, Kurt Thomas se notabilizou como intérprete de 

J.S.Bach, especialmente por sua atuação como Thomaskantor em Leipzig.  No terceiro volume 

de sua série de livros sobre técnica de regência coral intitulada Lehrbuch der 

Chorleitung (1979), há um capítulo dedicado especificamente à performance de obras corais do 

compositor.  Nessa parte da publicação, a interpretação de Bach em face às práticas 

interpretativas históricas características das discussões do Movimento de Música Antiga do 

pós-guerra e a pesquisa em fontes como partituras usadas pelo compositor em ensaios e 

performances, além de relatos de época, já se fazem presentes.  

Thomas, assim como intérpretes que faziam parte de seu círculo de convivência, 

como Günther Ramin e Karl Straube, também foi parte do movimento de renascimento da 

música litúrgica luterana que ocorreu durante a primeira metade do século XX na Alemanha, 

especialmente por sua contribuição como compositor (LEAVER, 2001). Esse renascimento 

envolveu a reincorporação ao repertório luterano de obras dos séculos XVI e XVII e a 

restauração das tradições luteranas de música para órgão e de música coral, ao mesmo tempo 

em que promoveu uma renovação de repertório impulsionada por novas composições com 
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textos litúrgicos (LEAVER, 2001).  Trata-se, portanto, de um músico participante de um 

movimento de música sacra que abrigou concomitantemente tanto uma música extremamente 

atual para a época quanto revisitou um repertório antigo.  

 Além de ter orientado Hans Joachim Koellreutter e Klaus Dieter Wolff em seus 

estudos na Alemanha, Thomas destaca-se por sua atuação na formação de regentes corais no 

Brasil, principalmente sua atividade em São Paulo no período de 19 a 30 de junho de 1956 

(CURSO DE REGÊNCIA [...], 1956), quando ministrou um curso de regência coral “para 

professores de canto orfeônico e estudantes desta matéria” a convite de Koellreutter nos 

Seminários de Música Pró-Arte (PROF. KURT THOMAS, 1956, p. 12)29. Para encerramento 

do curso, conforme consta da notícia, Thomas realizou uma performance da Missa Brevis de 

W.A. Mozart com alunos da escola, em homenagem aos duzentos anos do nascimento do 

compositor (PROF. KURT THOMAS, 1956). Aluno da Pró-Arte à época, Klaus Dieter Wolff 

provavelmente teve um primeiro contato com Thomas a partir do curso.  

Além de Kurt Thomas, outro regente representante de uma tradição coral influente 

que emerge tanto nas entrevistas feitas para a presente pesquisa, quanto nas fontes, é o maestro 

estadunidense Robert Shaw. Shaw foi regente atuante tanto em coros quanto em orquestras em 

um repertório erudito variado, destacando-se o conjunto coral do qual foi fundador, o Robert 

Shaw Chorale. Entretanto, popularizou-se principalmente pela performance de missas, 

oratórios e obras de grande fôlego do repertório coral sinfônico de compositores consagrados, 

como Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms e Franz Schubert, entre outros.  

Além de intérprete, Shaw também realizou contribuições significativas para a 

pedagogia coral nos Estados Unidos e ministrava regularmente cursos de curta duração em 

festivais e programas universitários de verão, entre eles, o curso de regência da Meadow Brook 

Music Festival, promovido pela Meadow Brook School of Music, e do qual tanto Klaus Dieter 

Wolff quanto Samuel Kerr participaram.  

 

                                                 

29 Sua atividade como professor e regente em São Paulo não foi a única atuação do maestro no Brasil nesse ano. 

De 1 a 31 de julho de 1956, Kurt Thomas também ministrou curso de regência coral nos Seminários de Música da 

Universidade da Bahia, atual Universidade Federal da Bahia (UFBA) (CURSO DE REGÊNCIA [...], 1956). 
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Figura 34: Clayton Kreibil, Robert Shaw, Samuel Kerr e Klaus-Dieter Wolff na Meadow Brook School of Music, 

Oakland University em Rochester, Michigan (EUA). 

 

Fonte: ACERVO PESSOAL DE SAMUEL KERR, 1967. 

 

Shaw realizou várias incursões pelo Brasil entre as décadas de 1950 e 1970, 

destacando-se o intercâmbio com Klaus Dieter Wolff e o Madrigal Ars Viva quando o Robert 

Shaw Chorale veio se apresentar no país em julho de 1964 e oportunidade na qual Wolff 

estabeleceu contato com Shaw para a realização do curso na Meadow Brook School. Oliveira 

(1965, p. 41), que presenciou a performance de 6 de julho de 1964 que o Robert Shaw Chorale 

realizou da Missa em Sol menor de J.S. Bach no Theatro Municipal de São Paulo, afirma que 

“o grupo “[...] colecionava coletivamente os componentes do côro: oito sopranos, sete 
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contraltos, sete tenores, quatro barítonos, quatro baixos, todos misturados, revezando-se de 

posição, de acordo com a estrutura das partes corais.” (OLIVEIRA, 1965, p. 41) 

 

Figura 35: Robert Shaw Chorale, o regente Robert Shaw no pódio ao centro, solistas e instrumentistas, em 

performance no Theatro Municipal de São Paulo em 5 de julho de 1964. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1964.  

 

Silva Ramos (2020) atribui a Shaw as técnicas de ensaio utilizadas por Wolff, que 

foi aluno de Shaw em festivais e em cursos de curta duração. É possível também, conforme 

posteriormente exposto na presente tese, estabelecer diálogos entre algumas concepções de 

interpretação musical de Wolff e Shaw, conforme expressas em depoimentos e em entrevistas 

do regente estadunidense utilizadas como fonte na presente pesquisa. 

Grupos de música antiga como o Studio der Frühen Musik, o New York Pro Musica 

e os Segréis de Lisboa, Portugal, são também referências mencionadas nas entrevistas, 

acessíveis não apenas por meio de discos, como também por contato pessoal. Tanto o Studio 

der Frühen Musik (ver Figura 36), por iniciativa da Sociedade Ars Viva, quanto o New York 

Pro Musica fizeram concertos no Brasil. É possível, ainda, que Klaus Dieter Wolff tenha tido 

acesso ao New York Pro Musica também ao participar do Meadow Brook Music Festival, que 

em sua edição de 1967 incluiu pela primeira vez um departamento de música antiga comandado 
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pelo conjunto estadunidense (MEADOW BROOK[...], 1967). Em comum, todos esses grupos 

estrangeiros constituíram expoentes da prática de música antiga do pós-guerra que mantiveram 

intensa atividade nas décadas de 1960 e 1970.  

 

Figura 36: Recorte de jornal com coluna do veículo A Tribuna de Santos (SP) noticia a apresentação de 23 de 

julho de 1965 do grupo Studio der Frühen Musik (nome grafado com erros na manchete) na cidade, por iniciativa 

da Sociedade Ars Viva. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1965.  

 

Embora em menor número, musicólogos estrangeiros aparecem nas fontes e nas 

entrevistas como referências. Há, por exemplo, nas notas de programa de 6 de novembro de 

1969 de uma performance Vespro della Beata Vergine de Monteverdi30:  

 

Praticamente esquecida desde a morte do compositor, somente recentemente renasceu 

o interesse pela música religiosa de Monteverdi, principalmente depois da 

apresentação dos Vespro, em 1935, por H.F. Redlich.  

A coletânea inclui uma Missa a seis vozes, a capella, sobre o moteto “In illo tempore”, 

de Nicolaus Gombert, escrita, portanto em técnica já então arcaica, uma série de 

Motetos e os Salmos Hino e Magnificat próprios ao ofício das Vésperas, todos em 

                                                 

30 O concerto do Vespro nessa ocasião ocorreu no Theatro Municipal de São Paulo e reuniu, além do Ars Viva, o 

Conjunto Coral de Câmara de São Paulo e o Collegium Musicum sob a regência de Roberto Schnorrenberg, com 

Klaus Dieter Wolff como maestro preparador. 
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“stille moderno”. Muito se tem discutido sobre a compilação do texto, desde a 

interpretação de Leo Schrade que considera os Motetos como substituição das 

antífonas liturgicamente necessárias antes e depois dos Salmos, até a sugestão de 

Denis Stevens de que a sucessão de peças é o resultado do interesse comercial do 

editor.  

Como diz W. Osthoff, o aspecto litúrgico só poderá ser convenientemente esclarecido 

após investigação pormenorizada da concessão papal de liturgia especial aos 

Gonzaga, em 1583. (VESPRO DELLA BEATA [...], 1969, não paginado) 

 

A nota mostra não apenas o trabalho de pesquisa provavelmente envolvido na 

elaboração da performance, bem como referências a edições específicas da obra. O programa, 

que apresenta uma seção apenas para referências bibliográficas, inclui também entre outras 

referências a edição da obra feita pelo regente Walter Goehr (1955) e a obra completa de 

Monteverdi editada por Gian Francesco Malipiero e republicada pela Universal, na data mais 

contemporânea à performance em questão, em 1968. Além da bibliografia, essa parte das notas 

também contém as gravações do Vespro de Jürgen Jürgens (1966) e de Leo Schrade (1953).  

Em sua entrevista, Silva Ramos (2020) menciona especificamente uma edição com 

notas a respeito da interpretação da peça feita por Jacques Chailley da Missa Notre Dame de 

Guillaume de Machaut como uma edição importante para os professores que fizeram parte de 

seu círculo de convivência no Departamento de Música da USP.  

Há, portanto, nesse panorama das referências em performance musical de 

intérpretes apenas referências pontuais externas ao Brasil. É possível observar também o quanto 

essas referências esparsas provenientes do estrangeiro são ligadas predominantemente à música 

antiga, ou à música coral em geral, como é o caso do regente Robert Shaw. Há, portanto, tanto 

nas fontes quanto nas entrevistas, incidência menor de referências do exterior relacionadas à 

música do século XX, o que evidencia novamente a importância das referências locais para a 

performance desse repertório.  

Em termos de técnicas de composição musical e estética composicional, é evidente 

que o repertório do século XX tem influência de correntes estéticas internacionais, efetuando 

um sincretismo de referências estéticas estrangeiras com referências locais em sua produção 

musical, tanto no caso da vanguarda quanto da música não experimental. A despeito desse 

diálogo com movimentos artísticos internacionais no âmbito da atividade composicional, nas 

falas dos intérpretes e nas fontes há uma ausência acentuada de referências em performance 

externas ao Brasil para o repertório do século XX, indicando que, ao menos em termos de 

performance, as referências nacionais foram especialmente preponderantes para a construção 

de concepções interpretativas para esse repertório. 
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3.2. Convenções relativas a aspectos visuais diversos da performance musical e à ocupação 

de espaços de performance 

 

Com a oposição a instituições tradicionais da música de concerto como cerne da 

atuação de grupos como o Madrigal Ars Viva, uma questão relevante para a presente pesquisa 

é saber se houve indícios de que essa orientação tenha resultado em uma nova atitude em relação 

não apenas à execução técnica do repertório, como também à ocupação de novos espaços de 

performance e à instituição de novas convenções de performance.  Dentre as convenções de 

performance, compreende-se como práticas especialmente relevantes para a presente pesquisa 

desde o tratamento de aspectos visuais da performance, como a dinâmica de palco e a 

indumentária do coro, até os ritos que sustentam a relação entre intérpretes e plateia, o decoro 

e as formalidades inerentes às tradições de performance das grandes salas de concerto. 

Com relação aos coros e à ocupação de espaços, e conforme discutido anteriormente 

na presente tese, no Capítulo I, é possível, em primeiro lugar, observar que os grupos estudados 

evidentemente continuaram a ocupar locais de performance tradicionais da música de concerto 

no Brasil, como salas de concerto e teatros dedicados à ópera e à música sinfônica. Destacam-

se, nesse contexto, o Teatro da Sociedade de Cultura Artística de São Paulo, o Theatro 

Municipal de São Paulo, o Theatro São Pedro de São Paulo (SP) e salas de concerto de fora do 

Estado que abrigaram os coros contemplados pela presente pesquisa, como o Teatro São Pedro 

de Porto Alegre (RS).  

Nas fontes, é possível verificar que a própria vanguarda, que impulsionou em 

grande parte esse movimento de ruptura com as salas de concerto e suas respectivas tradições 

de performance, realizou reconhecimentos pontuais ao papel que tais instituições tradicionais 

tiveram na história da música brasileira na promoção de movimentos artísticos de caráter 

experimental.  

Com relação ao Theatro Municipal de São Paulo, por exemplo, Mendes (1967, p. 

12) comenta a realização dos Festivais de Vanguarda no local e transcreve fala do poeta 

concretista Augusto de Campos, que afirma que “desde [a Semana de Arte Moderna] de 1922, 

e apesar das reformas que o salvaram da corrupção do tempo, parece estar destinado a ser o 

teatro das subversões artísticas da antropofágica mad-culture paulistana.” (CAMPOS31 apud 

MENDES, 1967, p. 12, destaque em itálico do autor.) Portanto, não é por acaso que instituições 

                                                 

31 Em sua coluna no A Tribuna de Santos (SP), Mendes (1967) afirma ter transcrito a fala de Campos a partir de 

uma publicação do poeta em uma edição não especificada do veículo Correio da Manhã (RJ).  
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artísticas como conservatórios, teatros com uma tradição proeminente na música sinfônica e na 

ópera como o Municipal, e salas de concerto tenham tido ainda uma presença relevante nas 

atividades dos coros pesquisados, mesmo no caso de grupos próximos à vanguarda, como o 

Madrigal Ars Viva.  

Ao mesmo tempo, é possível verificar que os coros conquistaram o que constituíam 

novos espaços de ensino e de performance musical, especialmente frente à cultura da música 

de concerto à época centrada nas grandes salas de concerto, igrejas e teatros dos grandes centros 

urbanos. O levantamento de performances empreendido para a presente pesquisa inclui desde 

os espaços tradicionais de abrigo às práticas corais supracitados, como também de locais nos 

quais não havia um palco formal e previamente constituído, como centros culturais de pequeno 

e médio porte de atuação regionalizada, espaços públicos ao ar livre diversos (parques, praças, 

ruas), auditórios e espaços de convivência estudantil de universidades.  

Destacam-se, nesse contexto, teatros municipais de bairro da capital, como o Teatro 

Paulo Eiró, oTeatro Arthur Azevedo, o Teatro João Caetano, o Teatro Martins Penna. Também 

está no levantamento de performances feito na presente pesquisa o Auditório do Museu de Arte 

de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), que tinha, à época, um Departamento de Música 

dirigido por Walter Lourenção, uma orquestra de câmara própria e, a partir de 1973, um coro 

formado a partir da incorporação do Grupo Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro à 

instituição. O Anfiteatro da USP, o Horto Florestal, o Centro Cultural Brasil Estados Unidos 

(CCBEU) e os auditórios dos Seminários de Música Pró-Arte de São Paulo são outros exemplos 

de espaços que abrigaram a atividade coral em São Paulo nas décadas de 1960 e 1970 e que 

fizeram parte da trajetória dos grupos estudados.  

Há também registros de utilização de saguões e escadarias, a exemplo do Madrigal 

das Arcadas, que utilizou em diversas apresentações esses espaços de prédios da Fundação 

Armando Álvares Penteado (FAAP).  

Ações como o Festival de Natal da Juventude Musical de São Paulo ainda incluíam 

tanto concertos em teatros da cidade como nas ruas, como mostra a notícia da edição de 1972 

em exemplar de 7 de dezembro de 1972 de O Estado de S. Paulo : “O Festival, nas ruas, terá 

início à meia-noite do dia 15, quando se realizará um encontro de corais, no Ceasa. No sábado, 

os corais serão distribuídos por vários pontos da cidade, reunindo-se às 22 e 30, nas escadarias 

do Teatro Municipal, para a concentração final” (A JUVENTUDE MUSICAL [...], 1972, p. 

19).  
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Figura 37: Manchete acompanhada de foto de concentração coral no ambiente externo do Theatro Municipal de 

São Paulo promovida no âmbito do Festival de Natal de 1973. 

 

. Fonte: ACERVO DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1973.  

 

Atividades como o Festival de Natal eram comuns não apenas à Juventude Musical, 

como também a outros movimentos corais atuantes nas décadas de 1960 e 1970, como o 

Movimento Mário de Andrade. Em programa de concerto do CoralUSP de 23 de agosto de 

1975 feito em parceria com o Movimento, a nota explica a motivação para essa abordagem mais 

informal do canto coral aliada à ocupação desses novos espaços de performance musical:  

 

Característica predominante do Movimento Mario de Andrade, é a informalidade dos 

seus programas, que provocam intensa participação popular, especialmente das faixas 

mais jovens. Concertos, encenações e laboratórios de arte são realizados ao ar livre, 

nos gramados, nas calçadas, nos pátios e em diversos locais pouco utilizados nas 

promoções convencionais de arte. Como exemplo, citam-se as passeatas corais de 

Natal, a atividade de arte infantil nos jardins e praças e até mesmo espetáculos 

especiais, como foi a apresentação do Ballet Stagium, na festa de aniversário da 

fundação de São Paulo, em palco flutuante no lago do Parque Ibirapuera. (CORAL 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1975, não paginado) 
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Havia, portanto, a intenção de fazer do canto coral uma atividade mais acessível à 

população e, em um contexto mais amplo de grandes transformações nas políticas públicas em 

educação musical, uma preocupação em formar uma plateia pertencente a uma faixa etária mais 

jovem.  

 

Figura 38: Plateia de concerto ao ar livre do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo. O concerto  provavelmente 

ocorreu na Cidade Universitária "Armando Salles de Oliveira". 

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO,[s.d.].  

 

Destacam-se, nesse contexto, as ações de movimentos como a Juventude Musical e 

o Movimento Mário de Andrade que, pela abrangência de sua atuação, provavelmente 

proporcionaram essa conquista de novos espaços de performance musical mais acessíveis à 

população a vários coros do Estado de São Paulo. Também é possível que a exploração desses 

espaços tenha sido especialmente importante para ações para expansão do circuito de concertos 

para o interior do Estado que caracterizaram a atuação dessas entidades, em cidades de menor 

porte que não apresentassem teatros e salas de concerto convencionais que pudessem abrigar 

concertos. 
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Figura 39: Performance não especificada do CoralUSP na Praça Pedro Sanches, Poços de Caldas (MG). 

 

Fonte: ACERVO CORALUSP, 1968 

 

Além da ocupação dos espaços de performance, emerge nas fontes a questão de 

aspectos visuais diversos da performance do coro.  Nas fontes jornalísticas, e especialmente em 

gêneros como as reportagens e as resenhas críticas, é possível verificar que este é um aspecto 

que impactava a experiência de críticos musicais e que motivava comentários como os de 

Schulke (1979): 

 

Foi precisamente por tentar romper com a monotonia visual dos corais que, há 17 

anos, o coral do Instituto [Cultural] Ítalo Brasileiro decidiu que as mulheres não 

usariam os tradicionais preto e branco e os homens não vestiriam os habituais 

smokings. Em vestidos longos azuis, de braços de fora, ao lado dos homens em trajes 

esportivos, Walter Lourenção [...] regeu um espetáculo musical que atraiu a atenção 

sobre a parte visual. (SCHULKE, 1979, p. 18) 

 

Walter Lourenção, regente do Coral ICIB também ouvido por Schulke (1979), 

menciona na mesma reportagem que o grupo procurava quebrar a formalidade do vestuário em 
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concertos de música folclórica com fantasias e caftans coloridos, enquanto em comédias 

madrigalescas trajavam roupas de época (LOURENÇÃO in SCHULKE32, 1979).  

Léa Freitag, em uma resenha crítica de concerto do Madrigal Klaus-Dieter Wolff 

em Semana Coral ocorrida de 23 a 28 de outubro de 1979 em São Paulo, também comenta a 

informalidade da indumentária do coro:  “Com calças de brim e camisas de malha coloridas, os 

24 elementos do conjunto, sob a regência de Lutero Rodrigues, comunicaram-se com um 

público juvenil, na confraternização dos vinte anos” (FREITAG, 1979, p. 16).  

Por outro lado, entre os coros que mantiveram um acervo fotográfico que 

possibilitou a observação do aspecto visual das interpretações do coro em diversos contextos, 

é possível encontrar tanto fotos com caracterização visual mais informal, quanto fotos mais 

formais. As imagens mostram que, apesar da informalidade na caracterização do coro ter de 

fato feito parte do cotidiano de grupos contemplados pela presente pesquisa e chamado a 

atenção da crítica à época, é provável que evidentemente essa questão não tenha deixado de ser 

sensível a fatores como o perfil do coro e do regente à frente do grupo, a proposta artística do 

espetáculo, a peça apresentada, o decoro da ocasião e o local das performances.  

A foto do Madrigal Ars Viva de Santos mostrada na Figura 40 é um exemplo. Nessa 

performance, é possível não apenas reparar no uniforme de gala do coro, como também a 

presença de determinadas formalidades, como o agradecimento esboçado pela postura 

levemente curva de Wolff, a disposição convencional do coro por naipes em tablado, bem como 

a padronização da postura corporal de conjunto.  

 

                                                 

32 Depoimento de Lourenção a Schulke (1979). Na reportagem, não há qualquer menção a data ou local do 

depoimento.  
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Figura 40: Madrigal Ars Viva de Santos em concerto em local não identificado de 24 de julho de 1970. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1970.  

 

Já o CoralUSP apresentou um uniforme menos padronizado e mais informal, 

utilizado inclusive em concertos em ambientes como o Theatro Municipal de São Paulo, mas 

conservando postura corporal e posicionamento no palco convencionais. A Figura 41, uma das 

poucas fotos coloridas do coro conservadas em acervo do grupo, mostra a ausência de uma 

padronização estrita do uniforme coro, permitindo que as túnicas, feitas em um único formato 

para todos os cantores, tivessem múltiplas cores.  
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Figura 41: Foto do CoralUSP em recorte de jornal da edicão do Novo Jornal (PR) de 17 de setembro de 1972, em 

que é possível perceber as diversas cores vivas do uniforme. 

 

Fonte: ACERVO CORALUSP, 1972 

 

E é possível também encontrar fotografias de performances do CoralUSP como a 

Figura 42, em que há uma caracterização ainda menos padronizada do grupo. 

O caráter informal não apenas do vestuário, como também da dinâmica de palco e 

da comunicação entre maestro e plateia, foi também elemento de destaque para uma resenha de 

concerto do Madrigal das Arcadas feita por Caldeira Filho (1972):  

 
Ótima a aparência: todos os componentes trajavam calças pretas e camisas de seda 

brilhante em variadas cores lisas o que lhes realçou a presença. A disposição 

tradicional era harmoniosa, e foi quebrada somente durante a execução de números 

instrumentais; distribuíam-se então os jovens aqui e ali, em estudada informalidade, 

que resultou francamente comunicativa, pois pareciam estar em suas próprias casas. 

O público, em suas poltronas, imediatamente se descontraiu. 

Diogo Pacheco, no palco, está sempre em casa. Conversou com os ouvintes, sorriu e 

fê-los sorrir, falou e explicou coisas de modo totalmente informal. [...] Este é um 

aspecto pouco lembrado de participação: ver-se o público envolvido em cordialidade. 

Para outra vez será bom que Diogo Pacheco fale mais alto, a não ser que utilize 

microfone ou os empréstimos de locutor especializado. (CALDEIRA FILHO, 1972, 

p. 12) 
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 Figura 42: CoralUSP em apresentação no Guaraçaí Clube, em Guaraçaí (SP), em 

3 de dezembro de 1972. 

 

. Fonte: ACERVO CORALUSP, 1972.  

 

Atuação similar de Pacheco também é mencionada pelo mesmo crítico em resenha 

de outro concerto do Arcadas, ocorrido no hall da Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP) em 26 de junho de 1970:  

 

A regência de Diogo Pacheco, cuja capacidade é de todos conhecida, deu-se de 

maneira totalmente informal e imprimiu aspecto diferente ao concerto, ou seja, à 

convivência momentânea entre artistas, regente e público. Esse é o elemento que está 

na base do espírito da chamada “música de câmara”. É de câmara, não somente por 

não ser de teatro (espetáculo, ópera, etc.), mas ainda por realizar-se numa “chambre”, 

numa sala, na origem sala de apartamentos palacianos.  

O recinto, por maior que fosse, não continha palco, elemento que, no teatro, embora 

por razões técnicas, leva à separação física e humana entre executantes e ouvintes. 

Diogo Pacheco, a um degrau somente de altura, comunicava-se muito à vontade, não 

só com os artistas como com o público, anunciando as peças, observando questões de 

disciplina, de localização dos cantores, chegando mesmo, após uma peça curtinha cujo 

término passara despercebido, a voltar-se para o público, e clamar: “Acabou, gente! 

Vamos aplaudir”. E foi ele o primeiro a bater palmas. Assim, sem quebra da dignidade 

exigida pela situação, o concerto decorreu numa atmosfera de despreocupação e 

alegria, de comunicação e mesmo de camaradagem. A juventude sentia-se satisfeita e 

descontraída e chegou a contagiar os velhos, pois um deles soltou piadas, aceitas e 

respondidas com espírito por Diogo Pacheco.  

Pela forma com que decorreu, o concerto poderia ser chamado, não “de câmara”, mas 

“sem palco”, o que, no caso, foi um fator importante do agrado causado. (CALDEIRA 

FILHO, 1970, p. 14) 

 

Na descrição feita por Caldeira Filho (1970) de sua experiência como espectador 

da performance, faz-se presente a impressão do crítico de que não havia a separação formal 
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entre plateia e artistas comum a formatos tradicionais de espetáculos de música erudita em salas 

de concerto. 

A respeito da relação entre intérpretes e público, há ainda no relato não apenas a 

questão do espaço físico da performance, em que há a ausência de um palco distante fisicamente 

da plateia e formalmente constituído, mas sobretudo uma dinâmica na condução do concerto 

que proporcionou maior proximidade entre público e artistas.  

 Em foto de concerto em local não especificado da Cidade Universitária “Armando 

Salles de Oliveira”, da Universidade de São Paulo (Figura 43), é possível também observar uma 

situação semelhante à descrita por Caldeira Filho, na qual a proximidade física entre público e 

intérpretes é evidente, na falta de um palco formalmente construído no local em que ocorre a 

performance.  

 

Figura 43: Plateia de concerto do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo na Cidade Universitária "Armando 

Salles de Oliveira" ocorrido em 27 de junho de 1966. 

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, 1966. 

 

A informalidade se apresenta não apenas nessas pequenas rupturas com os ritos e 

formatos convencionais de concerto, como também na linguagem de materiais promocionais 

produzidos pelos coros. Em artigo que discute justamente os diferentes graus de formalidade 

da linguagem escrita, o linguista Dino Preti cita como exemplo da linguagem informal 

empregada no meio universitário o texto de um folheto informativo do CoralUSP de 1971:  
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Em 1971, o Coral da Universidade de São Paulo (CORALUSP) distribuía um folheto 

explicando suas atividades e concitando os universitários a se incorporarem ao 

trabalho que vinha realizando. O assunto era explicitamente objetivo e a modalidade 

de língua escolhida, a escrita, por excelência um veículo formal. Vejamos alguns 

trechos de seu texto:  

‘Tamos aí! Na Crista da onda, depois de dois anos de trabalho duro. Tamos aí: um 

coral para frente e sério paca. É o fino em matéria de música, da popular e da erudita, 

sem f... de cantar só pra branco, em salão enfeitado. Já fomos pra rua depois de cantar 

no Municipal. Todo aquele teatro imponente; veludo, ouro, poltrona e outros quetais. 

Mas nas escadarias, no meio das gentes que passavam é que nós demos tudo. A gente 

canta porque gosta. E canta em coral porque o champignon é aquele: várias vozes, 

maestro, música popular. E nada de f...de vestido longo, pastinha de música colorida, 

maestro de casaca. Dizem pela aí que o hábito não faz o monge, e nós tamos aí para 

provar que a roupa não faz o coral.  

E num vem que num tem. Tempo a gente faz.  

Pra dar uma colher de chá: a turma é da gandaia; tem viagem paca; o prestígio é aquele 

prestígio;’ (PRETI, 1977, p. 10) 

 

Destaca-se no folheto a linguagem mais informal da chamada para novos coralistas, 

como também uma valorização da trajetória do grupo, comum a outros coros contemplados 

pela presente pesquisa, que foi construída tanto em torno de instituições artísticas tradicionais 

e de prestígio de São Paulo, quanto em lugares de mais apelo popular.  

Nos exemplos supracitados, portanto, destacam-se na percepção dos críticos e 

colunistas não apenas os uniformes casuais, como também a informalidade de ritos de concerto 

e o estabelecimento de uma comunicação muito mais informal e próxima com o público.  

É possível identificar, portanto, alguns elementos relacionados ao formato de 

apresentação de concertos, aos aspectos visuais da performance, à ocupação dos espaços de 

performance musical e à comunicação verbal e escrita com o público que representaram, 

especificamente para o contexto coral da década de 1960 e 1970, mudanças pontuais do que 

constituíam o tratamento dessas questões nas tradições de performance da música de concerto.  

Especialmente recorrentes nas fontes são as ações que, de acordo com a percepção 

de dirigentes e críticos, representaram uma quebra de determinadas formalidades e ritos 

inerentes a um formato convencional de concerto coral. Igualmente presentes são as referências 

a ocupação de espaços públicos como ruas, praças e parques, ou um uso menos convencional 

de equipamentos culturais tradicionais, como apresentações em saguões e escadarias de teatros 

ou auditórios. 

É notável nessa proposta mais informal na comunicação com o público, na 

apresentação e no formato dos concertos não apenas um distanciamento da música de concerto 

tradicional, de seus rituais e de seus espaços de difusão e prática musical à época, como também 

da intenção de tornar o canto coral mais acessível à população, especialmente aos jovens. É 

uma  motivação que evidentemente se relaciona a uma série de ações afirmativas de fomento 
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ao canto coral que se seguiram à dissolução gradual do projeto de ensino do canto orfeônico 

nas décadas de 1960 e 1970.  

Mas, além disso, é relevante o fato de que havia um contexto em que aspectos 

visuais diversos da performance coral, como a expressão corporal de coralistas, a postura e a 

dinâmica de palco do coro, adquiriram importância no meio coral das décadas de 1960 e 1970, 

em um período precursor do movimento de coros cênicos que se intensificou no Brasil a partir 

da década de 1980. Conforme consta das fontes, essas questões referentes à performance eram 

mencionadas ou discutidas por jornalistas, dirigentes e regentes corais em reflexões a respeito 

de suas próprias práticas e das atividades dos conjuntos corais que eram de sua convivência.  

 

3.3. O uso de elementos cênicos na performance musical  

 

Além da quebra de formalidades diversas presentes nos formatos convencionais de 

concertos, da ocupação de novos espaços de performance e de mudanças em aspectos visuais 

da performance, essa demanda por mudanças em práticas  relacionadas à dinâmica dos 

concertos e à expressão corporal do coro  perpassou  também pelo uso de elementos cênicos 

nas performances corais.  

É possível, por um lado, que essa preocupação com o aspecto cênico da 

performance coral provavelmente foi um elemento presente no ambiente coral de São Paulo em 

geral, especialmente na segunda metade da década de 1970. Há pontualmente nas fontes 

comentários como os de Schulke (1979), que já à época demandava uma mudança de postura 

em relação à expressão corporal por parte dos coros de São Paulo: 

 

Então, invariavelmente, os repertórios se repetem e se dividem entre as mesmas 

canções natalinas, sacras ou populares, entoadas por cantores quase sempre estáticos, 

tensos ou inexpressivos numa postura que, evidentemente, não demonstra qualquer 

tipo de preocupação com o aspecto cênico do próprio coral.  

É justamente em dezembro que os repertórios repetitivos e a expressão corporal quase 

nula sobressaem mais. Não que passem desapercebidos durante o resto do ano, mas é 

que nesta fase, só em São Paulo, é possível constatar uma média de três a cinco 

apresentações corais por dia. (SCHULKE, 1979, p. 18) 

 

Da perspectiva do repertório, tanto a música antiga quanto a música do século XX 

ofereceram a possibilidade de integrar à performance musical ações cênicas. Pelo levantamento 

de performances feito no âmbito desta pesquisa, observamos que grupos como o Madrigal Ars 

Viva de Santos e o Coral ICIB exploraram essa possibilidade em suas performances musicais. 

O Madrigal Ars Viva inclusive notabilizou-se, tanto como grupo como pela ação de dirigentes 

como Willy Correa de Oliveira e Gilberto Mendes, por sua proximidade com o movimento de 
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teatro amador de Santos (SP) liderado por Patrícia Galvão, a Pagu, como pontua Machado Neto 

(2011). E de fato há no repertório contemporâneo à época a música de autores como Gilberto 

Mendes, que se destacou por sua prolífica produção de teatro musical no âmbito da estética de 

vanguarda, bem como pela prescrição expressa de ações cênicas localizadas em obras 

específicas.  

Todos os intérpretes entrevistados, entretanto, ressaltaram que o desenvolvimento 

do aspecto cênico das performances foi circunscrito a contextos musicais muito específicos na 

prática coral que é objeto de estudo desta pesquisa (SILVA RAMOS, 2020; MARTINS, 2019; 

RODRIGUES, 2018).  No caso da música do século XX, a performance com caráter cênico era 

feita de acordo com as exigências expressas do compositor em partitura e quando, de algum 

outro modo, a ação cênica era inerente à proposta artística da obra (SILVA RAMOS, 2020; 

MARTINS, 2019; RODRIGUES, 2018) Os entrevistados foram unânimes também ao dizer 

que, em peças em que não havia qualquer ação cênica prescrita pelo compositor, geralmente 

não se permitiam, como intérpretes, adicionar elementos cênicos por conta própria nas 

performances musicais. Rodrigues (2018), por exemplo, afirma: 

 

O que se fazia aqui quando era cênico era uma proposta da própria música em si. Era 

um cênico dentro da proposta de música contemporânea. O que a gente fazia não era 

nada cênico para fazer bonitinho não. Não era porque tinham se esgotado nossas 

possibilidades e a gente tinha partido para o cênico. Não, não era isso.  Era a proposta 

de algum compositor fazer música cênica.  (RODRIGUES, 2018, p. 11) 

 

A fala de Rodrigues (2018) apresenta não apenas sua conduta para com o uso de 

elementos cênicos em performances musicais no âmbito do repertório do século XX, como 

também o modo como era pensada a estética das performances, com um embasamento na 

performance teatral contemporânea.  

 Helena Starzynski, então regente assistente do CoralUSP, também admite a 

Schulke (1979) que, em sua prática com coros amadores, a ação cênica na performance musical 

ocorre em geral de acordo com as prescrições do compositor: 

 

É pensando nesses cantores [...] que a gente tem de começar por um repertório padrão 

fácil e agradável. Só mais tarde, quando o grupo tiver atingido um estágio superior, é 

que a gente vai introduzir coisa nova, fruto de muita pesquisa. A postura cênica então 

vai decorrer da postura do cantor perante esse trabalho. Tem partituras que incentivam 

o movimento, outras não. Há compositores que preveem ação durante o recital, outros 

não. No entanto, mesmo que nada disso esteja previsto, nada impede que se pesquise 

mais a expressão corporal e a maneira ideal de ficar em cena. (STARZYNSKI in 

SCHULKE, 1979, p. 18) 
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Na fala de Starzynski, na dinâmica de aprendizagem de um coro amador, a 

assimilação da música e de seus aspectos técnicos e interpretativos precedem a introdução de 

elementos cênicos. É evidente que, para a regente, a ação cênica exerce desse modo um papel 

secundário e subserviente à música.  

Em entrevista feita para a presente pesquisa, Silva Ramos (2020) também menciona 

um condicionamento da introdução de elementos cênicos à intenção do compositor, mas indica 

que havia, na prática dos coros, uma margem estreita de atuação do intérprete na adição de 

ações cênicas que não estivessem previamente prescritas em partitura pelos compositores:  

 

[...] dificilmente a gente colocava uma coisa cênica nesse tempo – estou falando do 

tempo do Klaus [Dieter Wolff], tá? – que não fosse pertinente àquela obra. Podia ter 

algum toque, como aquele assobio que ele coloca no final do Rodrigo Martinez, ou o 

arroto no final do Beba Coca-Cola, coisas que foram sendo incorporadas. (SILVA 

RAMOS, 2020, p. 33) 

 

Nas situações descritas, portanto, o entrevistado observou uma flexibilização das 

prescrições do compositor para a obra. Uma das peças mencionadas por Silva Ramos (2020), 

Motet em Ré menor (Beba coca-cola) (1966) de fato apresenta indícios na documentação de 

que os sons de arroto foram um elemento sonoro imbuído de um aspecto cênico que não havia 

sido prescrito ao menos  por escrito, a princípio, na performance da obra.  

As gravações da obra feitas pelo Ars Viva (1971) e pelo CoralUSP (1974) já 

incorporam o ruído à obra. Entretanto, a partitura manuscrita de Mendes presente no acervo do 

Ars Viva e datada de 1966 não indica por escrito a execução do efeito sonoro e coloca uma 

fermata que não existe mais na versão consolidada da obra, entre os compassos 120 e 121. A 

partitura presente no acervo do CoralUSP e que, segundo a instituição, teria sido utilizada na 

gravação do disco de 1974 e em performances ao vivo do conjunto também não apresenta a 

indicação do ruído, apenas a fermata.  

O Motet em Ré menor, portanto, é provavelmente um caso em que, pela relação de 

colaboração entre intérpretes e compositores presente na prática coral do Ars Viva, houve a 

adição de um elemento cênico e sonoro que não estava previsto na peça e que foi incorporado 

formalmebte como parte da música apenas na consolidação do texto musical da obra.  

O caso dessa obra vanguardista indica que, enquanto se faz presente uma fidelidade 

estrita à obra tal como escrita pelo compositor na postura dos intérpretes, no caso de 

colaborações com compositores, deve-se considerar o quanto os intérpretes contribuíram para 

o processo de composição da obra e de estabelecimento do texto musical escrito na partitura.  



155 

A atuação de Wolff nesse tipo de colaboração se faz presente não apenas na 

performance de Motet em ré menor.  Silva Ramos (2020) relata que, na escrita de Acaso (1973), 

composição de sua autoria escrita para a estreia do Coral da ECA-USP naquele mesmo ano, 

Wolff contribuiu da seguinte forma para a escrita da obra: 

 

[...]quando eu escrevi essa peça para o coro da ECA, o Klaus recebeu a peça, olhou e 

disse assim: “muito boa a peça. Só que é o seguinte: você vai na minha casa hoje a 

noite porque eu vou reescrever tudo com você”. Eu disse: “ Por que? ”. “Porque você 

escreveu para o teu professor de composição, e não para o intérprete. As ideias estão 

boas, mas está tudo escrito para um outro compositor ler, isso aqui é uma coisa 

infernal para um músico. Eu vou te ensinar como que se escreve isso sendo para um 

músico fazer. Senão nunca vão fazer tuas obras. ” (SILVA RAMOS, 2020, p. 12) 

 

3.3.1. A música-teatro de vanguarda:  disputas estéticas e delimitação de práticas 

 

Nas falas de Martins (2019) e Rodrigues (2018), por sua vez, há uma necessidade 

recorrente de que o uso de performances cênicas na prática dos coros estudados na presente 

pesquisa seja contextualizado e diferenciado do conceito atualmente difundido de coro cênico. 

Em sua entrevista, Rodrigues (2018) afirma:  

 

É bom você limitar muito bem isso. A questão cênica, vamos chamar assim, modelo 

Gilberto Mendes, é diferente da questão cênica Rede Globo, por exemplo. De você 

fazer espetáculo cênico. Nós nunca chamamos uma coisa cênica de espetáculo. Esse 

pessoal já chamava de espetáculo. Esse pessoal que pensava a coisa cênica de um 

outro [jeito], né? nós nunca pensamos nisso. A gente fazia música cênica porque o 

compositor prescrevia que a música fosse feita cenicamente assim e explicava como. 

Era a música que transformava a coisa em cênica. E não se fazia a cena para vender a 

coisa em si.  (RODRIGUES, 2018, p.17) 

 

Para Rodrigues (2018), esse conceito de coro cênico que foi se sedimentando a 

partir da década de 1980, e que ainda perdura no século XXI, teve origem com o regente Marcos 

Leite no Rio de Janeiro (RJ). Trata-se, portanto, de um movimento com desdobramentos 

posteriores à prática coral com elementos cênicos das décadas de 1960 e 1970 da qual 

Rodrigues fez parte, mas que acabou conquistando um espaço expressivo no ambiente coral 

brasileiro do final do século XX e início do século XXI.  

Essa diferenciação entre um movimento e outro já se fazia presente entre expoentes 

como Gilberto Mendes, bem como entre autores que estudam a vanguarda e a música do século 

XX. Esse gênero musical com elementos cênicos da vanguarda ao qual Rodrigues (2018) se 

refere é comumente diferenciado pelo termo Music Theater, em países de língua inglesa, e por 

Musiktheater, em alemão. De acordo com Magre (2019), no Brasil nunca houve uma 
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terminologia unificada para designar esse repertório dramático-musical da vanguarda, bem 

como se manifesta a ausência de uma delimitação consistente de diferentes práticas cênico-

musicais existentes, como a própria ópera e os musicais (MAGRE, 2019). Traduções para o 

português de autores como Griffiths (2006) utilizam o termo música de teatro. Magre (2019), 

por sua vez, utiliza o termo música-teatro para definir esse repertório, terminologia em 

português formulada por Florivaldo Menezes.  

Na fala acima citada de Rodrigues, há claramente uma associação do movimento 

de coro cênico iniciado por Leite com a linguagem cênica da produção de espetáculos de 

televisão. E, quando há referência ao uso de elementos cênicos na prática musical de Rodrigues 

e dos outros coros estudados na pesquisa, o entrevistado caracteriza-a como a antítese desse 

coro cênico de caráter midiático, definindo-os como usos distintos e dissociados um do outro 

do aspecto cênico na performance coral.  

O depoimento de Lutero Rodrigues a Schulke (1979) mostra postura semelhante 

em relação a coros cênicos:   

 

É por isso [...] que o regente coral, preocupado em acompanhar e realizar essa música 

[com ação cênica] proposta pelos nossos compositores contemporâneos, 

evidentemente vai ter de ceder em termos de postura tradicional. No entanto, o simples 

acréscimo do dado extra-musical não se justifica se for usado para encobrir 

deficiências musicais; pode também ser perigoso se for utilizado no sentido de 

transformar a obra num simples e digerível produto de consumo fácil. Tudo isso pode 

reforçar uma preocupação consumista imediatista por parte de quem a executa. O 

grande mal que assola o canto vocal é a postura dos que o manipulam – seus próprios 

executantes. (RODRIGUES in SCHULKE, 1979, p. 18) 

 

Martins (2019), por sua vez, utiliza outro discurso para caracterizar essa mesma 

distinção entre a música com ação cênica da vanguarda e coros cênicos:  

 

Entraram de chofre nesse oba-oba de tudo quanto é arranjo de música popular 

brasileira, aquela coisa, aquele boom, até chegar naquela coisa de coro cênico, essas 

coisas. Isso aí praticamente...foi uma distribuição pelo Brasil inteiro, essa ideia do 

coro cênico, até muitos equívocos com isso. Começaram a coreografar até certas obras 

clássicas, Brahms, Mendelssohn, por exemplo. Aquilo não era dança, nem 

performance, nem nada, não era coisa nenhuma. Isso é minha opinião. (MARTINS, 

2019, p. 1) 

 

No caso de Martins, há uma associação da origem do coro cênico discutido por 

Rodrigues aos arranjos de música popular, um repertório ao qual especificamente o Ars Viva e 

dirigentes como Gilberto Mendes se opuseram, conforme discutido anteriormente na presente 

tese. 
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Tanto Martins (2019) quanto Rodrigues (2018), portanto, procuram situar 

principalmente a estética da música de vanguarda para coro que se utiliza de elementos cênicos 

e que fazia parte de sua prática coral como uma proposta distinta dos coros cênicos que se 

popularizaram a partir da década de 1980. 

Nessa busca por diferenciar ambas as práticas, há nas entrevistas uma evidente 

disputa estética entre as práticas corais com ação teatral da vanguarda, e as práticas de coro 

cênico do movimento de arranjos corais de música popular que se iniciaram na década de 1960 

e se difundiram mais amplamente no ambiente coral brasileiro a partir da década de 1980, 

representadas por figuras como Marcos Leite e Samuel Kerr.  

Em Teixeira (2015), é possível identificar como elementos dessa disputa estética se 

refletiram em outros aspectos da prática coral das décadas de 1960 e 1970, no âmbito do Festival 

de Coros do Rio Grande do Sul. Conforme contextualizado anteriormente na presente tese, as 

edições do festival foram eventos relevantes para o ambiente coral brasileiro, inclusive na 

trajetória de grupos contemplados pela presente pesquisa. Conforme Teixeira (2015), em uma 

época em que os coros cênicos ainda eram incipientes, a organização do festival chegou a 

proibir as propostas de ações cênicas nas etapas do festival nas quais havia concorrência 

pública. Entrevistas e depoimentos de participantes colhidos pela autora indicam que há uma 

associação pejorativa da prática dos coros cênicos com música popular e a cultura televisiva, e 

em alguns depoimentos, por seu apelo popular. 

 

3.3.2. O repertório do século XX: a ação cênica em diferentes propostas artísticas 

 

Entre as obras que apareceram no levantamento de performances e que têm ação 

cênica, estão desde Le Roi David de Arthur Honegger, em performance com o CoralUSP em 9 

de dezembro de 1977, até música-teatro que Magre (2019) denomina teatro composto, na qual 

a ação cênica e o fazer musical têm igual importância na performance da obra, e mesmo em 

alguns casos, o mote para a ação cênica é gerado a partir da música. Segundo Magre (2019), 

essa é uma clara inversão do processo criativo convencional de gêneros dramático-musicais 

como a ópera e o musical, no qual a música é composta a partir do texto de um libreto 

preexistente. 

Nesse repertório com ação cênica, há desde peças com ações pontuais, como as 

encenações de eventos como ânsias de vômito e desconforto estomacal, arrotos e alusão ao 

comportamento de multidões em Motet em Ré menor (Beba Coca-Cola) de Gilberto Mendes, 
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até as peças descritas por Giglio de Oliveira Mello (2011), coralista no Madrigal Ars Viva, 

como expectador em uma programação do IX Festival Música Nova em Santos (SP): 

 

Outro momento inesquecível foi em 1973, durante o Festival Música Nova, realizado 

no Clube Atlético Santista. O local estava em obras. Eu e minha esposa ficamos 

intrigados ao entrarmos no recinto. O ambiente estava na penumbra. Caminhamos por 

um corredor com cuidado, para não esbarrarmos nas tábuas, ripas e outros materiais 

de construção e, a nossa direita avistamos um cidadão vestido todo de preto, com uma 

máscara que escondia totalmente seu rosto, sentado ao piano de cauda, tocando Trois 

gymnopédies de Eric Satie33. Era Jacobo Romano, componente do Grupo de Action 

Instrumental de Buenos Aires. A imagem era lúgubre, mas o som divino. [...] Depois 

de nos acomodarmos outras surpresas nos esperavam. A Orquestra de Câmara de São 

Paulo regida por Olivier Toni interpretando o Divertimento K. 136, de Mozart. A certa 

altura do 3º movimento, se não me falha a memória, houve a entrada das trompas 

sendo propositadamente desafinadas (assim está na partitura) sob risos da plateia. Eu 

nunca tinha ouvido algo assim. [...] O concerto foi encerrado com a peça Coral 

Hablado do compositor espanhol Ramon Barce, cuja montagem ficou assim: dividiam 

o palco Klaus-Dieter Wolff fazendo uma palestra sobre música coral, com a 

participação do Madrigal Ars Viva; Gilberto Mendes tecendo considerações sobre 

música eletrônica; Roberto Martins e a atriz Nélia Silva, discorrendo sobre a 

influência da Lua na poesia brasileira. Todos falando ao mesmo tempo. A plateia 

também intervinha com perguntas. Na realidade, a menos que fixássemos nossa 

atenção somente a um dos participantes, poderíamos compreender sua mensagem. 

Todos juntos era impossível. Era só ruído. Muito estranho! Impactante. Mas fez jus 

ao título. (MELLO, 2011, p. 124-125) 

 

Provavelmente há uma inconsistência na memória de Giglio de Oliveira Mello 

(2011) evidente na citação do Divertimento K 136 de Mozart, uma peça escrita para cordas para 

a qual, portanto, não há qualquer prescrição para o uso de trompas, ao menos por parte do 

compositor. Não é possível, tampouco, que o coralista do Ars Viva tenha confundido com outro 

dos três divertimentos que Mozart escreveu em vida, que também têm como meio de 

interpretação exclusivamente instrumentos de corda.  

Entretanto, informações expostas por Mello (2011), como a vinda do Grupo de 

Ação Instrumental de Buenos Aires e de Jacobo Romano para essa edição de 1973 do Festival, 

bem como a apresentação no evento de Monsieur Satie, Gymnopediste, peça de autoria do grupo 

argentino, são confirmadas por múltiplas fontes jornalísticas, inclusive de A Tribuna de Santos 

(SP), que noticiava densamente os acontecimentos dos festivais. Sua descrição da performance 

de Coral Hablado, de Ramon Barce, também é compatível com a proposta interpretativa da 

obra, cuja performance de cunho cênico consiste em sobrepor falas no formato de palestra a 

respeito de assuntos escolhidos pelos intérpretes da música.  

                                                 

33 Mello provavelmente se refere a Monsieur Satie, Gymnopediste, peça de autoria do Grupo Acción Instrumental 

de Buenos Aires que cita as Trois Gymnopedies de Satie.  
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Portanto, a despeito da subjetividade e das inconsistências factuais às quais 

qualquer texto de caráter memorialístico está sujeito, a memória de Giglio de Oliveira Mello 

(2011) traz a experiência pessoal de um espectador com concertos que efetivamente 

aconteceram no âmbito do Festival Música Nova de 1973. É especialmente pertinente à presente 

pesquisa a descrição feita por Mello (2011) do que ocorria em termos de ação cênica e seu 

aspecto visual nas performances, como a indumentária do pianista, a ocupação de um local 

improvável para performances, no caso, um clube em reforma34, as “palestras” e a inserção do 

Madrigal Ars Viva na performance de Coral Hablado. Pela memória de Mello (2011) é possível 

verificar que, no contexto dessa peça específica, os integrantes do Madrigal desempenharam 

um papel ativo na performance da obra de Barce.  

A memória também transparece, nas impressões pessoais de Mello (2011) a 

respeito do concerto, os ideais de performance e de composição da vanguarda que orientaram 

a realização de todo o evento. Destaca-se, sobretudo, a inserção do ruído, da dissonância e da 

técnica instrumental expandida como elementos sonoros constituintes de obras musicais, e a 

ação cênica experimental característica da vanguarda, embasada no teatro e em formas de 

performance artística contemporâneas. Nas impressões de Mello (2011), há sobretudo o 

impacto que todos esses elementos experimentais e a uma performance musical convencional 

causaram em Mello, enquanto um espectador que também foi coralista amador no Madrigal. 

Em um exemplo diverso de obra coral com ação cênica, Rodolfo Coelho de Souza 

(1952), que foi um compositor próximo ao Ars Viva, tem no acervo do grupo obras como Da 

experiência do pensar Nº1 (1972), sobre texto de Martin Heidegger, para o qual prescreve uma 

disposição de palco e o gestual corporal do coro:  

 

Os componentes do coral sentam-se no chão, aglutinados, mas em disposição 

aleatória. Mantêm a partitura no chão, de forma a poder vê-la. O regente está entre 

eles levemente destacado, como líder. Todos os olhares devem ser dirigidos para o 

regente, mas não os gestos que fazem parte da partitura. Os gestos devem sempre ser 

dirigidos para frente de si mesmo, quer seja a direção do público, quer não. (COELHO 

DE SOUZA, 1972, não paginado) 

 

A prescrição de Coelho de Souza representa uma quebra do posicionamento de 

palco tradicional de um coro, pela aleatoriedade e diminuição da distância física entre regente 

e coralistas – embora o regente permaneça claramente exercendo o papel de líder dentro da 
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performance musical da obra. O gestual corporal, com notação específica na partitura (ver parte 

da bula na Figura 44), reforça o significado do texto cantado. 

 

Figura 44: Parte da Bula de Da Experiência do Pensar nº1  (1972), de Rodolfo Coelho de Souza, que explica os 

signos utilizados pelo compositor para designar o gestual corporal do coro no decorrer da peça. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1972. 

 

Em trecho de folheto com instruções do próprio compositor (Figura 45), a Missa 

Cordis de Almeida Prado oferece a possibilidade de realização de montagem cênica do Kyrie, 

com sugestão específica de montagem para Roberto Martins e o Ars Viva.  

 

Figura 45: Sugestão para o Madrigal Ars Viva de montagem cênica do Kyrie da Missa Cordis feita pelo próprio 

compositor, Almeida Prado. 

 

. Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, [n.d.]. 
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Outra instrução faz parte da partitura de Rosa Tumultuada (1969), peça de Roberto 

Martins:  

 

Um tenor, portando uma bandeira lilás ou amarela, e vestido à maneira medieval, 

atravessa correndo, da direita para a esquerda (IA!), e sai. Quando entra o tenor, todos 

os cantores voltarão o corpo, sem tirar os pés do lugar, para onde ele saiu; a metade 

(da direita) [do coro] permanece nesta posição e a outra [metade] acompanhará, com 

o corpo, o seu movimento, permanecendo, depois, imóvel até o fim. O regente ficará 

também imóvel, com os braços levantados, como para uma bênção. Quando o regente 

abaixar os braços, termina a peça! (MARTINS, 1969, não paginado) 

 

Novamente, há nessa ação cênica que serve como um desfecho da peça o coro como 

participante ativo da ação e o uso de gestos corporais prosaicos (voltar o corpo para um lado do 

palco ou outro; imobilidade) acessíveis aos coralistas, como indivíduos que provável e 

predominantemente não tinham o preparo corporal de um ator.  

Em outro exemplo, a Figura 46 e a Figura 47 mostram o aspecto visual de partes da 

performance de Armandia 5 de Juan Hidalgo Cordoniú (1927-2018) feita pelo Madrigal Ars 

Viva de Santos (SP).  

 

Figura 46: Foto de performance da peça Armandia 5 de Juan Hidalgo Cordoniú (1927-2018) no Centro Cultural 

Brasil Estados Unidos (CCBEU) em Santos (SP), sem data. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, [n.d.].  
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Hidalgo foi expoente da música de vanguarda espanhola e conservou muitas 

afinidades estéticas com os vanguardistas do Ars Viva. Há no trabalho do compositor sobretudo 

uma abordagem multidisciplinar do fazer artístico que o aproximou de linguagens como a 

poesia e as artes visuais, às quais se dedicou exclusivamente por um período de sua trajetória 

como artista, e incluiu uma proximidade com a linguagem do teatro, que caracterizou sua 

própria produção de música-teatro.  

Nas fotografias, há apenas a identificação de uma unidade não especificada do 

Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU) como local da performance de Armandia 5, 

feita sob a regência de Klaus Dieter Wolff – portanto, a data da performance, não especificada 

no verso da foto, necessariamente ocorreu antes da morte de Wolff em 1974. É possível 

identificar ainda Roberto Martins como um dos coralistas (ver Figura 46) o que também localiza 

a performance como ocorrida ao menos depois de 1966, ano de ingresso de Martins no conjunto. 

Na descrição no verso da foto, há ainda a identificação de coralistas que tomaram parte das 

encenações da obra, entretanto, apenas pelo primeiro nome, sem sobrenomes.  

 

Figura 47: Outra cena de performance da peça Armandia 5 no Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU) 

em Santos (SP), sem data. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, [n.d.].  

 

Nessas imagens da performance de Armandia 5, há novamente características como 

a presença do coralista como participante ativo dos aspectos cênicos da performance da obra, o 

uso de objetos convencionais do cotidiano como parte da encenação (os barbantes, a cama 
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dobrável, o despertador, entre outros) e o uso de uma linguagem do teatro contemporâneo para 

a realização da parte cênica da peça.  

 

3.3.3. Propostas cênicas para a performance de música antiga: novos formatos de concerto 

e Comedia Dell’Arte 

 

Quanto à música antiga, não foi uma parte do repertório tão amplamente comentada 

pelos entrevistados para a presente pesquisa com relação ao emprego de ação cênica. Nas 

fontes, é possível encontrar depoimentos como o de Walter Lourenção feito a Schulke (1979), 

enquanto regente do Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, afirmando que “Chegamos a 

realizar um espetáculo totalmente diferente ao executar “Festina do Banquieri”35, peça de 1608, 

onde todos se vestiram mais ou menos como na época, comendo, bebendo, cantando e dançando 

durante duas horas” (LOURENÇÃO in SCHULKE, 1979, p. 18). 

No mesmo depoimento a Schulke (1979), Lourenção indica a falta de dinheiro para 

pagar cenografia, figurino e alimentos necessários ao formato como uma motivação para que a 

ocorrência de tais espetáculos entre as atividades do coro tenha sido mais esporádica.  

Há também relatos semelhantes, como o do regente Vilson de Oliveira (2020) sobre 

sua trajetória coral:  

 

Ainda falando do Coro do CAOC [Centro Acadêmico Oswaldo Cruz], da Faculdade 

de Medicina da USP, quando o casal que regia deixou o grupo, assumiu este grupo a 

Professora e Maestrina Marisa Fonterrada.  

Fizemos um espetáculo com músicas medievais e renascentistas, com cenário próprio, 

roupas adequadas para o estilo e fizemos concertos no MASP. Imaginem o que era 

um grupo de estudantes de medicina, de cursos paramédicos, se envolvendo com uma 

programação deste porte. (OLIVEIRA, 2020, informação verbal36) 

 

A memória de Oliveira (2020) parte de sua experiência com um coro universitário 

na década de 1970 que não fez parte da presente pesquisa. Entretanto, é um indício da existência 

no ambiente coral paulistano desse tipo de performance com música antiga que envolvia, senão 

a ação cênica propriamente dita, ao menos algum tipo de produção visual do espetáculo que 

                                                 

35 Lourenção provavelmente se refere a Festina nelle sera (1608) de Adriano Banchieri. Em nosso levantamento 

de performances, foi possível observar que o Coral ICIB realizou várias performances dessa obra no decorrer de 

sua trajetória artística. As performances que aparecem no levantamento são as do Auditório Itália, ocorridas em 6 

de maio de 1967 e em 7 de julho de 1967, a de 14 de janeiro de 1968, ocorrida no IV Festival Internacional de 

Música de Curitiba (PR), a performance no programa de televisão Música dos Mestres de 21 de novembro de 1972 

e a performance de 2 de dezembro de 1972 no Auditório do MASP, em São Paulo.  
36 Informação verbal fornecida por Vilson Oliveira durante a palestra Um panorama do canto coral 

no I Congresso Nacional Presto de Canto Coral, evento virtual na plataforma YouTube, 2020. 
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procurasse aproximar esse repertório do público. Augustin (1999) menciona a presença, 

inclusive em outras localidades brasileiras, dessa proposta de concertos diferenciados com 

relação ao aspecto visual das performances principalmente na década de 1970.  

A busca por outros formatos de performance para a música antiga, visando a 

divulgação desse repertório, provavelmente foi uma motivação central às performances com 

figurino e cenários de época, que assim como coros como o Coro do CAOC, também se fizeram 

presentes na atuação dos coros pesquisados.  

 

Figura 48: Foto do Madrigal Ars Viva de Santos na performance de La Pazzia Senile no Teatro Independência 

datada de 12 de agosto de 1963. 

 

Fonte: ACERVO DO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1963.  

As propostas de performance com ação cênica propriamente dita, entretanto, foram 

restritas a gêneros específicos, ao menos entre os coros estudados. O levantamento de 

performances musicais realizado especificamente para esta pesquisa corrobora as informações 

obtidas a partir das entrevistas, indicando que as performances com aspecto cênico foram feitas 

apenas para comédias madrigalescas, caracterizadas nas fontes das décadas de 1960 e 1970 

como Commedia Dell’Arte. É, portanto, um gênero dramático-musical para o qual a ação cênica 
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é inerente ao aspecto estrutural da obra e que, apesar de sua ação cênica se apoiar amplamente 

na improvisação, tem um roteiro teatral previamente elaborado como componente da obra.  

Essas encenações de Comedia Dell’ Arte são consideravelmente menos comentadas 

nas entrevistas e nas fontes do que as performances cênicas de música do século XX. As 

informações que advém das fotos, que mostram recortes específicos do aspecto visual das 

encenações mostram que, ao menos nos coros retratados, há a produção de um cenário teatral 

convencional, de figurinos que remetem à Renascença, e frequentemente a colaboração de 

atores profissionais ou em processo de profissionalização.  

As fotografias também indicam que, ao contrário da performance cênica do 

repertório do século XX, essas performances de Comedia Dell’Arte aparentemente não 

buscaram romper radicalmente com modos tradicionais de ocupação do palco por parte dos 

participantes do espetáculo. Tampouco propuseram novas maneiras de público e intérpretes 

interagirem entre si ou de subverter a performance convencional em sala de concerto, como a 

formalidade de ambiente, vestuário, posicionamento e movimentação e palco, a separação entre 

palco e plateia. E, em aspectos perceptíveis visualmente em fotografias, como movimentação 

de palco, aspecto visual de cenários e figurinos, essas performances não se distanciam 

essencialmente de práticas já amplamente veiculadas na encenação de gêneros dramático-

musicais convencionais, como óperas e operetas.  

Evidentemente, para coros como o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo e o 

Madrigal Ars Viva de Santos, a performance encenada da Comedia Dell’Arte certamente 

representou uma interpretação com proposta artística distinta de performances nas quais não 

havia qualquer tipo de ação cênica, que compunham a maior parte do cotidiano de concertos 

com música antiga dos grupos. Os figurinos de época e os cenários provavelmente também 

destoaram das performances sem produção de cenários, com uniformes comuns com peças de 

roupas padronizadas, em alguns casos tão formais quanto smokings, que aparecem mais 

recorrentemente em fotos de performances dos grupos. E possivelmente essas performances 

cênicas exerceram um papel importante na trajetória dos coros que promoveram essa prática, 

ao estabelecerem novos modos de intérpretes e público se relacionarem e se conectarem com 

as obras encenadas, bem como com a música antiga em geral.  

Entretanto, ao contrário da ação cênica no repertório do século XX, as performances 

encenadas de Comedia Dell’Arte conservaram práticas tanto do canto coral quanto de gêneros 

dramático-musicais convencionais da música de concerto erudita. É importante ressaltar, nesse 

contexto, que possivelmente os intérpretes envolvidos nessa prática já tinham uma percepção 
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da comédia madrigalesca como um gênero precursor da ópera e que, portanto, comédias e 

óperas poderiam compartilhar entre si algumas de suas práticas.  

Na figura em que é retratada a performance de La Pazzia Senile pelo Ars Viva em 

1963, por exemplo, essa questão da utilização de ações cênicas convencionais, comuns a 

gêneros como a ópera, é evidente. Primeiramente, é notável que o coro, à esquerda e mais ao 

fundo do palco, e o ator, à direita e em uma posição à frente do palco, apresentam um 

posicionamento de palco no qual há um distanciamento físico entre coro e ator, bem como uma 

diferenciação entre posições de maior ou menor evidência no espetáculo. Essa separação física 

e o destaque dado ao ator, por sua posição mais à frente do palco, denotam que, ao contrário da 

ação cênica do repertório do século XX, provavelmente os coralistas não foram parte central 

das ações cênicas da peça: Possivelmente, os participantes do coro não constituíram coralistas-

atores, como na música-teatro, mas coralistas que, apesar de expostos em palco, estavam 

principalmente encarregados de interpretar o conteúdo musical da obra, ou no máximo 

representar uma multidão que observa e comenta os acontecimentos narrados na peça, à 

semelhança da função de um coro de ópera. O conteúdo dramático, nesse contexto de separação 

de funções entre os elementos participantes da performance, teria ficado quase que 

exclusivamente ao encargo do ator.   

Além dessa provável separação de funções, é notável a configuração do coro no 

palco, posicionado em um tablado ou estrutura física que possibilitou posicioná-los, em fileiras 

de alturas diferentes, de um modo essencialmente convencional para coros, com o regente à 

frente, de costas para o público. Se feito um recorte da fotografia que exclua o cenário e o ator 

trajado com a indumentária de época, o resultado seria uma imagem que pouco diferiria de 

outras imagens de performances convencionais existentes no acervo do próprio Ars Viva. 

A foto, portanto, contrasta com as práticas das performances cênicas de música 

experimental que o próprio Ars Viva realizou, e que foram discutidas anteriormente nesse 

mesmo subcapítulo.  

Há, portanto, a presença de elementos cênicos tanto na performance da música do 

século XX quanto da música antiga. Entretanto, em ambos os repertórios esses elementos eram 

evidentemente restritos a gêneros musicais específicos para os quais já havia uma prescrição 

prévia de ações cênicas por parte do compositor, ou para gêneros convencionais de natureza 

dramático-musical, como as comédias madrigalescas.   

Portanto, é importante ressaltar que especialmente as entrevistas indicaram que, na 

prática dos intérpretes envolvidos, havia pouca ou nenhuma margem para a criação e 

introdução, por parte dos intérpretes, de elementos cênicos distintos dos que foram previamente 
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prescritos na obra, tanto na música do século XX quanto na música antiga. Conforme as 

entrevistas, houve provavelmente liberdade criativa para os regentes elaborarem, de acordo com 

suas próprias concepções interpretativas, um modo particular de encenar o que é prescrito, 

especialmente no caso de repertórios que pouco especificam seus aspectos cênicos, como é o 

caso de comédias madrigalescas e de compositores que se utilizaram da improvisação e da 

aleatoriedade para estruturar ações cênicas nas peças de vanguarda.  

E, especialmente no caso de entrevistas como de Silva Ramos (2020) e Martins 

(2019), é possível verificar o quanto essas prescrições de elementos cênicos feitas por parte de 

compositores do século XX que trabalharam na elaboração das performances  de suas próprias 

composições junto aos coros o quanto as ações cênicas não constituíram um trabalho de 

colaboração mútua entre compositores e intérpretes.  Entretanto, não havia liberdade, 

possivelmente, para encenar obras que não pertencem a um gênero dramático-musical 

específico e não têm ações cênicas expressamente prescritas pelo compositor. 

Há nessa postura adotada pelos intérpretes à época, evidentemente, uma atitude de 

fidelidade à obra musical tal como criada pelo compositor, mas também o estabelecimento de 

práticas de performance distintas dos coros cênicos, nas quais a introdução de elementos 

cênicos por parte do intérprete, mesmo quando não previstos pelo compositor, é comum. Em 

consonância com as fontes e com a pesquisa como Teixeira (2015) a respeito das práticas 

educativas e artísticas do Festival de Coros do Rio Grande do Sul, as entrevistas mostraram que 

havia uma disputa estética entre os intérpretes que eram ligados principalmente à prática cênica 

da vanguarda e a prática de coro cênico ligada aos arranjos de música popular que já na década 

de 1970 havia se iniciado.  

À parte das semelhanças no tratamento do texto musical das obras, as fontes e as 

entrevistas indicam que existiram, possivelmente, diferenças do modo como eram tratados esses 

elementos cênicos nesses dois repertórios distintos. Na música antiga, há a presença de uma 

prática cênica possivelmente mais associada a gêneros dramáticos-musicais tradicionais, 

limitados principalmente à encenação de comédias madrigalescas, com ações cênicas guiadas 

por roteiros, libretos ou textos literários diversos nos quais os compositores se embasaram para 

a estruturação da parte musical das obras. Apesar de conservar algumas tradições de gêneros 

como a ópera, essas encenações provavelmente trouxeram ao ambiente coral paulistano novos 

formatos de apresentação para concertos de música antiga e simbolizaram uma mudança na 

rotina de apresentações de coros como o Coral ICIB e o Madrigal Ars Viva, que tinham o 

costume de fazer comédias madrigalescas.  
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As ações cênicas na música do século XX, por outro lado, foram associadas 

principalmente ao repertório de vanguarda. Ao contrário da música antiga, essa música-teatro 

feita para coro comumente se embasava em estruturas nas quais música e drama exerciam papel 

de igual importância na performance da obra e em uma linguagem teatral contemporânea e 

experimental, em consonância com a linguagem musical empregada.  

Portanto, essas ações cênicas, que foram desenvolvidas em contextos específicos 

do repertório de música antiga e de música do século XX, embora desenvolvidas cada qual 

segundo as especificidades inerentes aos diferentes estilos musicais que englobam, 

provavelmente tiveram como denominador comum seu uso para a difusão e renovação de 

repertórios e práticas.  

 

3.4. Práticas de repertório 

 

3.4.1. Música Antiga 

  

Para compreender as práticas de repertório dos conjuntos corais com música antiga, 

é essencial considerar o contexto histórico discutido no capítulo anterior, especialmente as 

ações que procuraram promover uma ruptura com a cultura musical do século XIX e que 

permearam a incorporação de ambos os repertórios musicais às práticas corais vigentes. Em 

nossa dissertação de mestrado (GABRIEL, 2016), concluímos que a cidade de São Paulo da 

primeira metade do século XX apresentava, em seu ambiente coral artístico, uma 

predominância de tradições de performance musical europeias do século XIX que também se 

traduziu nas práticas de repertório do período. 

Essas práticas de repertório constituíram, essencialmente, práticas que 

privilegiaram a realização de obras de compositores e de gêneros musicais que fizeram parte 

dessa cultura musical do Romantismo (GABRIEL, 2016). A música romântica e a ópera foram 

evidentemente parte importante dessas práticas de repertório do período. Entretanto, é 

importante ressaltar que o historicismo que permeou o Romantismo também promoveu, 

especialmente na Europa, um interesse pela música do passado que reincorporou uma série de 

repertórios antigos à vida musical do século XIX (GABRIEL, 2016). Alguns desses repertórios 

incluem o canto gregoriano em geral e obras de compositores como J.S.Bach, H. Purcell, G. F. 

Telemann, G. F. Handel, J.J. Quantz, A. Vivaldi, H. Schütz, J. Mattheson, A. Corelli, C. 

Monteverdi, D. Buxtehude, e G. P. Palestrina, entre outros (GABRIEL, 2016). 
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São compositores que tiveram sua obra perpetuada dentro do cânone da música 

erudita ocidental por meio de uma série de mecanismos sociais e culturais que se manifestaram 

nos grandes polos de produção artística da Europa e dos Estados Unidos a partir do século XIX 

(SAMSON, 2011). A Igreja Católica Romana, por exemplo, no âmbito de um movimento 

restaurador mais amplo que afetou a música litúrgica católica, foi responsável por reavivar a 

música de G.P. Palestrina no final do século XIX, inclusive em sua diocese de São Paulo, e 

impulsionar a publicação da obra completa do compositor na Europa nesse mesmo período. 

Especialmente no caso da música coral sacra de J.S. Bach e Handel, houve a partir do século 

XIX uma intensa atividade coral amadora concentrada em igrejas, festivais e sociedades corais, 

seguida pelo canto coral artístico profissional, que também ocorreu em instituições  congêneres 

no Brasil, resguardadas as diferenças evidentes entre os movimentos corais que se instalaram 

na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil.  Em nossa dissertação de mestrado (GABRIEL, 

2016), por exemplo, encontramos documentação relacionada a performances de obras de J.S. 

Bach em sociedades corais ligadas a imigrantes alemães de São Paulo, como o Schubertchor e 

a Sociedade Filarmônica Lyra, ocorridos na primeira metade do século XX. Tanto a dissertação 

de Kerr (2000) quanto Braga (1961) mencionam a performance de obras de J.S. Bach e Handel 

em denominações protestantes em São Paulo, principalmente na primeira metade do século XX. 

Logo, é importante ressaltar que a obra desses compositores antigos que fizeram 

parte das tradições de performance do século XIX, como Bach, Handel e Palestrina, 

provavelmente já constituíam um repertório com determinado nível de visibilidade e de 

circulação entre o público e as instituições artísticas paulistanas nas décadas de 1960 e 1970. 

Portanto, e conforme levantamento de performances e entrevistas feitos especialmente para a 

presente pesquisa, havia na prática dos coros estudados uma ênfase em um repertório de música 

antiga que fosse além das obras desses compositores já canonizados pela cultura musical do 

século XIX, embora não os excluísse totalmente de suas atividades artísticas.  

Essa necessidade de expansão e de renovação de repertórios musicais, bem como 

da difusão de obras musicais percebidas pelos regentes como obras pouco conhecidas entre o 

público brasileiro, fundamentou, portanto, a construção de um repertório variado com música 

dos períodos Medieval, Renascentista e Barroco ocidentais europeus, bem como música 

colonial brasileira.  

A música da Idade Média praticada contempla, primeiramente, um repertório de 

autoria anônima constituído por canto gregoriano, música trovadoresca e gêneros sacros como 

a cláusula, o moteto e o carol. Já entre as obras de autoria reconhecida, estão músicas de  Léonin 

(c.1135-1201) e Pérotin (c. 1160 –c. 1236), e obras de compositores da Idade Média tardia, 
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como Guillaume de Machaut (1300-1377), Guillaume Dufay (1397-1474) e Gilles Binchois 

(1400-1460). É possível encontrar também referências a cancioneiros e jograis como o Martim 

Codax (séc. XIII) e as Cantigas de Santa María, mencionados por Martins (2019) em sua 

entrevista, e o Cancioneiro de Palacio e o Cancioneiro de Upsala, que fornecem peças para 

vários dos programas de concertos dos coros estudados.  

 

Figura 49: Programa de concerto de 25 de novembro de 1966 do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo na 

Catedral Metropolitana de Campinas, no qual é possível visualizar o repertório medieval composto por obras de 

Pérotin, Binchois, Trinctoris e Dufay. 

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, 1966. 
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A análise das fontes indica que a performance de música medieval foi uma prática 

mais localizada nos coros regidos por Klaus Dieter Wolff, como o Conjunto Coral de Câmara 

de São Paulo e o Ars Viva. Entre os trabalhos de Wolff com música medieval, destaca-se o 

disco Música Medieval (1967), inteiramente dedicado ao repertório homônimo, gravado com o 

Conjunto Coral de Câmara de São Paulo.  

Diferentemente da música da Idade Média, que teve uma prática limitada 

principalmente aos coros regidos por Dieter Wolff, a música renascentista teve uma 

disseminação mais ampla, de acordo com as fontes e as entrevistas feitas para esta pesquisa. 

Lutero Rodrigues (2018) afirma inclusive que priorizou o repertório renascentista em vista das 

dificuldades técnicas e de assimilação da estética das peças medievais por parte de coralistas 

amadores.  

Martins (2019) menciona como compositores contemplados pelo Ars Viva 

Johannes de Florencia (fl. 1340-1350), Francesco Landini (c.1325-1397), Jacob Obrecht 

(1457/8-1505), Johannes Ockeghem (c.1410-1497), Josquin des Prez (c.1450-55; 1521), 

Giovanni Pierluigi da Palestrina, (c. 1525-1526; 1594) Heinrich Schütz (1585-1672), Johann 

Sebastian Bach (1685-1750), Antonio Vivaldi (1678-1741), Claudio Monteverdi (1567–1643) 

e Carlo Gesualdo (1566-1613). Rodrigues (2018), por sua vez, menciona especificamente des 

Prez, Orlando di Lasso (1530 ou 1532; 1594), Monteverdi e Bach. 

 O regente afirma, ainda, que os compositores renascentistas que normalmente 

faziam parte de coletâneas como Chorübungen eram frequentes no repertório de coros como o 

Madrigal Klaus Dieter Wolff.  A fala de Rodrigues (2018) indica o papel relevante que essas 

publicações provavelmente adquiriram no estabelecimento de práticas de repertório entre os 

coros, especialmente nas décadas de 1960 e 1970, quando a circulação de manuscritos e de 

partituras avulsas de música antiga no Brasil ainda era potencialmente restrita.  

Além de confirmar a presença de obras de compositores que aparecem nas 

entrevistas, como des Prez, Lasso e Monteverdi, no levantamento de performances feito para a 

presente pesquisa há, entre outros, Clément Janequin (1485-1558), Juan del Encina (1468; 

c.1529-30), John Dowland ( 1563-1626), Giles Farnaby (1560-1640), Claudin de Sermisy 

(c.1490-1562), Pierre Passereau (fl. 1509-1547), Thomas Morley (1557 ou 1558 – 1602), 

Cristóbal de Morales (1500-1553), John Wilbye (1574 – 1638), Antonio Caldara (1671-1736), 

Pierre Certon (c.1527-1572), Jacques Arcadelt (c.1507 – 1568), Hans Leo Hassler (1564-1612), 

Jan Sweelinck (1562-1621), Tomás Luiz de Victoria (1548-1611), William Byrd (c.1540 -

1623), Orazio Vecchi (1550-1605).  
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Menos mencionados nas entrevistas, de acordo com as fontes, foram exploradas 

obras de compositores barrocos como Heinrich Schütz (1585-1672), Dieterich Buxtehude 

(1637-1707), Friedrich Funcke (1642-1699), Michael Praetorius (1571-1621), Henry Purcell 

(1659-1695), Alessandro Scarlatti (1660-1725) e Antonio Vivaldi (1678-1741), entre outros. 

  

Figura 50: Detalhe do programa de Semana Santa com a Paixão segundo Mateus de Frederick Funcke ocorrido 

em 21 de março de 1964 na Igreja Presbiteriana de Santos. 

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, 1964.  

 

Pesquisas de repertório específicas também se destacam entre a prática dos coros, 

a exemplo da pesquisa de Roberto Martins (2019) com Renascença Espanhola, especialmente 

com os cancioneiros, como o Cancioneiro de Upsala e o Cancioneiro do Palácio. O coral do 

Ítalo-Brasileiro, por sua vez, tinha uma aproximação evidente com a Renascença Italiana, pela 
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existência de uma proposta subjacente do conjunto de divulgar a música italiana em geral, não 

apenas a antiga.  

Entre os gêneros musicais contemplados por esse repertório antigo, estão sobretudo 

os gêneros com pequenas formas a cappella, como frótolas, madrigais, motetos, chansons e 

virelai. Missas, cantatas, comédias madrigalescas, oratórios e ciclos de peças de maiores 

proporções eram feitos apenas esporadicamente, provavelmente por razões pragmáticas. São, 

afinal, obras que provavelmente exigiam dos coros uma quantidade maior de recursos 

financeiros e humanos, como solistas, instrumentistas e, para as concepções interpretativas dos 

regentes à época, parcerias com outros coros que proporcionassem um número de vozes 

superior à usual formação de câmara que a maior parte dos coros estudados apresentava37.  

Ao contrário da música medieval e da música renascentista, nenhum dos conjuntos 

pesquisados apresenta registros fonográficos das décadas de 1960 e 1970 do repertório barroco 

praticado. As performances ao vivo, por outro lado, incluem um dos concertos da Semana Santa 

do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, que apresentou o Magnificat de Vivaldi no Theatro 

Municipal de São Paulo na edição de 11 de abril de 1965, com participação do Madrigal Ars 

Viva e regência de Roberto Schnorrenberg. Com o Conjunto Coral de Câmara, Klaus Dieter 

Wolff regeu a Paixão segundo São Mateus de Funcke no dia 22 de março de 1964, na Igreja 

Nossa Senhora de Fátima.  

No âmbito da música colonial brasileira, é possível verificar que as práticas de 

repertório se apoiaram nas pesquisas que procuraram, no século XX, reincorporar esse 

repertório à prática musical brasileira. Nesse contexto, destacam-se os estudos a respeito da 

produção musical de André da Silva Gomes (1752-1844) empreendidos por Furio Franceschini 

(1880-1976) e por Régis Duprat (1930) em São Paulo; as pesquisas de Francisco Curt Lange 

(1903-1997), que proporcionaram a redescoberta de compositores como José Joaquim Emerico 

Lobo de Mesquita (1746-1805) e Francisco Gomes da Rocha (1745-1808); e a pesquisa de 

Cleofe Person de Mattos (1913-2002) sobre José Maurício Nunes Garcia (1767-1830).  

                                                 

37 Na presente tese, ao discutir práticas de acompanhamento, essa questão de como a realização de obras de grandes 

proporções de compositores como Monteverdi, Bach e Handel limitava-se invariavelmente às poucas ocasiões em 

que os grupos tinham recursos humanos e financeiros para viabilização da performance é abordada com maior 

aprofundamento. Em linhas gerais, o fato dos coros estudados serem, em grande parte, coros independentes que 

não tinham grandes patrocinadores fixos, ou mesmo que não tinham o fácil acesso a orquestras que corpos 

permanentes de teatros e salas de concerto usufruem provavelmente contribuiu para as práticas de repertório dos 

coros em relação aos recursos de que dispunham para realizar as performances, e especialmente no uso de 

formações instrumentais.  
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Para viabilização da performance desse repertório, à época, recém-descoberto, 

provavelmente foi fundamental a aproximação entre pesquisadores e intérpretes. Roberto 

Martins, regente do Ars Viva, afirma que Cleofe Person de Mattos foi fundamental para a 

realização de performances do grupo com obras de Nunes Garcia:  

 

Lembro como Crux fidelis e Judas mercator pessimus, ambas de José Mauricio Nunes 

Garcia, emocionaram tanta gente. E ninguém ainda havia apresentado os pequenos 

motetos do padre-mestre em São Paulo no início dos anos 1970! Fui ao Rio buscar as 

partituras com Cleofe Person de Mattos, especialista na obra de José Maurício e 

regente da Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro. Ficamos amigos. Na última 

vez que estivemos no Rio, lá estava ela com seu sorriso de aprovação às nossas 

apojaturas do Crux fidelis. Ah! Saudosa Cleofe! (MARTINS, 2011, p. 111) 

 

Já o encarte do disco Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (1967) fornece a 

informação de que, no ano anterior à gravação, o conjunto  

 

[...] colaborou imensamente com a ‘Orquestra de Câmara de São Paulo’, sob a direção 

de Olivier Toni, para primeiras apresentações de obras de autores do ‘período colonial 

brasileiro’, especialmente ‘Missa em Fá [Maior]’ com apresentações em São Paulo, 

na Cidade Universitária, além de Campinas e Salto. (LOURENÇÃO in GRUPO 

CORAL [...], 1967, não paginado) 

 

O regente Olivier Toni e a Orquestra, que foram responsáveis pelo 

acompanhamento orquestral das peças antigas do disco, de fato foram importantes divulgadores 

da música colonial brasileira em São Paulo, estabelecendo parcerias com o musicólogo Regis 

Duprat para a realização da pesquisa de repertório. 

Em sua maioria, esse repertório de música coral brasileira antiga que figura nas 

performances pesquisadas em São Paulo provém dos séculos XVIII e XIX e, evidentemente, 

constitui um repertório que não é equivalente estilisticamente ao repertório de música antiga 

europeia assimilado pelos grupos corais desta pesquisa. Também não constitui um repertório 

variado, centrando-se predominantemente em um grupo mais restrito de compositores de 

música sacra, como José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), José Joaquim Emerico Lobo de 

Mesquita (1746-1805) e Manoel Dias de Oliveira (c.1735-1813). 

Obras corais de grande extensão, e com caráter coral-sinfônico, como missas e Te 

Deum, além de motetos, figuram entre os gêneros de música coral mais comuns em 

performances. No levantamento de repertório, destaca-se, por exemplo, a performance que 

reuniu o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, o Madrigal Ars Viva de Santos, o Madrigal 

Klaus Dieter Wolff e a Orquestra de Câmara de São Paulo em  4 de janeiro de 1975 na então 

nova sede do jornal O Estado de São Paulo, na rua Engenheiro Caetano Alvares, na cidade de 
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São Paulo. Para a ocasião de uma missa em comemoração ao centenário do jornal e à 

inauguração do novo prédio, os conjuntos musicais realizaram uma performance da Missa em 

Fá Maior de Lobo de Mesquita (O ESTADO DE S. PAULO, 1974).  

 

Figura 51: Publicidade de concerto da Missa em Fá maior de Lobo de Mesquita em 4 de janeiro de 1975 

 

Fonte: ACERVO DO JORNAL O ESTADO DE S. PAULO, 1974 

 

Apesar dessa presença evidente da música brasileira na atividade artística dos coros, 

é possível verificar pelo levantamento de repertório que, dentre os repertórios praticados, a 

música renascentista e a música medieval europeias ainda são as mais contempladas, em 

quantidade de performances e gravações.   

Em geral, portanto, as práticas de repertório de Música Antiga dos coros 

pesquisados, presentes tanto nas fontes documentais quanto na bibliografia, mostram-se 

concentradas principalmente em evidenciar uma produção musical percebida pelos regentes e 

dirigentes dos coros como um repertório distante do cânone musical erudito e das tradições de 

performance do Romantismo. As escolhas de repertório também visavam divulgar obras corais 

que, por não fazerem parte desse cânone e dessas tradições de performance, eram pouco 

contempladas pelas apresentações em salas de concerto e pouco conhecidas do público 

brasileiro.  
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Essa orientação se traduziu principalmente em uma prática de repertório 

estrangeiro, apesar da presença difusa do repertório antigo brasileiro tanto nas performances 

quanto nas gravações dos grupos. Dentro do repertório de origem estrangeira, há maior ênfase 

à música europeia da Idade Média e Renascença, apesar do Barroco continuar a ser praticado.  

 Também se destaca, em geral, a construção de um repertório amplo e variado que, 

embora incluísse, vai além das obras de compositores canônicos como Bach, Handel e 

Palestrina. Há possivelmente nessa orientação a intenção de efetivamente ampliar e renovar 

repertórios para além do cânone do século XIX, mas também a limitação de recursos humanos 

ou financeiros  que muitos coros provavelmente tinham para realização de obras corais que, na 

concepção dos intérpretes da época, exigiam coros com um maior número de pessoas e 

formações orquestrais, como as de Handel e Bach.  Pesquisas de repertório específicas 

respaldaram essa ampliação de repertório, feitas com limitações impostas principalmente pela 

distância geográfica do Brasil da tradição dos grandes centros europeus de difusão e prática de 

música antiga.   

 

3.4.2. As práticas de repertório do século XX 

 

Enquanto há, nas práticas de repertório de Música Antiga, a predominância de obras 

corais europeias, a música do século XX praticada contrastava pela clara prioridade dada a 

autores brasileiros de estéticas composicionais das mais diversas.  

A análise dos programas de concerto mostra que, evidentemente, os compositores 

estrangeiros não deixaram de ser contemplados por concertos no período histórico estudado, 

principalmente nos primeiros concertos com música do século XX de coros como o Madrigal 

Ars Viva e o CoralUSP. Figuram em performances música de compositores como Claude 

Debussy (1862-1918), Béla Bartók (1881-1945), Zoltán Kodály (1882-1967), Paul Hindemith 

(1895-1963), Francis Poulenc (1899-1963), Igor Stravinsky (1882-1971), Anton Webern 

(1883-1945), Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) e Olivier Messiaen (1908-1992). Além 

disso, é possível observar que esses compositores estrangeiros do século XX, à época já 

consagrados, eram especialmente presentes entre o repertório do CoralUSP, do Coral do 

Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro e do Madrigal das Arcadas.  

Entretanto, principalmente a partir do final da década de 1960, início da década de 

1970, o levantamento de performances feito para a presente pesquisa indica que esse repertório 

do século XX se expandiu significativamente para a realização de composições brasileiras, e 

em casos como o Madrigal Ars Viva de Santos, para obras elaboradas em colaboração direta 
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entre o coro e o autor. Para Martins (2019), regente do Ars Viva até o presente momento de 

elaboração da tese, esse aspecto da atuação conjunta do coro santista com compositores 

inclusive constituiu o elemento mais importante das práticas de performance da música do 

século XX que vivenciou no período.  

Segundo Coelho de Souza (2011), um compositor que também se beneficiou 

amplamente desse ambiente de experimentação do Madrigal, o coro exerceu essa função de 

laboratório para compositores não apenas em suas primeiras décadas de existência, como 

também nas décadas de 1980 e 1990.  

Para Rodrigues (2018), ao contrário do repertório do século XX cultivado pelo 

ambiente coral paulista das décadas de 1960 e 1970, essa música coral alemã produzida no 

século XX não tem caráter experimental. O livro Chorunbungen, coletânea identificada por 

Rodrigues (2018) como parte do  repertório didático de aulas de regência com Wolff, apresenta 

algumas dessas peças. São, essencialmente, peças em notação tradicional que, ao mesmo tempo 

em que têm inspiração no contraponto e nas formas antigas do Barroco e da Renascença tardia, 

utilizam-se de uma harmonia tonal expandida e de maior liberdade formal para caracterizar seu 

estilo composicional. Rodrigues (2018,) relata em sua entrevista sua vivência com essa música 

do século XX da Alemanha com Alexander Wagner, ex-aluno e sucessor de Thomas na 

Hochschule für Musik de Detmold:  

 

Eu cheguei a perguntar uma vez para ele... meu sonho aqui no Brasil era um dia ter 

um coro para cantar o opus 2 do Webern, Entflieht auf leichten Kähnen, uma 

cançãozinha do Webern, e que para mim era o desafio máximo de um coro poder 

cantar aquilo.  Um dia eu perguntei para ele, “Professor, o senhor já regeu o opus 2 

do Webern? ”. Ele já tinha regido de tudo na Alemanha. Ele falou: “Não”. Eu me 

assustei. Ele falou: “Eu não acho importante reger essa peça. Essa peça não tem valor 

algum, para nós aqui. É uma tentativa de fazer alguma coisa diferente, mas eu nunca 

achei que ela tivesse valor para poder mexer com isso”. [...] 

Na Alemanha, música vocal não é uma música para você fazer experiências 

harmônicas. Música vocal é uma música mais... assim.... Deixa eu ver se eu consigo 

te dar um exemplo. Naqueles livros do Kurt Thomas sempre tem alguns exemplos 

desses compositores-chave alemães, e na Alemanha até hoje tem compositores que 

compõem só esse tipo de música. [...] São bonitas, tonais, geralmente, bem escritas, 

mas não exigem muito do coro. Harmonicamente, de jeito nenhum.  

Mas a gente fazia com ele [Alexander Wagner] coisas bonitas, ele conhecia muito 

repertório. Eu cantei... ele tinha o coro da escola, era uma maravilha aquele coro; ele 

regia e ensaiava, então eu vi todo o processo de ensaio, como fazia. E esse coro 

cantava, por exemplo, motetos maravilhosos de Schütz, que eram uma das coisas mais 

bonitas que eu já havia cantado também, e ele fazia muito bem isso. E ele se 

aventurava eventualmente a fazer música francesa, por quê? Porque ele falava francês 

também. Para um alemão não é comum, mas ele falava francês.  (RODRIGUES, 2018, 

p.5-6) 
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Com relação às correntes estéticas contempladas nos concertos, é possível observar 

um repertório bem diverso, no qual coexistiram tanto obras de vanguarda quanto composições 

que não adotaram essa estética. É importante ressaltar, nesse quesito, que entre muitos 

compositores brasileiros ou radicados no país que escreveram obras para coro no século XX e 

que estão presentes nos repertórios dos coros estudados, essas divisões estéticas são tênues. A 

produção musical brasileira de diversos compositores ativos no período histórico contemplado 

pela presente pesquisa, como discute Moura (2011), se utilizou das técnicas composicionais 

experimentais difundidas no século XX a seu próprio modo, resultando em obras musicais que 

são um amálgama de procedimentos composicionais experimentais com procedimentos 

convencionais.  

Considerando a diversidade estética e as complexidades intrínsecas a essa produção 

musical, figuram no levantamento de performances compositores que foram 

caracteristicamente vanguardistas ou escreveram obras de vanguarda nas décadas de 1960 e 

1970, como Gilberto Mendes, Willy Corrêa de Oliveira, Damiano Cozzella, Ernst Widmer e o 

próprio Roberto Martins.  

É exemplo de obra de vanguarda que constou do levantamento de performances 

Motet em ré menor (Beba Coca-Cola), que esteve presente não apenas em performances ao 

vivo do CoralUSP e do Madrigal Ars Viva de Santos, como também nos respectivos discos que 

gravaram na década de 1970. Outro exemplo é Rumo ao sol: espiral de Ernst Widmer, cantada 

em concertos como o espetáculo do CoralUSP de data provável entre maio e junho de 1974 no 

auditório da FAFIJA em Jaú (SP), e que consta também do disco (1974) do grupo. 

Há, entretanto, uma presença igualmente relevante de compositores brasileiros que 

não adotaram predominantemente em suas respectivas trajetórias a estética de vanguarda, como 

Mozart Camargo Guarnieri (1907-1993), Osvaldo Lacerda, Ernst Mahle (1929), Bruno Kiefer 

(1923-1987), Adelaide Pereira da Silva (1928), João de Sousa Lima (1898-1982) e Heitor Villa-

Lobos (1887-1959), um compositor que tanto Martins (2019) quanto Rodrigues (2018) 

inclusive afirmaram ter sido proscrito pela vanguarda.  
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Figura 52: Primeira página da peça Forte-Piano de Osvaldo Lacerda com anotações para performance, utilizada 

pelo Madrigal Ars Viva de Santos. 

 

 Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, [s.d.]. 

 

O levantamento de performances musicais mostra, na realidade, que nem mesmo 

em coros fortemente ligados à vanguarda houve uma preterição desses compositores que 

continuaram a trabalhar com música tonal e não tiveram sequer uma fase vanguardista. 

Confirmando os resultados desse levantamento, é importante ressaltar que tanto Martins (2019) 

quanto Rodrigues (2018), ambos regentes de coros que interpretavam música de vanguarda, 

afirmavam interpretar Villa-Lobos a despeito das disputas estéticas do período empreendidas 

pelos vanguardistas.  

O próprio Martins (2019) demonstrou em sua entrevista uma abertura ampla não 

apenas para a música de Villa-Lobos, como também a esse repertório do século XX não 

vanguardista, ao menos de sua parte, como regente do Ars Viva, e da parte de seu antecessor 
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no posto, Klaus Dieter Wolff. Na ocasião da visita ao acervo do coro, Martins não apenas citou 

obras de compositores como Camargo Guarnieri, Ernst Mahle, Osvaldo Lacerda e Heitor Villa-

Lobos que fizeram parte do repertório do grupo. O regente também mostrou Et Ostendit Mihi 

de Ernst Mahle (Figura 53), obra atonal que fez parte do repertório do Ars Viva, indicando que 

esse antagonismo estético entre vanguarda e compositores tonais foi relativo e não impôs 

limites rígidos tanto para a linguagem composicional dos compositores quanto para as escolhas 

de repertório de intérpretes. 

 

Figura 53 Primeira página da partitura manuscrita Et Ostendit Mihi, de Ernst Mahle. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, [s.d.] 

 

Alguns exemplos de performances que constam do levantamento que apresentam 

esse tipo de repertório não vanguardista, que continua a se utilizar do sistema tonal e de 

procedimentos composicionais convencionais, são várias performances da Missa São Sebastião 

de Heitor Villa-Lobos que o Madrigal das Arcadas fez no decorrer das atividades do grupo na 
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década de 1970, inclusive uma performance no Festival de Campos do Jordão na Igreja do 

Capivari em 26 de julho de 1970. Também é um exemplo o repertório do Coral do Instituto 

Cultural Ítalo-Brasileiro para o disco Grupo Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro: Obras 

de compositores brasileiros do período colonial e contemporâneos (1967). Esse repertório 

incluiu Ofulu-Lorerê, de Osvaldo Lacerda, Ziri Nego, de Souza Lima, e uma performance do 

arranjo Xangô, colocado no encarte do disco como uma composição de Villa-Lobos.  

Enquanto coros ligados à vanguarda como o Ars Viva tiveram uma evidente 

abertura para obras de compositores do século XX que não fizeram parte do movimento, há 

casos como o Coro do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, que não tiveram em seu levantamento 

de performances a presença de obras de vanguarda. De fato, Silva Ramos (2020), que foi 

coralista de Walter Lourenção no Liceu Pasteur em São Paulo (SP), definiu o regente como um 

músico que não teve um relação próxima com a vanguarda. Em contrapartida, de acordo com 

Silva Ramos (2020), Lourenção associou-se a compositores como Osvaldo Lacerda, que 

dedicou peças ao Coro do Liceu Pasteur, por exemplo, e conforme discutido anteriormente, 

também fez parte do repertório do disco Grupo Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro: 

Obras de compositores brasileiros do período colonial e contemporâneos (1967). 

O levantamento de performances musicais, assim como as entrevistas e fontes, 

indicam que os coros estudados adotaram um repertório do século XX que contemplou uma 

variedade de estéticas composicionais características da produção do século XX, inclusive uma 

quantidade significativa de obras musicais brasileiras. Há também indícios nas entrevistas e no 

levantamento de performances de que as disputas estéticas empreendidas pela vanguarda nas 

décadas de 1960 e 1970 não influenciaram necessariamente nas escolhas de repertório dos 

intérpretes, que mesmo quando próximos à vanguarda, procuraram contemplar uma variedade 

considerável de obras de compositores de diferentes estéticas em seus concertos.  

A presença de Heitor Villa-Lobos nas performances musicais do período constitui 

um caso particularmente pertinente em relação a essa variedade estética de repertório, 

especialmente em contextos de prática coral como a do Ars Viva de Santos, que foi um coro 

fundado por compositores de vanguarda e que sempre se caracterizou como um coro próximo 

à vanguarda. Villla-Lobos, que representou o nacionalismo na composição musical erudita 

brasileira, uma estética à qual a vanguarda se opôs, foi frequentemente considerado pelos 

entrevistados como um compositor proibido de ser interpretado, especialmente no contexto do 

Departamento de Música da USP. Entretanto, tanto o levantamento de performances quanto as 

entrevistas mostraram que Villa-Lobos continuou a ser interpretado nas décadas de 1960 e 1970 

pelos coros estudados, e provavelmente por grande parte dos coros brasileiros da época.  
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Há nesse fenômeno, naturalmente, uma diferença na atuação dos intérpretes e dos 

compositores de vanguarda, que por seu campo de atuação se envolveram em um papel muito 

mais ativo do que os intérpretes nas disputas estéticas entre vanguarda e nacionalismo que se 

instalaram no Brasil a partir da década de 1950. Isso é válido mesmo para coros como o Ars 

Viva, em que compositores como Gilberto Mendes atuaram também como intérpretes, ainda 

que na condição de coralistas. A compreensão de que, apesar dessas eventuais intersecções 

entre uma atividade e outra, os intérpretes desenvolveram práticas de repertório independentes 

da disputa estética da qual se ocuparam principalmente compositores é, portanto, fundamental 

para compreender essa parcela da atividade coral dos grupos estudados.  

 Com relação a Villa-Lobos, há também a questão de que, no âmbito das práticas 

de repertório do século XX, as obras musicais do compositor brasileiro constituíam um 

repertório extremamente contemporâneo às décadas de 1960 e 1970, e que obteve visibilidade 

e difusão considerável na primeira metade do século XX. Essa é uma premissa válida desde o 

Movimento Ars Nova, cerne da coexistência entre a música antiga e a música do século XX na 

prática coral das décadas de 1960 e 1970, que inspirou a criação do Ars Viva e, conforme 

discutido nesta tese, chegou a interpretar Villa-Lobos enquanto o compositor ainda estava vivo 

na década de 1950.  

O levantamento de performances também aponta, naturalmente, a existência de 

repertórios que foram mais recorrentes em determinados conjuntos corais do que em outros, 

assim como preferências como a do Coral ICIB por obras de compositores que não 

representavam a composição coral de vanguarda da época. Essas diferenças de repertório entre 

grupos são, evidentemente, uma consequência natural do fato de que esses grupos 

desenvolveram cada qual uma identidade de grupo e uma proposta artística próprias e foram 

liderados por intérpretes com personalidades e práticas distintas.  

 

3.5. As práticas de acompanhamento  

 

3.5.1. A predominância da música a cappella e as situações pontuais de uso de 

acompanhamento instrumental  

 

As fontes de performances contempladas pela pesquisa indicam que tanto a Música 

Antiga quanto a Música do Século XX presentes na trajetória dos coros estudados foram 

predominantemente interpretadas a cappella. Essa recorrência ocorre com a quantidade 

significativa de obras escritas no século XX que se dedicam à formação e que fizeram parte do 
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repertório dos coros estudados, sobretudo as peças brasileiras, bem como a um repertório de 

gêneros sacros e profanos medievais, renascentistas ou barrocos que, já à época, eram inseridas 

em uma prática coral a cappella. 

Na imprensa periódica, são raras as menções à atuação de conjuntos instrumentais 

nas performances, enquanto partituras utilizadas em performances e em ensaios não apresentam 

comumente partes instrumentais. Na documentação sonora, a ausência de instrumentos em 

grande parte das performances é evidente não apenas pela audição, como pelas especificações 

de encarte.  

E entre as fontes jornalísticas, é possível encontrar impressões como as do crítico 

José da Veiga Oliveira (1973, não paginado), em resenha a respeito da performance da Paixão 

segundo São Mateus de Tomás Luís de Victoria feita naquele ano pelo Conjunto Coral de 

Câmara na igreja do Colégio São Luiz, São Paulo, segundo o qual “A polifonia ‘a cappella’, 

aparentemente árida, foi insuflada por um pulso magistral, sem perda alguma da espiritualidade 

imanente ao estilo victoriano38”. 

Os programas de concerto, que em nossa experiência de pesquisa forneceram 

informações mais precisas sobre instrumentistas que colaboraram com a realização da 

performance, também raramente apresentam alguma obra com acompanhamento instrumental. 

Há sobretudo programas com obras musicais de grandes proporções, como ciclos de peças e 

grandes formas musicais, como missas, te deum, oratórios e cantatas. Isso ocorre tanto no 

repertório de Música Antiga quanto de Música do Século XX, nos quais os grupos são 

frequentemente assessorados por pequenos ensembles instrumentais, conjuntos orquestrais ou 

órgão de tubos.  

 Toda a documentação analisada para a presente pesquisa mostra que casos como a 

gravação da Missa se la face ay pale pelo Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, em que há 

a adição de um acompanhamento instrumental a uma música para a qual não há linhas 

instrumentais escritas, embora presentes na atividade dos grupos, são exceções. As 

performances com instrumentos são, em sua maioria, concertos feitos com obras musicais para 

as quais haviam partes instrumentais escritas pelo próprio compositor a priori.  

 Como exemplos dessas performances localizadas em fontes, há diversas cantatas 

de J.S. Bach feitas pelo Madrigal Klaus Dieter Wolff  feitas no decorrer de sua trajetória 

artística; a performance de 23 de agosto de 1973 do Coralusp de Primitiva Grande, de Joaquín 

                                                 

38 Estilo próprio à obra de Tomás Luiz de Victoria.  
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Orellana (1937), para coro e instrumentos inventados pelo compositor; a Missa em Fá Maior 

de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (1746-1805), interpretada em 4 de janeiro de 1975 

pelo Madrigal Klaus Dieter Wolff, pelo Madrigal Ars Viva de Santos, pelo Conjunto Coral de 

Câmara de São Paulo e pela Orquestra de Câmara de São Paulo; e a Cantata Donna, Che in Ciel 

de G.F. Handel, cantada pelo Conjunto Coral de Câmara, Madrigal Ars Viva e Coral 

Comunicantus no Theatro Municipal de São Paulo em 15 de dezembro de 1973 (ver Figura 54).    

 

Figura 54: Foto de ensaio ou performance da Cantata Donna, Che in Ciel de G.F. Handel, cantada pelo Conjunto 

Coral de Câmara, Madrigal Ars Viva e Coral Comunicantus no Theatro Municipal de São Paulo (detalhe dos tubos 

do órgão do Theatro no canto superior direito.  

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, 1973.  

Entre os documentos sonoros, há também uma predominância de performances a 

cappella. É exemplo o disco Madrigal Ars Viva (1971), gravado pelo grupo homônimo e 

inteiramente dedicado à música a cappella, e do disco Coral da Universidade de São Paulo 

(1974), no qual ao menos o repertório de Música Antiga e de Música do Século XX foram 

gravados sem acompanhamento instrumental39.  

                                                 

39 Este disco não segue estritamente uma proposta de interpretação de música vocal a cappella, como 

o Madrigal Ars Viva. Nos arranjos de música brasileira, que embora não sejam objeto de estudo da presente 

pesquisa, foram gravados neste mesmo disco, é amplamente utilizado acompanhamento instrumental. Como 

exemplo, há Frevos diversos (faixa 1), arranjados por Damiano Cozzella, nos quais tocam uma banda de frevo que 

não é identificada.  



185 

Há também casos de uso de acompanhamento instrumental em gravações, 

principalmente Música Antiga e Música do Século XX não experimental. Exemplificam esses 

casos os discos do Conjunto Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (1967) e o Música 

Medieval (1967), do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo.  

 

Figura 55: Concerto na Igreja de Santo Antônio do Embaré (Santos) com cantatas de J.S.Bach não informadas sob 

regência de Renata Braunwieser, com Madrigal Ars Viva de Santos, Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, 

solistas e orquestra de câmara não especificada, , em data não informada. 

 

Fonte: ACERVO DO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS (SP), [s.d.].   

 

No caso do disco do Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (1967), o uso do 

acompanhamento é pontual. Há instrumentos apenas nas faixas de música brasileira do século 

XVIII, como os Quatro tractus para o Sábado de Semana Santa de Lobo de Mesquita, 

acompanhados pela Orquestra de Câmara de São Paulo, sob a regência de Olivier Toni 

(GRUPO CORAL [...], 1967). Há a adição de percussão para Xangô, de Heitor Villa-Lobos, e 

uma gravação de Ofulu-Lorerê de Osvaldo Lacerda, que realiza o acompanhamento de 

percussão prescrito pelo próprio compositor.  

No LP Música Medieval (1967) do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, há a 

atuação de um grupo instrumental composto por Dino Pedini (trompete), Enzo Pedini (trompa), 

Antônio Ceccato (trombone), Gilberto Gagliardi (trombone) e Ricardo Kanji (flauta doce). Os 
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quatro metais dobram ou, em alguns casos, substituem as linhas vocais, sendo que o trompete 

e a flauta doce se revezam para tocar a linha de soprano.  

Toda a atuação dos instrumentistas caracteriza-se, ainda, por um uso criativo dos 

instrumentos na performance. Em peças como a Missa se la face Ay Pale (faixas 1, 2, 3, 4 e 5), 

de Dufay, os instrumentos são utilizados para reforçar a alternância entre seções de tutti com 

seções de menor volume sonoro, nos quais menos naipes vocais e naipes instrumentais atuam.  

Os instrumentos, por sua vez, não tocam obrigatoriamente juntos em todas as 

situações de performance, dando a possibilidade do regente explorar combinações de 

sonoridades de dois ou três instrumentos em peças inteiras, ou em trechos específicos em que 

há menos naipes vocais cantando. Não há tampouco obrigatoriedade de que os instrumentos de 

fato toquem, com trechos ou peças inteiras cantadas a cappella.  

Em outro exemplo, na Clausula Mor de Pérotin correspondente à faixa 6 do álbum, 

o naipe de contraltos apresenta em uníssono o cantus firmus sem qualquer tipo de 

acompanhamento instrumental, enquanto na parte contrapontística da Clausula propriamente 

dita, dois dos instrumentos de metal realizam as outras duas vozes da peça junto com o naipe 

de contralto.  

Nesse sentido, a experimentação com instrumentos empreendida em Música 

Medieval também se assemelha à prática de grupos externos ao Brasil como exemplo de grupos, 

há o The Early Music Consort of London, dirigido por David Munrow (1942-1976), e o próprio 

New York Pro Musica, que se assemelham tanto nas escolhas de instrumentos utilizados quanto 

na exploração da alternância de tutti instrumentais, pequenos ensembles, e música vocal a 

cappella. No prefácio do New York Pro Musica Choral Songbook, o regente Noah Greenberg 

elenca alguns desses procedimentos que estão presentes em Música Medieval (1967):  

 

A experimentação com instrumentos também vai proporcionar resultados 

gratificantes se o regente observar a prática comum à Renascença de usar dobramentos 

instrumentais, ou a substituição de instrumentos por vozes. Novamente, conforme a 

prática da Renascença, seria bem apropriado interpretar algumas das obras 

inteiramente com instrumentos, e o regente coral deve considerar fazer uma versão 

para instrumentos primeiro, seguido de uma performance vocal com dobramentos.  

(Onde instrumentos antigos não estão disponíveis, o regente deve ser cuidadoso em 

sua seleção de equivalentes modernos apropriados: cordas solo, trombone, oboé, 

corne inglês e órgão) (GREENBERG, 1965, não paginado. Tradução nossa.40) 

                                                 

40 Experimentation with instruments will also yield gratifying results if the conductor observes the common 

Renaissance practice of using instrumental doubling or the substitution of instruments for voices. Again, in keeping 

with Renassaince practice, it would be quite appropriate to perform some of the works entirely with instruments, 

and the choral conductor should consider doing a version for instruments first, followed by a vocal performance 

with doublings.  
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Sobretudo no caso da música brasileira do século XX, é também um repertório 

caracterizado por uma aproximação dos compositores com o canto coral a cappella. É possível, 

entretanto, identificar nas fontes a performance de peças que pontualmente utilizam 

acompanhamento instrumental e, na vanguarda, sobretudo com o uso de instrumentos de 

sonoridade não convencional, ou objetos cotidianos. Exemplifica Vai e Vem (1969) de Gilberto 

Mendes, composta para fita magnética, toca-discos, coro, solistas vocais, flauta e uma série de 

instrumentos opcionais, que faz parte do disco Gilberto Mendes (1979), gravado pelo Madrigal 

Ars Viva.  

Há, em menor número, casos de utilização de um acompanhamento feito 

exclusivamente por percussão, observado tanto em gravações quanto em fontes escritas, como 

é o caso de composições afro-brasileiras de Carlos Alberto Pinto Fonseca, Osvaldo Lacerda e 

Heitor Villa-Lobos. 

Figura 56: Grupo do Coralusp em ensaio para turnê africana com percussionista (canto inferior, separado do coro, 

à esquerda) no IGC USP em 1979, sem data informada. 

 

Fonte: ACERVO DO CORALUSP, 1979. 

 

                                                 

(Where early instruments are not available, the conductor should be careful in his selection of suitable modern 

equivalents: solo strings, trombone, oboe, English horn, and organ.)” (GEENBERG, 1965, não paginado) 
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3.5.2. As escassas oportunidades de realização de performances com instrumentos  

 

A documentação mostra, portanto, que há uma efetiva predominância da música a 

cappella entre as práticas de acompanhamento dos grupos contemplados na presente pesquisa, 

compatível com o repertório, com a proposta estética e com a sonoridade dos coros estudados, 

enquanto formações de câmara independentes de corpos estáveis de grandes teatros. A 

preponderância das interpretações a cappella entre as performances e as gravações estudadas 

já representa, inclusive, um distanciamento do cânone de música coral-sinfônica ocidental que 

grupos como o Madrigal Ars Viva evitavam contemplar na programação de seus concertos.  

Entretanto, as entrevistas de Martins (2019) e Rodrigues (2018) trazem 

questionamentos a respeito do quanto, em determinadas circunstâncias, a opção pela ausência 

de instrumentos na performance era de fato algo espontâneo. Tanto Roberto Martins (2019) 

quanto Lutero Rodrigues (2018) mencionaram em suas respectivas entrevistas uma realidade 

evidente da trajetória dos coros estudados que, como organismos independentes sem fontes de 

patrocínio fixas, tinham poucos recursos financeiros para cachês para instrumentistas.  

Ambos os regentes indicam que, se a contratação de instrumentistas fosse algo 

acessível aos coros, provavelmente teriam feito mais performances com acompanhamento 

instrumental. Martins (2019), por exemplo, responde à seguinte pergunta:  

 

A.P.A.G. E interpretar essa Música Antiga nas décadas de 1960 e 1970 envolvia 

desafios com o coro? E se envolvia, quais seriam esses desafios? 

R.M. Olha, quando era com orquestra era problema econômico mesmo. Juntar para 

pagar orquestra, essa coisa toda. [...] Era um verdadeiro frisson, sabe? Fazer as 

cantatas de Bach, fazer as Sete palavras [ de Cristo] na cruz de Schütz, eu me lembro 

bem, com contínuo.  (MARTINS, 2019, p. 17) 

 

Martins (2019) também informa que os instrumentos antigos, à época 

predominantemente importados, eram pouco acessíveis ao Ars Viva. De fato, isso se reflete na 

trajetória do Madrigal, na qual performances com a presença de acompanhamento com 

instrumentos de época, como a performance de Machaut com alaúde e flauta doce retratada pela 

foto da Figura 57 é esporádica. 
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Figura 57: Performance de parte do Madrigal Ars Viva  de Pourquoy me bat mes maris de Guillaume de Machaut, 

no Theatro Municipal de São Paulo, em 1º de junho de 1968. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1968.  

 

Rodrigues (2018), por sua vez, recorda-se das poucas oportunidades em que 

conseguiam a contratação de músicos em São Paulo:  

 

Eu fiquei um tempo fazendo isso como prioridade. De vez em quando em São Paulo 

havia algumas circunstâncias que favoreciam esses “aventureiros corais”, como eu. 

Por exemplo, Luís Roberto Borges era um regente que tinha o Coral Pró-Música 

Sacra. De vez em quando ele fazia uns festivais de música sacra e convidava os coros, 

[havendo] algum dinheiro para poder convidar instrumentos, por exemplo. Eu 

aproveitava essas ocasiões e “tum”! Cantata de Bach, ou fazia alguma coisa assim. 

Pegava um desses coros, ou dois para juntar forças e fazia. Ou seja, sempre que podia 

a gente ousava um pouquinho mais, mas o repertório fundamental era a música da 

Renascença e música brasileira do passado ou atual, muito atual. (RODRIGUES, 

2018, p. 4) 

 

A fala de Rodrigues (2018) não apenas expõe as dificuldades para contratação de 

músicos instrumentistas, como também reafirma a importância dos eventos corais para a prática 

da época.  

As afirmações de Martins e Rodrigues são compatíveis com as informações 

fornecidas pelo levantamento de performances musicais dos grupos. A partir da comparação de 

dados referentes aos intérpretes envolvidos em performances e ao local e instituições envolvidas 
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nas performances, é possível estabelecer uma relação entre a presença de instituições 

patrocinadoras ou de parcerias entre grupos musicais e a viabilização de performances com 

acompanhamento instrumental. Praticamente todas as performances com acompanhamento 

instrumental tiveram algum tipo de patrocínio, tanto estatal quanto privado, ou alguma parceria 

entre os coros e orquestras ou grupos instrumentais de outra natureza.  

Embora a música a cappella tenha de fato se manifestado como um repertório de 

importância artística, histórica e pedagógica para todos os entrevistados, essas falas de Martins 

e Rodrigues trazem como questionamento o quanto o acompanhamento instrumental, 

principalmente por parte de ensembles e orquestras, teria sido um recurso utilizado com mais 

frequência caso os intérpretes tivessem tido meios financeiros para tanto.  

Aos relatos de Martins (2019) e Rodrigues (2018) somam-se a percepção de autores 

como Neves (1981) Menezes (1999), Gilberto Mendes (1991) e o próprio Roberto Martins 

(2019), de que especialmente o movimento de vanguarda teve dificuldades de empreender 

experimentação com a linguagem instrumental e eletroacústica no Brasil também por falta de 

recursos.  

É possível também localizar pontualmente em fontes jornalísticas textos como a 

matéria de concerto programado para o dia 5 de setembro de 1973 do Madrigal das Arcadas, 

com o regente Diogo Pacheco.  No jornal, está escrito que a Messe de Notre Dame de Guillaume 

de Machaut (c.1300- 1377), para a qual não há originalmente um acompanhamento instrumental 

escrito por Machaut, seria interpretada pelo coro com um conjunto de metais não especificado, 

composto por pistons, trompas, trombones e tuba (MÚSICA, 1973, p. 28).  

O mesmo anúncio detalha que a opção pelo uso dos metais é feita “conforme o 

costume da época em que foi escrita” (MÚSICA, 1973, p. 28). Já José da Veiga Oliveira (1967, 

não paginado), comenta que o grupo instrumental foi introduzido “ Como por preceito” no disco 

Música Medieval (1967).  

 Esses exemplos provenientes das fontes jornalísticas mostram a relevância que a 

adição de um acompanhamento instrumental, mesmo que não prescrito em partitura, 

provavelmente adquiriu para alguns intérpretes em um contexto de performance da música 

antiga. De fato, ambos indicam que a utilização de instrumentos de sopro em obras de Machaut 

e Dufay provavelmente era não apenas uma possibilidade interpretativa, como também a 

alternativa mais fiel aos próprios meios de performance da época dos compositores. 

 

3.5.3. O “a-cappella-Ideal” 
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Já para Silva Ramos (2020), há a presença do canto coral a cappella como um ideal 

estético relacionado tanto à Música Antiga, quanto à música do século XX, especialmente os 

compositores brasileiros que escreveram peças em contato direto com os coros contemplados 

por essa pesquisa.  

Em entrevista, Silva Ramos (2020) relata uma preferência por performances a 

cappella, tanto por parte de Klaus Dieter Wolff, quanto por parte de si próprio como intérprete. 

O entrevistado em questão afirma que, em sua experiência coral no Departamento de Música 

da USP, todo o repertório era feito a cappella, sob a regência de Wolff. A respeito dessa 

predominância da música a cappella, Silva Ramos (2020) cita A palo seco 41 de João Cabral de 

Melo Neto, que afirma que Wolff conhecia e apreciava42.   

 

Figura 58: Concerto a cappella do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo para a Sociedade Amigos da 

Cinemateca de São Paulo e Museu de Arte de São Paulo (provável local da performance), dia 28 de outubro de 

1964. 

 

Fonte: ACERVO CONJUNTO CORAL DE CÂMARA DE SÃO PAULO, 1964.  

 

                                                 

41 MELO NETO, João Cabral de. A palo seco. In: Obras completas. Rio de Janeiro: Nova, 2003.  
42 O Poema reflete a respeito do canto a palo seco, uma prática de origem andaluza difundida no Nordeste brasileiro 

que, embora pertencente a uma tradição musical distinta do canto coral a cappella, também envolve o canto sem 

acompanhamento de instrumentos.  
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Em trecho em que recorda a preparação de uma performance de uma cantata de 

Handel não especificada pelo entrevistado, com coro preparado por Dieter Wolff e orquestra 

regida por Olivier Toni, Silva Ramos relembra o uso da seguinte técnica de ensaio:  

 

Então, eu me lembro de a gente preparando antes de entrar o próprio Toni regendo, 

ele [Wolff] não preparava com o piano. Ele fazia as partes corais sem nada no começo, 

tudo a cappella. Depois que estava lido a cappella, vinha o pianista e tocava a parte 

do piano embaixo. Isso é importante para entender o Klaus. A tradição do que o Klaus 

gostava e queria não tinha em São Paulo. Ele gostava do coro a cappella muito 

afinado, muito bonito. (SILVA RAMOS, 2020, p. 24) 

 

Conforme o trecho da entrevista, a fala de Silva Ramos indica que o uso do canto a 

cappella também era parte de sua técnica de ensaio. Na entrevista, Silva Ramos (2020) atribui 

essa ênfase na prática a cappella a Kurt Thomas e a H.J. Koellreutter, ambos mentores de Klaus 

Dieter Wolff.  

No terceiro volume de Lehrbuch der Chorleitung, no qual Kurt Thomas (1979) 

publicou um capítulo dedicado à performance de obras corais de J.S.Bach, há de fato menções 

ao que o regente nomeia como a-cappella-Ideal43. Nessa parte da publicação, Thomas (1979) 

expõe em números a quantidade de músicos, inclusive de instrumentistas, que estavam 

comumente à disposição do compositor.  

Dentro dessa discussão, o regente também observa a existência de uma prática 

universal de canto a cappella em performances de motetos de Bach  (THOMAS, 1979). Thomas 

(1979) afirma que Bach acompanhava os motetos com contínuo e frequentemente trazia 

instrumentos para dobrar as vozes em performances, na falta de  cantores. Como argumento, 

Thomas (1979) menciona a existência de motetos como Der Geist hilft unserer Schwachheit 

auf, para o qual o próprio compositor escreveu partes instrumentais. 

Após expor essas informações, Thomas afirma: 

 

A quem quiser recomeçar hoje a adotar essa prática [de acompanhar obras corais com 

instrumentos musicais], que foi inevitavelmente usada por Bach, há a emergência de 

uma questão importante e controversa: deve alguém, sendo historicamente fiel, usar 

exatamente os mesmos meios [de interpretação] que o compositor teria usado, ou 

explorar conquistas posteriores com a suposição de que o compositor as teria usado 

com prazer se estivessem disponíveis?  

A defesa cega e a manipulação rígida de um e de outro princípio parecem igualmente 

ruins. Certamente não se deve reorquestrar ou usar instrumentos estranhos ao universo 

sonoro de Bach, nem usar grupos gigantes que não possam reproduzir a clareza de sua 

música. Se ele tivesse o piano de cauda moderno, o órgão moderno, o clarinete, sua 

                                                 

43 “Ideal a cappella”, conforme tradução nossa do alemão utilizada para as citações de Thomas (1979) na presente 

tese.  
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música teria, sem dúvida, se adaptado ao escopo e ao som desses instrumentos. Sua 

escrita coral, no entanto, não estaria sujeita a nenhuma mudança, mesmo que 

mantenha o ideal a cappella em seu estado mais puro, desprovido de apoio 

instrumental. Assim, a justificativa para fazer música desacompanhada para os 

motetos parece-me mais forte do que tocar música para cravo e para clavicórdio de 

Bach ao piano moderno. (THOMAS, 1979, p. 39, tradução nossa.44) 

 

No trecho em questão, é notável que Thomas adota uma postura relativamente 

flexível com relação às práticas de acompanhamento no âmbito das especificidades do 

repertório abordado neste capítulo de livro, apesar de indicar uma preferência pela performance 

a cappella no caso de motetos de J.S.Bach. Na citação, há também importantes elementos da 

visão particular de Kurt Thomas a respeito da interpretação da música de J.S.Bach, que alia 

embasamento histórico, observação de características estruturais das peças e uma 

permeabilidade evidente à utilização de recursos modernos que não considerava que 

descaracterizassem sua escrita composicional. 

Também se destaca o uso que Thomas faz do termo a cappella, compreendendo 

que existia um ideal de música a cappella, ao menos enquanto prática adotada por J.S.Bach e 

seu círculo de influência, que compreendia o uso de um apoio harmônico instrumental baseado 

no dobramento das vozes. A música a cappella “em seu estado mais puro” é que corresponderia 

a uma total ausência de instrumentos para acompanhar vozes.  

A postura de Thomas se assemelha ao pensamento de regentes contemporâneos a 

Thomas, como Wilhelm Ehmann. De fato, em Ehmann (1971), no qual explora diversas 

possibilidades de acompanhamento para a música coral de Bach, e em especial os motetos, o 

regente alemão se atém a relatos históricos semelhantes e ao argumento da existência de 

motetos como o mesmo Der Geist hilft unserer Schwachheit auf citado por Thomas (1979). 

Segundo Hauck-Silva (2017),  

 

                                                 

44 Ob man heute wieder dazu übergehen sollte, diese von Bach notgedrungen angewandte Praxis zu 

übernehmen, wirft eine sehr grundsätzliche und umstrittene Frage auf: Soll man, Historisch getreu, sich genau der 

gleichen Mittel bedienen, wie sie der Komponist verwendet hat, oder soll man auch spätere Errungenschaften 

ausnutzen in der Annahme, der Komponist würde sich ihrer ebenfalls mit Freuden bedient haben, wenn sie ihm 

zur Verfügung gestanden hätten?  

Engstirnige Verfechtung und starre Handhabung des einen wie des anderen Prinzips scheint mit 

gleichermassen vom übel zu sein. Gewiss dürfte man weder uminstrumentieren oder Instrumente verwenden, die 

der Bachschen Klangwelt fremd sind, noch Riesenbesetzungen anwenden, die die Klarheit der Bachschen Musik 

nicht wiedergeben können. Hätte er den modernen Konzertflügel, die moderne Orgel, die Klarinette gehabt, so 

würde seine Musik sich zweifellos dem Umfang und Klang dieser Instrumente angepasst haben. Seine Art, für 

Chor zu schreiben, würde aber keiner Änderung unterworfen sein, auch wenn er das a-cappella-Ideal noch hätte 

rein erhalten und auf instrumentale Stütze  versichten können. Somit scheint mir die Berechtigung des 

unbegleiteten Musizierens der Motetten in stärkerem Masse gegeben als das Musizieren Bachscher Cembalo- und 

Clavicord-musik auf dem modernen Klavier. (THOMAS, 1979, p. 39) 
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Associava-se um ideal de pureza e de redenção às obras a cappella, que eram 

consideradas uma “arte ‘limpa’ de todos os ‘bacilos instrumentais’ (EHMANN, 1951, 

p. 5245). [...] Ehmann explica que a performance a cappella dos motetos de Bach [...] 

havia se tornado uma maneira de demonstrar a habilidade técnica de um grupo coral 

e que o uso de instrumentos significava, mesmo na metade do século XX, que o coro 

não era bom o suficiente para fazer os motetos desacompanhados. (HAUCK-SILVA, 

2017, p. 201) 

 

Enquanto há declarações de Kurt Thomas a respeito da interpretação de repertórios 

específicos, não há qualquer declaração de Klaus Dieter Wolff a respeito de práticas de 

acompanhamento. Em sua trajetória no Ars Viva e no Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, 

suas performances compactuam com o que verificamos que ocorria em geral em termos de 

práticas de acompanhamento entre os coros estudados, com a maioria das performances a 

cappella e incursões pontuais na música para coro acompanhada por instrumentos. Entre as 

gravações, o regente apresenta tanto o LP Música Medieval, caracterizado por seu uso particular 

do acompanhamento instrumental, como também o LP Madrigal Ars Viva (1971), composto 

exclusivamente por música a cappella.  

 Em Chorübungen (1953), coletânea que provavelmente relaciona-se à formação 

que Wolff obteve com Kurt Thomas na Alemanha, há uma ênfase evidente no canto coral a 

cappella. A coletânea de peças selecionadas é constituída por Música Antiga e por música coral 

alemã do final do século XIX e século XX sem acompanhamento instrumental. O livro 

apresenta um texto de preâmbulo às partituras, no qual se prescreve diversos aspectos 

interpretativos relativos ao “canto [coral] a cappella”(SCHWICKERATH, 1953, não paginado. 

Tradução nossa46).  

 

                                                 

45 EHMANN, W. Aufführungspraxis der Bachschen Motetten. Musik & Kirche, v.21, p. 49-67, 1951.  
46 “A cappella-singen” ( SCHWICKERATH, 1953, não paginado) 
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Figura 59: Compositor Gilberto Mendes (primeiro à esquerda) participando como coralista de performance não 

especificada do Madrigal Ars Viva. 

 

: Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS (SP), [n.d.] 

 

No âmbito específico da performance da música no século XX, há mais 

informações a respeito da falta de recursos relativos ao uso de instrumentos em performances. 

Essa falta de recursos é discutida em bibliografia como Neves (1981) e Moura (2011), que 

caracteriza o fenômeno como “dificuldades de acesso a equipamentos até então aqui 

inexistentes, determinando uma grande defasagem técnica entre os centros de estudo, 

localizados em sua maioria na Europa e nos Estados Unidos, e as precárias condições que se 

apresentavam no País” (MOURA, 2011, p. 31). Mendes (1994) menciona a falta de recursos 

para instrumentos e equipamentos eletrônicos como um fator relevante para sua aproximação 

da música coral a cappella, assim como de outros compositores brasileiros de vanguarda.  

Desse modo, as falas de ambos os regentes indicam que, se tivessem tido mais 

oportunidades de contratar instrumentistas, possivelmente teriam feito mais repertório com 

acompanhamento instrumental do que de fato realizaram. 

Portanto, a utilização de um repertório a cappella, tanto no caso da Música Antiga 

quanto no caso da música do século XX, se perpetuou não apenas pela construção de um ideal 
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estético e um repertório próprio para um coro de câmara que se diferencia em sua configuração 

dos coros vinculados a teatros, salas de concerto e casas de ópera. Há também a necessidade de 

viabilizar a atividade de grupos e intérpretes que raramente dispunham de recursos financeiros 

para a contratação de músicos profissionais e aquisição de instrumentos e equipamentos para 

música eletrônica.  

Entre as performances a cappella, observamos entre as partituras de Música Antiga 

do Madrigal Ars Viva a presença de adaptações para coro e de edições que se utilizam da adição 

de vozes por meio de falsobordone. Como exemplo, há peças como Salve Regina (Figura 4), 

um canto gregoriano que, na partitura disponível no acervo do Madrigal, está escrito com vozes 

escritas por meio da técnica de falsobordone. Martins (2017)47 afirma que essas modificações 

eram adotadas usualmente para facilitar para o coro amador, pelo apoio harmônico fornecido 

pelas tríades, a executar a cappella gêneros musicais antigos originalmente escritos a uma ou 

duas vozes.   

 

                                                 

47 Informação verbal fornecida por Roberto Martins à pesquisadora em 9 de setembro de 2017, em Santos (SP). 
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Figura 60: Primeira página da partitura de Salve Regina (autoria anônima) com adição de vozes por meio de 

Falsobordone. 

 

Fonte: Acervo Madrigal Ars Viva de Santos (SP), [n.d.] 

 

É importante ressaltar que o falsobordone, como recurso utilizado pontualmente 

para assimilação desse repertório por parte do coro amador, inevitavelmente atenua as 

sonoridades repletas de quartas e quintas que Coelho de Souza (2010) menciona como ideais 

da fuga à tonalidade que compositores e dirigentes próximos ao Ars Viva almejavam.  

Desse modo, a investigação das fontes documentais, em conjunto com a análise do 

ponto de vista dos intérpretes expressos nas entrevistas feitas para a presente pesquisa, 

possibilitou a identificação sobretudo de uma prática coral com maior predominância da 

performance a cappella, com esporádicas incursões em interpretações de obras corais feitas 

com acompanhamento instrumental. Essa prática era guiada não apenas pelo que era expresso 

em partitura, como também pelas evidências musicológicas de que dispunham da época, como 
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mostram as fontes a respeito de performances como a da Missa se La Face Ay Pale 

acompanhada por instrumentos musicais feita pelo Conjunto Coral de Câmara.  

Conforme verificado entre as entrevistas dos intérpretes, essa predominância da 

performance a cappella se deu não apenas por questões da estética dos repertórios praticados e 

de adequação de repertório à configuração dos coros, como também pelo acesso restrito dos 

grupos a instrumentos musicais e instrumentistas.  

Se, por um lado, os dados da documentação indicam uma maior quantidade de 

performances a cappella, as entrevistas com intérpretes mostraram que intérpretes como 

Rodrigues (2018) e Martins (2019) se mostraram especialmente abertos ao uso de 

acompanhamento instrumental, indicando que provavelmente teriam feito mais performances 

acompanhadas se tivessem mais recursos para tanto.  

E, em última análise, a documentação e as entrevistas feitas para a presente pesquisa 

indicam que, à época, intérpretes distintos possuíam ideais de performance diferentes com 

relação a práticas de acompanhamento, bem como ideias distintas de quais práticas serviriam 

melhor a ideais estéticos, ideais de fidelidade histórica, ou mesmo de fidelidade às intenções do 

compositor.  

 

3.6. Sonoridade vocal48  

 

3.6.1. A sonoridade na música antiga e características gerais 

 

Quando questionados se buscavam uma sonoridade vocal específica para a música 

antiga nas performances, os intérpretes entrevistados manifestaram opiniões distintas. Roberto 

Martins (2019) respondeu afirmativamente, tanto por parte dos grupos de música antiga que 

eram uma referência de performance, como também de si próprio como intérprete e de seu 

antecessor no Ars Viva, Klaus-Dieter Wolff. Em sua entrevista, Martins utiliza sua atividade 

                                                 

48 É importante ressaltar que, assim como em outras partes da tese, a sonoridade vocal é discutida 

neste subcapítulo a partir das fontes de pesquisa e, portanto, aborda a questão a partir da fala e da percepção dos 

intérpretes. São músicos provenientes de diferentes tradições de ensino de técnica vocal que, como a maior parte 

dos intérpretes da época, tinham seus conhecimentos nessa área construídos empiricamente, através de aulas 

particulares de canto e de experiências com diversos regentes corais e preparadores vocais em um período histórico 

em que estudos em ciências da voz ainda não tinham circulação ampla no Brasil. Por isso, é recorrente nas fontes 

o uso de uma terminologia que servia ao cotidiano de ensaios e aulas, e que não necessariamente corresponde a 

um vocabulário de maior precisão cientifica, não obstante seu valor pedagógico e artístico. Entretanto, para 

corresponder melhor ao escopo e aos objetivos da pesquisa, optamos por não discutir essas questões terminológicas 

nesta tese. Para trabalhos que realizam essa discussão, ver Sundberg (2015), Mariz (2013) e Fernandes (2009).  
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de intérprete, extrapolando, portanto, as décadas de 1960 e 1970, para realizar um breve 

comentário a respeito das mudanças que observou no decorrer de décadas com relação a esse 

aspecto em performances: 

 

Houve um momento em que houve um exagero tão grande nessa busca que os grupos 

foram buscar as raízes de certos tipos de música, principalmente da Música Medieval, 

que eram árabes, e que exageraram pra caramba, e que era difícil de ver qual era a 

melodia principal daquilo, de tanto ornamento, e tanto maneirismo.   

Mas eu acho que da década de 1990 para cá, houve uma coisa mais sóbria, voltando 

a uma certa “racionalidade”, vamos dizer. Porque não existe nada gravado sobre isso! 

Temos que convir nisso, não? O que é que existe? Os grupos de música popular que 

sobraram da música folclórica lá na Europa, e dos árabes mesmo, música oriental toda, 

que talvez nos deem uma ideia dessa música solística da Idade Média.  

Mas a Renascença veio com a tradição dos corais antigos que se preservaram, 

principalmente o da Capela Sistina. Esse coro vem desde aquela época dos 

Afonsinhos, imagina. Mas isso não é o que a gente ouviu naquela época, que era 

aquela sonoridade. Porque tudo isso sofreu muito com a música do tempo, sabe? 

(MARTINS, 2019, p. 8-9) 

 

Esse trecho da entrevista ressalta uma premissa básica do trabalho de Martins com 

música antiga que está presente em outras de suas concepções interpretativas, que é a ampla 

margem de atuação do intérprete na realização de escolhas interpretativas frente ao fato de que 

não há documentos sonoros que possam mostrar com maior precisão como efetivamente 

soavam performances da Idade Média, da Renascença e do Barroco. As referências que o 

próprio regente lista para fundamentar suas escolhas interpretativas no decorrer de toda a 

entrevista, a exemplo do coro da Capela Sistina nesse trecho, mostram que essa postura não se 

traduziu em uma liberdade criativa ilimitada e desprovida de fundamentos teóricos ou 

empíricos, mas na aceitação de que nenhuma proposta de interpretação desse repertório é 

definitiva ou conclusiva. 

Quando inquirido sobre o que buscavam nessas performances em termos de 

sonoridade vocal, Martins respondeu, também considerando sua experiência de intérprete em 

décadas posteriores:  

 

Buscávamos, em primeiro lugar, que a música não tivesse aquela impostação da 

música lírica, da ópera. [...] O que houve foi um momento em que não se podia fazer 

nenhum vibrato. Então você escuta aqueles solistas, inclusive, sem nenhum vibrato, é 

uma coisa tão estranha, tão esquisita. E com coro até que não fica mal, dependendo 

do trecho, nenhum vibrato se pede. Mas o fraseado que termina com certo vibrato, 

certo vibrato, para expressividade, isso eles arrancaram tudo. Isso aí nos anos 1980 

era uma coqueluche, esse negócio de não ter vibrato nenhum e essa coisa toda. Eu 

quando comecei a reger o Ars Viva para valer em 1974, e depois em 1976 mais, eu 

peguei todos esses bondes andando dessas coisas. (MARTINS, 2019, p. 9-10) 
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O intérprete acrescenta que esse era um ideal de sonoridade adotado inclusive por 

regentes contemporâneos à época, como Roger Wagner, que segundo Martins (2019, p. 10) 

preconizava “A voz normal, sem grandes impostações, mas bem colocada, porque se não 

colocar bem não afina”.  Em Shaw e Boyd (1966), é possível verificar que o regente Robert 

Shaw, por exemplo, tinha critérios semelhantes para a seleção de cantores para turnês:  

 

Boyd -Você escolhe suas vozes de acordo com o estilo da peça, ou das peças que você 

vai interpretar? 

Shaw – Até certo ponto. Se eu soubesse que uma missa de Palestrina seria parte 

principal do concerto, eu teria muito cuidado com o talento dramático vocal dos 

cantores. Vozes operísticas não fariam [a peça]. (SHAW & BOYD, 1966, p. 12, 

tradução nossa49) 

 

Em outra fala de Shaw, há não apenas uma referência a uma sonoridade vocal de 

menor amplificação, em comparação às vozes líricas que observava que faziam o repertório 

coral-sinfônico à sua época, como também uma reflexão a respeito da própria atividade de 

cantor profissional em seu meio:  

 

Acho, em certos aspectos, e provavelmente pelos meus estudos com Julius Herford, 

[...] que eu percebi que, primeiro, cantar era uma tarefa natural e que não deveria soar 

tão artificial quanto certas vozes eram forçadas para além de sua capacidade – a 

maioria das vozes eram – porque o pagamento vai para as vozes que podiam cantar 

sobre uma orquestra sinfônica de 100 músicos. Eles conseguem a maior parte do 

dinheiro. [...] Nem todo mundo tem essa capacidade e provavelmente você vai romper 

um  disco antes de chegar lá. (SHAW, [s.d]., tradução nossa 50) 

 

Além das questões estilísticas, a adoção de uma sonoridade vocal diferente do canto 

lírico é evidentemente um meio de distinguir as performances do Madrigal das tradições de 

performance de música erudita das salas de concerto, e especialmente da ópera. Essa postura ia 

ao encontro da proposta artística do grupo, que procurava manter uma prática musical 

alternativa ao que era produzido em instituições artísticas tradicionais.  Em resenha de concerto 

do Madrigal Ars Viva de Santos, Gilberto Mendes, que também havia sido coralista e dirigente 

                                                 

49 “Boyd – Do you choose your voices according to the style of the piece or pieces you will perform? 

Shaw – To a certain extent. If I knew a Palestina mass was the main part of the concert I would be very careful 

about the dramatic vocal talent of the singers. Operatic voices would not do.” (SHAW & BOYD, 1966, p.12) 
50 “ I think, in certain respects, probably from my study through Julius Herford, […] I figured that first, singing 

was a natural function and shouldn’t sound too artificial and certain voices were pushed beyond their capacity – 

most voices were – because the payoff was coming on the voices that could sing over a 100-piece symphony 

orchestra. They got the big money. And there are only so many Olympic athletes born each decade, and there are 

only so many Pavarotti’s born.  Not everybody has this capacity and you’re liable to rupture a disk before you get 

there.” (SHAW,[ s.d.]) 
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do conjunto ativamente engajado na proposta do grupo, realiza o seguinte comentário a  respeito 

de solo da cantora Heloisa Castellar Petri, também coralista do Ars Viva:  

 

Um dos pontos mais altos da noite foi a versão que nos deu Heloísa Castellar Petri, da 

peça Reis Glorios, do provençal Guiraut de Borneilh (séc. XII). [...] Sua voz segura e 

afinadíssima tem a doçura senza vibrato, o élan poético especial, requerido pelo 

cancioneiro medieval-renascentista. (MENDES, 1976, não paginado, itálico do autor) 

 

Mendes, portanto, corrobora a fala de Martins, ao mesmo tempo em que também 

menciona características que julgava adequadas a uma sonoridade vocal para a música 

medieval, sobretudo o senza vibrato.  

Essa sonoridade descrita por Martins e Mendes, distante da sonoridade operística, 

também era uma escolha conveniente ao perfil de coralista que comumente participou dos coros 

pesquisados. Tanto entre coralistas amadores quanto entre os estudantes de música que 

participaram do Madrigal Klaus Dieter Wolff, há um perfil de integrante de coro que não tinha 

uma formação avançada em canto lírico. 

Essa questão da adesão a uma sonoridade alternativa à lírica no Ars Viva também 

é abordada por Silva Ramos (2020) em sua entrevista, com enfoque no trabalho de Klaus-Dieter 

Wolff: 

 

Esse ambiente, que envolvia a vanguarda onde o Klaus estava – porque isso não é 

verdade para todos os coros, a verdade é dele. Não é verdade, por exemplo, para o que 

está acontecendo em Minas, onde a sonoridade do Carlos Alberto [Pinto Fonseca] é 

dele, é própria, um pouco operística, com muito vibrato. Mas por aqui tinha uma coisa 

assim, porque como ele [Wolff] fazia muita Renascença, muita Idade Média, de 

manter uma sonoridade com baixo vibrato, capaz de fazer pianíssimos incríveis, e isso 

você é capaz de identificar inclusive na minha regência, que eu acho que isso sobrou 

no meu trabalho.  

 [...] Se você escutar pensando nisso o disco do Ars Viva, [...] você vai notar que isso 

está lá. É lindo. As notas, as frases são aquelas, a transparência da Renascença sempre 

muito bem-feita, ele fazia isso muito bem. 

E mesmo quando a gente fazia um Barroco, Clássico, fazia acontecer com uma 

sonoridade característica. Era divertido, ele sabia criar o som que ele queria. (SILVA 

RAMOS, 2020, p. 17) 

 

Portanto, Silva Ramos (2020) descreve também a predominância de uma 

sonoridade vocal caracterizada por maior leveza de emissão e clareza de timbre, pelo pouco uso 

do vibrato e com amplo uso de várias nuances de dinâmicas em piano especificamente para o 

repertório medieval e o repertório renascentista. 

Silva Ramos (2020) também menciona uma provável razão para essa escolha, que 

seria expor com maior clareza as frases e nuances de contraponto que se fazem presentes em 

muitos gêneros musicais nesses repertórios antigos.  
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Silva Ramos (2020) caracteriza a adoção dessa sonoridade como algo que se 

desenvolveu localmente em São Paulo, e que, portanto, não se aplicou a coros de outras 

localidades brasileiras. Segundo o entrevistado, isso seria válido mesmo para grupos como o 

Ars Nova-Coral da UFMG, sediado em Belo Horizonte (MG) e regido, à época, por Carlos 

Alberto Pinto Fonseca, que teve alguns mentores em comum com Wolff, como Hans Joachim 

Koellreutter e Kurt Thomas.  

Também indicou que Wolff já desenvolvia, à época, um trabalho que considerava 

que cada estilo musical demandaria uma sonoridade diferente, e que grupos como o Ars Viva 

tinham a maleabilidade de se adaptar a essas diferentes demandas sonoras. Sobre essa realização 

de diferentes repertórios, e também fazendo referência ao Conjunto Coral de Câmara de São 

Paulo, Silva Ramos (2020) ainda afirma:  

 

M.A.S.R. Mas eu vi em uma ocasião ele fazendo com o Ars Viva...agora não me 

lembro se foi com o Ars Viva ou se foi com o Conjunto Coral de Câmara de São 

Paulo, que tinha uma sonoridade mais pegada. Os dois coros tinham sonoridades e 

repertórios diferentes. Então eu acho que o Marienlieder [op. 22] foi com o coro de 

câmara...o Conjunto Coral de Câmara…eu agora estou na dúvida, não me lembro. Eu 

perdi essa memória...eu sei que eu o vi fazendo, e daí era um Brahms muito Brahms, 

com uma sonoridade Brahmsiana, muito redondo, a sonoridade um pouco mais 

fechada, os artifícios do Romantismo com o tempo, estava tudo lá sempre. Eu me 

lembro disso, e a cada vez que eu vou fazer Mendelssohn, Brahms, esse troço me volta 

à cabeça.  

A.P. G. Mas não chegava a ser algo operístico... 

M.A.S.R. Não é porque não é, né? Porque é música de câmara. Mas é um pouco mais 

pegado. Os vibratos são outros, a sonoridade é outra. (SILVA RAMOS, 2020, p.17) 

 

Portanto, além de realizar menções semelhantes às de Martins (2019), como a 

existência de um ideal de performance que se distancia do ideal operístico e o pouco uso de 

vibrato, Silva Ramos (2020) afirma que mesmo no âmbito do trabalho de Wolff, o regente 

também abordava a questão da sonoridade vocal de modos distintos, de acordo o coro e o estilo 

de repertório.  

Ainda sobre sonoridade vocal, Silva Ramos (2020) comenta que havia um trabalho 

direcionado ao timbre: 

 

Ele trabalhava muito, né? Quando a gente fez as coisas de Vanguarda com ele e tal, 

ele era tão cuidadoso com isso, com conseguir um timbre do coro, um timbre do naipe, 

que cada um se diferenciasse do outro. Mas mesmo quando a gente estava fazendo 

Renascença, ele trabalhava fraseado e fraseado, de repente no final ele começava 

assim: “isso aqui deixa um timbre mais assim, mais assim”, e com isso ele abria 

totalmente a escuta de todo mundo para que cada voz fosse realmente escutada. Então 

tinha homogeneidade, mas também tinha escuta da transparência, sabe? Eram 

pequenas modificações que não perdiam o redondo e a unidade vocal da coisa. Agora 

pensando para trás, eu não sei se a gente consegue ouvir isso no disco, mas eu tenho 

uma memória parecida de uma coisa assim numa das faixas que estão lá, que é o Mille 
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regretz de vous abandonner51 Ouve essas coisas de Renascença que ali está muito do 

que era a cabeça dele e o som dele. (SILVA RAMOS, 2020, p. 18) 

 

Já para Lutero Rodrigues (2018, p. 11) não havia uma busca por uma sonoridade 

vocal própria para a música antiga, mas sim uma “consciência”. Rodrigues (2018) afirma que 

havia também no seu trabalho como intérprete uma diferenciação de abordagens da sonoridade 

vocal do coro também em função do repertório interpretado: “Então na hora do romântico eu 

pedia que a turma abrisse mais o som, etc., mas não tolhia a sonoridade por ser antigo. Não! 

Logicamente os parâmetros eram diferentes...” (RODRIGUES, 2018, p. 11).  

Também é possível identificar na fala de Rodrigues a utilização de menor volume 

sonoro para performances de música antiga que se diferenciava de outros repertórios. Nenhum 

dos outros entrevistados caracterizou necessariamente a sonoridade da música antiga desse 

mesmo modo.  

Enquanto as entrevistas com intérpretes forneceram esses diferentes pontos de vista 

a respeito do tratamento da sonoridade vocal do repertório antigo, os documentos sonoros e 

fontes escritas contribuem para maior compreensão de como que esses pontos de vista 

provavelmente se concretizaram nas performances dos grupos estudados.  

Primeiramente, a audição dos discos evidencia o quanto, obviamente, cada coro 

cultivou uma sonoridade vocal de conjunto própria. Mesmo diferenças de sonoridade como as 

mencionadas por Silva Ramos (2020) entre o Ars Viva e o Conjunto Coral de Câmara, que à 

época das gravações tinham o mesmo regente, Klaus-Dieter Wolff, são evidentes.  

Dentro dessa diversidade, observamos um conjunto de características comuns aos 

coros que fizeram gravações. Em geral, os documentos sonoros mostram que provavelmente os 

grupos se utilizaram amplamente do arcabouço técnico do canto erudito em suas atividades, 

embora sem adquirir uma sonoridade operística, conforme discutido nas entrevistas. É possível 

observar também que não há um domínio completamente dessa técnica erudita pelos coros 

gravados, notadamente por se tratarem de grupos formados por amadores. Essa é uma 

característica presente tanto nas faixas com música antiga quanto na música do século XX. 

A presença dessa sonoridade erudita nas décadas de 1960 e 1970 provavelmente 

associa-se ao fato de que a prática coral estava já há séculos sob influência das tradições de 

performance da música erudita ocidental e não comportava ainda a diversidade de sonoridades 

que existe na prática coral do final do século XX e do século XXI. Conforme exposto no 

                                                 

51 Peça de Josquin des Prez, correspondente à Faixa 10, Lado A, do LP Madrigal Ars Viva.  
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capítulo anterior, e como afirma Manning e Payne (2012), do ponto de vista da atividade dos 

compositores, inclusive, compositores que adotaram uma estética romântica tardia no século 

XX e que continuaram a ser interpretados ao longo deste século específico continuaram a 

trabalhar com as tradições vocais básicas do século XIX. De acordo com as práticas de 

repertório discutidas nesta tese, fizeram-se presentes compositores que se alinharam a essa 

estética e a esse tratamento da voz no repertório dos coros contemplados na pesquisa, como 

Claude Debussy, Richard Strauss e compositores brasileiros como Camargo Guarnieri e Heitor 

Villa-Lobos.  

A técnica de canto erudita possivelmente foi um meio de satisfazer as exigências 

técnicas de repertórios como a Missa se la face ay pale, do disco Música Medieval (1967), como 

a agilidade para realizar melismas e hoquetus típicos da linguagem musical de Dufay, a 

adaptação da peça às tessituras de naipes de um coral misto erudito e, especialmente entre 

tenores e sopranos, a exploração de extremos agudos da extensão vocal nesses naipes no 

contexto de uma escrita erudita para conjunto vocal. 

No disco Coral Universidade de São Paulo (1974), essa sonoridade erudita 

predomina no conjunto mesmo nos arranjos de música popular brasileira que constam do disco. 

Embora os arranjos populares não façam parte do repertório estudado na presente pesquisa, é 

importante ressaltar a existência de indícios de que, mesmo para os arranjos, não haviam 

resultados sonoros que procurassem se distanciar da técnica erudita para aferir um som 

estilisticamente próximo do popular.  

O disco analisado indica que, ao menos no âmbito da construção de uma sonoridade 

vocal do conjunto, não havia uma ruptura total com tradições de performance eruditas. Os 

arranjos de Damiano Cozzella, feitos especialmente para a prática do grupo, apresentam uma 

escrita que exige vocalmente dos cantores a utilização de uma técnica ligada à tradição erudita, 

principalmente em relação à estrutura das frases musicais e questões de extensão e tessitura 

vocais dos naipes.  

Em geral, os documentos sonoros gravados pelos grupos apresentaram uma 

sonoridade de conjunto de câmara compatível com suas respectivas propostas artísticas, mas 

com características comuns a vozes de cantores amadores. No disco homônimo do Madrigal 

Ars Viva de Santos (1971) e do disco Música Medieval (1967) é perceptível características 

como a pouca projeção das vozes, pouca impostação vocal, e a percepção à audição é de pouco 

equilíbrio de harmônicos no som, o que confere às sopranos, por exemplo, um timbre vocal 

estridente.  
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Também é evidente o fato de que esses coros reuniram pessoas que estavam em 

diferentes níveis de formação musical e que, por mais que fique evidente no timbre 

predominantemente homogêneo do grupo um trabalho de sonoridade de conjunto conduzido 

por Wolff, há em faixas como Virgo dei Trono Digna de Joanes Tinctoris (faixa 10) e Clausula 

Mors não especificada de Pérotin (faixa 6) algumas vozes mais tecnicamente trabalhadas que 

se sobressaem ante as demais em todos os naipes.  

É notável, entretanto, o quanto o coro consegue realizar diversos detalhes de 

interpretação, imprimir caráter à música e explorar várias nuances de dinâmica, articulação e 

fraseado, o que naturalmente requer um apuro técnico. Destaca-se, novamente, a Clausula 

Mors, feita em fraseados de arco de canto gregoriano bem estruturados, com pausas para 

respiração bem demarcadas. 

O disco do Coro do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (1967) também apresenta, em 

termos de sonoridade vocal, algumas características comuns a coros amadores brasileiros. 

Novamente, faz-se presente uma sonoridade que indica que o coro era um grupo heterogêneo 

que reunia participantes em diferentes estágios de instrução musical e que provavelmente os 

coralistas que tinham alguma formação vocal provinham de diferentes tradições de ensino de 

canto. Não há uma grande homogeneidade timbrística que permita uma fusão completa das 

vozes e também não há um equilíbrio sonoro perfeito entre os naipes. Entre naipes de soprano, 

principalmente, é visível uma soprosidade na emissão vocal. 

Essas características estão presentes em faixas como Ziri Nêgo (1964) de Souza 

Lima (Faixa 3), e Ofulu Lorerê (1958) de Osvaldo Lacerda (Faixa 8), que proporcionam 

ocasiões em que os naipes podem ser ouvidos separadamente. Ou mesmo em Ofertório de 

Nossa Senhora de José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita (Faixa 3), obra repleta de frases 

musicais longas, notas sustentadas e notas agudas especialmente nos naipes de tenor e soprano.  

Em um caso peculiar para essa discussão da sonoridade vocal, em 19 de setembro 

de 1965, em concerto no Theatro Municipal de São Paulo, o Madrigal Ars Viva de Santos 

apresentou a Missa de Igor Stravinsky em programa de concerto que reunia performances feitas 

com meios de interpretação musical variados. Além do coro, o concerto incluía os 5 prelúdios 

para violão solo de Heitor Villa-Lobos apresentados por Antonio Carlos Barbosa Lima e o 

recital Alaíde Alaúde, no qual Barbosa Lima acompanhava ao alaúde a cantora Alaíde Costa 

em performances de canções da Renascença Inglesa, obras de Guillaume de Machaut e de 

Aubry.  

Segundo as notas do programa, transcritas integralmente em notícia de O Estado de 

S. Paulo veiculada no mesmo dia do concerto, a apresentação fazia parte de uma série de 
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concertos produzidos pelo regente Diogo Pacheco para divulgar um repertório erudito com 

colaborações de intérpretes da Música Popular que, em ocasiões anteriores, já havia 

proporcionado participações de Elizeth Cardoso e Pedrinho Mattar (CANTORA POPULAR 

[...], 1965). Pelas notas, há uma evidente intenção de formar público para os concertos do 

Municipal implícita na iniciativa, que tinha como expectativa “que o público tradicional dessa 

casa de espetáculos nos entenda e que um público novo, para aqui atraído pelo encanto da voz 

de uma cantora popular, aqui retorne” (CANTORA POPULAR [...], 1965, p. 20) 

E embora a série de concertos de Pacheco tenha sido uma estratégia de divulgação 

da música erudita a um público mais amplo, essa aproximação entre Música Antiga e Música 

Popular também evidencia a existência de uma busca por uma sonoridade vocal alternativa à 

lírica, bem como de seus ideais de performance musical. Nesse caso, houve a contrariedade ao 

fato da tradição lírica, ligada às práticas operísticas, dar maior ênfase à estética e dramaticidade 

da emissão vocal per se e à interpretação de passagens virtuosísticas, com a inteligibilidade do 

texto em segundo plano.  

Apesar de não contemplar apenas música coral, o concerto destaca-se no âmbito 

desta pesquisa, portanto, por apresentar em um mesmo espetáculo obras, à época, 

contemporâneas e antigas, e por apresentar, na escolha de Costa como intérprete, uma discussão 

da sonoridade vocal para a Música Antiga no ambiente da música de concerto, ainda que 

circunscrita a peças solo. Entretanto, é importante ressaltar, nesse contexto, que esse era um 

ambiente do qual regentes corais como o próprio Diogo Pacheco e Klaus-Dieter Wolff 

participaram significativamente.  

Nas notas de programa, a organização do concerto justifica essa escolha da seguinte 

forma: 

 

Para o concerto de hoje, contamos com a colaboração da cantora Alaide Costa e para 

isso temos razões muito especiais. Embora admitamos a excelente qualidade de 

artistas e conjuntos eruditos na execução de peças medievais e da Renascença, 

parecem-nos eles se afastarem por demais daquele que é o verdadeiro espírito das 

músicas daquelas épocas, que era também popular.  

Ao ouvirmos pela primeira vez Alaide Costa cantando a composição “Onde está 

Você?” de Oscar Castro Neves, acreditamos ter encontrado uma voz particularmente 

adequada ao cancioneiro de 500 e 600 anos atrás, por suas características de 

simplicidade e emoção, como que guardando a herança das nossas modinhas 

imperiais. (CANTORA POPULAR [...], 1965, p. 20) 

 

Essa visão particular de Diogo Pacheco a respeito da performance de canções 

antigas guiou um aspecto importante da apresentação desse repertório no concerto em questão, 
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que é a utilização de uma versão do texto das obras traduzida para o português, conforme 

afirmam as notas de programa:  

 

Afirmamos mais acima que as canções da Idade Média e da Renascença são música 

eminentemente popular. Julgamos por isso conveniente romper uma barreira 

consagrada pela tradição: a de que canções devem ser cantadas em sua letra original. 

[...] 

No nosso entender, a compreensão das letras é tão importante quanto à própria música. 

Razão pela qual solicitamos a contribuição de dois eminentes poetas que são, ao 

mesmo tempo, dois eruditos na literatura da França e da Inglaterra. (CANTORA 

POPULAR [...], 1965, p. 20) 

 

Os dois poetas referidos no texto são Péricles Eugênio da Silva Ramos, que traduziu 

a parte de música inglesa do recital, e Guilherme de Almeida, que traduziu o repertório francês 

para um português arcaico, “buscando assim conservar as características de originalidade de 

um linguajar peculiar a uma época” (CANTORA POPULAR [...], 1965, p. 20).  

 

3.6.2. Sonoridade vocal, música do século XX e experimentação  

 

A sonoridade do repertório do século XX, em comparação com a da Música Antiga, 

foi um aspecto interpretativo sobre o qual os entrevistados pouco discorreram a respeito. Nas 

entrevistas e na imprensa, os comentários nessas fontes a respeito da produção contemporânea 

às décadas de 1960 e 1970 frequentemente se resumem a obedecer ao que determina a partitura, 

à adaptação a diferentes estilos de composição e às exigências que comportam esse repertório. 

O foco dos entrevistados foi a música de vanguarda e a exploração sonora que 

caracterizou a produção musical desse movimento artístico, em detrimento de autores 

representantes de outras estéticas que continuaram a compor utilizando o sistema tonal e 

maneiras convencionais de utilizar a voz no canto. Silva Ramos (2020), por exemplo, aborda 

essa questão da sonoridade da vanguarda pela atuação de Klaus Dieter Wolff como intérprete, 

bem como pela produção do compositor Gilberto Mendes:  

 

M.A.S.R. Então a vanguarda não tem um som. Ela não tem um som para uma música, 

ela tem um som para cada nota. Então eu acho que nisso ele conseguiu dominar as 

diversas sonoridades também porque ele tinha essa expertise. E fez a gente ter. Ele 

trabalhava isso com a gente, fez a gente pensar nisso. 

A.P. G. E o que seriam essas diversas sonoridades que você menciona da vanguarda? 

M.A.S.R. Ah, é só você pegar, sei lá...pega o Vai e vem. Pega as coisas do Gilberto. 

São desde ruídos até uma hora muito vibrato, outra nasal, outra cantando com pente 

na boca, quer dizer, a coisa do timbre, a herança pós-mahleriana, vamos dizer, quando 

Mahler começa a dar essa importância impressionante para o timbre e Webern pega 

aquela macroestrutura do Mahler e enxuga e põe em 30 segundos fazendo o que se 

chamou Klangfarbenmelodie, que para nós é melodia de timbres...ele lidava com isso 
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e o coro fazia o que ele quisesse! O Ars Viva fazia o que era necessário. Era capaz de 

fazer essas sonoridades todas, tinha um excelente ouvido não tonal, embora fossem 

em grande parte amadores, a maior parte amador – mas amadores daquele tempo, né? 

Era amador, mas tocava piano, sentava no piano tocava um Brahms, tocava...aquelas 

pessoas todas, elas tinham sido musicalizadas. (SILVA RAMOS, 2020, p. 17-18) 

 

Silva Ramos (2020) se refere a uma característica importante da música de 

vanguarda brasileira, que é a exploração do timbre das vozes, o uso de técnica expandida e de 

efeitos sonoros não convencionais. Pela análise de Manning e Payne (2012), é possível 

compreender que essas características do movimento brasileiro foram compartilhadas com os 

movimentos de vanguarda de centros na Europa e nos Estados Unidos, e o quanto essas novas 

exigências impactaram os intérpretes:  

 

O cantor de hoje tem que ser apto a assimilar uma grande variedade de idiomas 

musicais, enquanto adere a uma prática de boa produção vocal básica, que 

negligenciam a seu próprio risco. A tradição do bel canto, com sua concentração em 

uniformidade e beleza de som tem sido desafiada por muitos outros meios de usar a 

voz. Articulação rápida de textos complexos, ritmos difíceis e extremos de registro e 

timbre são frequentemente requisitados, às vezes em uma mesma peça. Esse tipo de 

obra detalhada é talvez menos apropriada à casa de ópera, onde a distância entre palco 

e plateia e a presença da orquestra pode obscurecer algumas de suas melhores nuances 

e restringir a variedade de dinâmicas. (MANNING; PAYNE, 2012, p. 754, tradução 

nossa52) 

 

A observação de Manning e Payne (2012) a respeito do modo como a concepção 

estética dessa música se relaciona com uma prática de performance próxima do público e afeita 

a meios de interpretação distintos da ópera e da música de concerto do século XIX é pertinente 

à compreensão da prática coral de música de vanguarda estudada na presente pesquisa. O ideal 

de ruptura com tradições de performance românticas notadamente permeou a atuação da 

vanguarda no Brasil, conforme discutido anteriormente nesta tese. 

Características descritas pelos autores, como a exploração de sonoridades não 

convencionais e diferentes timbres, também são visíveis no repertório de vanguarda 

contemplado pelos coros em estudo na presente tese. É possível localizar instruções como a de 

Corrêa de Oliveira (1971, p.3) em Life: Madrigal, que orienta a cantar determinado trecho “ 

                                                 

52 “Today’s singers have to be able to assimilate a great variety of musical idioms, while adhering to the practice 

of good basic voice production, which they neglect at their peril. The tradition of bel canto, with its concentration 

on evenness and beauty of tone has been challenged by many other ways of using the voice. Rapid articulation of 

complex texts, difficult rhythms and extremes of register and timbre are often required, sometimes within the same 

piece. This kind of detailed work is perhaps less suited to the opera house, where the distance between stage and 

audience, and the presence of the orchestra can obscure some of the finer nuances, and restrict the singer’s range 

of dynamics” ( MANNING; PAYNE, 2012, p. 754). 
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como se estivesse gargarejando, (em vez de fazê-lo com líquido deve utilizar a letra ‘l’) e 

definindo certas alturas (grave médio agudo)”. Ou mesmo, como Coelho de Souza (1972) em 

Da Experiência do pensar, em que há o uso de sonoridades pouco convencionais com 

prescrições como sinais específicos para designar sons nasais e sons glissando com microtons. 

As prescrições incluem casos em que os compositores exploram os estereótipos do 

canto erudito, como em Um Movimento Vivo (1962) de Willy Corrêa de Oliveira, em que a 

partitura em notação musical não convencional pede um “vibrato artificial: dedos agindo sobre 

o ‘pomo de adão’” na seção V da música (CORRÊA DE OLIVEIRA, 1962). Prada (2011, p. 

43) mostra, por meio de fotos, que partitura de seu acervo pessoal de Vai e Vem (1969) de 

Gilberto Mendes tem marcações a lápis que designam o uso de um som “operístico” na seção 

B da obra.  

É importante ressaltar, com relação à concepção dessas sonoridades não 

convencionais nas obras de vanguarda, que é possível encontrar nas fontes pontos de vista a 

respeito dessa experimentação sonora com a voz como o de Léa Freitag, em resenha de concerto 

do Madrigal Klaus Dieter Wolff: 

 

 As vozes masculinas e femininas graves mantiveram-se redondas, mas os sopranos 

se excederam um pouco no volume, abusando de sons guturais. O clima tenso de 

certas obras contemporâneas convida a um som mais áspero, o que levou a solista 

Heloísa Castellar Petri a uma emissão contraída, contra todas as leis da naturalidade 

(FREITAG, 1979, p. 16). 

 

Na resenha, Freitag não especifica o repertório ao qual se refere. Provavelmente a 

colocação de Freitag, que em sua atuação como soprano e pesquisadora foi próxima aos estudos 

de folclore e aos compositores de estética nacionalista, representou um ponto de vista de um 

agente que fez parte das tradições de performance eruditas contra as quais a vanguarda travou 

uma importante disputa estética.  

Entretanto, devido ao caráter experimental dessa exploração de novas sonoridades 

vocais e o quanto a atividade de compositores com coros como o Ars Viva constituiu um 

laboratório de composição coral, é preciso também considerar a seguinte afirmação de Manning 

e Payne (2012) a respeito das limitações técnicas desses processos de experimentação com voz 

na linguagem musical:  

 

Tais experimentos nem sempre foram bem-sucedidos, grandemente por causa da 

natureza do instrumento: tecnicamente, o modo com que a voz é produzida de acordo 

com o gosto ocidental não pode se desviar amplamente sem cuidado e experiência 
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consideráveis, caso contrário limitações físicas serão encontradas, ou, pior ainda, 

danos por seu uso incorreto. (MANNING & PAYNE, 2012, p. 760, tradução nossa53) 

 

Portanto, é possível que Freitag tenha presenciado um concerto no qual os limites 

técnicos para essa exploração da voz ainda estavam sendo testados. 

Manning e Payne (2012) afirmam que essas características da música experimental, 

junto à realização de estruturas musicais que não seguiam à lógica tonal, exigiram dos cantores 

que se familiarizassem novamente com convenções de tempos remotos, principalmente a 

diminuição do vibrato para realizar com clareza intervalos e detalhes de interpretação que 

exigem agilidade vocal.  

Esse aspecto da sonoridade vocal da vanguarda observado pelos autores indica um 

possível ponto de intersecção entre a prática de música experimental do século XX e a música 

antiga. Ambos os repertórios, afinal, demandaram uma sonoridade sem características como o 

vibrato, a projeção, o timbre e o peso de uma voz lírica para atender a particularidades de sua 

escrita vocal e estilo.  

Com a análise das entrevistas em conjunto com a bibliografia e as fontes, portanto, 

há indícios de que, na prática dos coros estudados, houve o cultivo predominante de uma 

sonoridade erudita de coro de câmara que se afastava, evidentemente, de uma sonoridade lírica, 

em conformidade com a proposta artística dos grupos e com as exigências técnicas e estilísticas 

tanto da prática de música antiga quanto da prática de música do século XX. Nas entrevistas, 

os intérpretes refletem que os próprios entrevistados, bem como regentes de seu círculo de 

convivência, tiveram essa sonoridade como um ideal para as performances de coros no qual 

ambos os repertórios coexistiram intensamente nas décadas de 1960 e 1970.  

É possível identificar principalmente pela documentação sonora, ainda, que essa 

sonoridade erudita apresentou características comuns ao perfil vocal do coralista amador que 

participou desses grupos, tal como descrito na presente tese, bem como à sonoridade de coros 

amadores que não apresentam um domínio completo da técnica vocal do canto erudito. Entre 

essas características, observáveis entre os coros que gravaram os discos, estão a pouca projeção, 

eventuais questões de afinação, timbre e colocação de voz, a soprosidade na voz de sopranos, 

sendo que alguns grupos apresentaram mais disparidades técnicas do que outros.  

                                                 

53 “Such experiments were not always successful, largely because of the nature of the instrument: technically, 
the way the voice is produced according to Western taste cannot deviate too widely without considerable care 
and experience, otherwise physical limitations will be encountered, or, worse still, damage from misuse.” 
(MANNING & PAYNE, 2012, p. 760) 
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Manning e Payne (2012) de fato apontam que existiu, entre compositores do século 

XX como John Cage, uma escrita vocal que favoreceu a voz não treinada, a pretexto da 

percepção, por parte de tais compositores, de um elitismo na prática do canto erudito. E ao 

delinear o perfil vocal dos coralistas na presente tese, é evidente o quanto compositores como 

Gilberto Mendes e Willy Corrêa de Oliveira, que foram ligados ao Madrigal Ars Viva de 

Santos, caracterizam o amadorismo presente na prática do Ars Viva, bem como da maior parte 

dos coros pesquisados, como algo positivo.  

Entretanto, considerando o perfil vocal dos coralistas, bem como essa ausência de 

um domínio técnico que caracterizou a sonoridade dos coros documentada em discos, é 

importante questionar o quanto essa sonoridade vocal distante do canto lírico e seus elementos 

característicos, como o vibrato, eram um ideal de performance, como também algo conveniente 

às limitações técnicas dos coralistas que tinham disponibilidade de frequentar os grupos.  

 

3.7. Questões interpretativas relativas ao texto literário da obra 

 

São recorrentes nas entrevistas menções ao texto literário da obra musical como o 

elemento estrutural mais relevante à música coral, bem como à música vocal em geral. Silva 

Ramos (2020), por exemplo, enuncia:  

 

O texto na música cantada comanda tudo necessariamente, certo? Isso já era na Idade 

Média, onde eles diziam que não estavam cantando, estavam rezando.  

E rezar é uma fala, não é um canto. Mas que o canto ajudava a lembrar, que o canto 

trazia beleza à fala... (SILVA RAMOS, 2020, p. 23) 

 

Sua importância, de fato, é expressada a ponto de todos os intérpretes entrevistados 

afirmarem que se baseiam no texto, em maior ou menor grau, para tomarem decisões 

interpretativas das mais diversas. Silva Ramos (2020), em outro trecho da entrevista, versa a 

respeito da colocação de respirações que, para o regente, é feita em função do texto:  

 

Então isso está presente em todo o bom músico. Saber respirar. E saber respirar é a 

respiração da obra às vezes, não é só a cada respiraçãozinha, é como é que aquele ser, 

Mille regretz [de vous abandonner], respira. É como se a obra fosse um ser vivo. E 

essa vida, no canto coral, vem mesmo é do texto. Vem do texto, vem da tradição 

gregoriana. (SILVA RAMOS, 2020, p. 23) 

 

A menção ao canto gregoriano também pontua, como uma influência importante na 

prática de Silva Ramos, uma tradição musical na qual há uma forte relação entre texto e música, 

e entre canto e fala.  



212 

Os entrevistados frequentemente mencionaram, no âmbito das questões relativas ao 

texto literário da obra, o aspecto da preparação e performance de textos em língua estrangeira. 

 Pelas práticas de repertório dos coros discutidas na presente tese, é possível verificar que as 

pesquisas empreendidas pelos intérpretes e as ações direcionadas à renovação de repertórios 

trouxeram para a prática dos coros estudados obras com textos originalmente escritos em 

diversos idiomas distintos do português. E é importante ressaltar que, por meio das fontes, é 

possível verificar que os coros estudados tinham como prática realizar performances no idioma 

em que originalmente a peça foi escrita, e não faziam, por exemplo, performances com textos 

traduzidos para o português, que foi uma prática comum do canto orfeônico (GABRIEL, 2016).  

A pronúncia cantada desses idiomas estrangeiros foi, portanto, um aspecto central 

do trabalho com os coros. Essa questão é especialmente mencionada por Martins, que além de 

regente do Ars Viva, tem formação em Letras:  

 

Fora isso aí, é uma questão fundamental a pronúncia. A ignorância dos regentes de 

coro é alarmante! Eles não sabem nada: nem assim, nem assado! Eu fui de uma escola 

que era rigorosa nesse ponto. Klaus [Dieter Wolff] então? Era terrivelmente rigoroso 

com isso. Em alemão, em francês, em qualquer língua! Tanto que quando a gente tinha 

que cantar, por exemplo, em húngaro, a gente foi estudar com um professor húngaro, 

como que era a pronúncia. Sofremos para cantar o Kodály. Uma dessas comuns, um 

Te Deum do Kodály que não é aquele com coro e orquestra. É um Te Deum para coro 

a capella, lindíssimo por sinal. (MARTINS, 2019, p. 13) 

 

O trabalho com a pronúncia de textos estrangeiros também foi um aspecto abordado 

por Rodrigues (2018) em sua entrevista. No trecho em questão, Rodrigues (2018) compara a 

conduta de seu professor na Alemanha, Alexander Wagner, que fazia uma gama restrita de 

repertórios em idiomas distintos do alemão, com sua própria atividade coral no Brasil na década 

de 1970:  

 

Nossa! O texto era das coisas mais sérias de pesquisa que a gente fazia com o coro. 

Vou te dar um exemplo. Ao contrário do meu professor da Alemanha, [Alexander 

Wagner], a gente se aventurava a fazer peças em línguas que a gente não conhecia, 

mas procurava ajuda. Logo uma das primeiras peças que eu fiz com o [Madrigal] 

Klaus-Dieter Wolff foram as Quatro Canções Folclóricas Eslovacas, [de Béla 

Bartók], e cantamos em húngaro. Eu fui procurar a mãe de um amigo nosso que era 

húngara. Ele estudava fagote e cantava no Madrigal da Juventude Musical de São 

Paulo; se chamava Alexandre Faragó.  

Eu me lembro de ter ido à sua casa e ter ficado uma tarde inteira conversando com ela 

sobre o texto; ela me traduziu tudo... [explicou pronúncia, acentuação, etc.]. Eu anotei 

tudo, cheguei e apliquei tudo aquilo com o coro, passando um por um todos os 

detalhes. Era assim, a gente levava o negócio às últimas consequências.  

Inglês tinha sempre alguém no coro que sabia melhor que eu, essa pessoa fazia. 

Francês sempre tinha um especialista.  Alemão, na época eu não conhecia, mas sabia 

como pronunciava. Mas sempre tinha também ajuda de alguém, ou seja, nunca era 

uma coisa “chutada” de texto. Sempre tínhamos as traduções de tudo, sabíamos o que 
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estávamos falando. E se a língua era uma língua mais estranha... e a gente não chegou 

além do húngaro, nunca fiz nada em russo. O mais distante que cheguei foi o húngaro.  

E foi essa pesquisa grande que fizemos para poder cantar as peças do Bartók.  

(RODRIGUES, 2018, p. 13) 

 

Destacam-se, nos relatos tanto de Martins (2019) quanto de Rodrigues (2018), a 

variedade de idiomas contemplados pelo repertório de seus respectivos coros. Há também a 

presença do auxílio de falantes da língua, não necessariamente atuantes na área musical, como 

um recurso recorrente para exploração de textos em idiomas com os quais os regentes 

apresentavam pouca familiaridade. O quanto os regentes à época tiveram acesso a informações 

que contribuíssem para um tratamento fonético mais orientado às especificidades do canto do 

que da fala é, portanto, uma questão latente no trabalho de idiomas pouco assimilados pelos 

intérpretes. 

Pela seguinte fala de Martins (2019), há indícios de que em idiomas como o latim 

e o francês, por exemplo, também havia uma discussão a respeito de qual variante adotar: 

 

Os grupos franceses executam a música francesa - e geralmente a francesa, nunca ouvi 

fazerem música de outro país com isso – por exemplo esse Les Arts Florissants, que 

são famosíssimos, entre outros. Eles cantam o latim com pronúncia francesa. Para 

mim é insuportável escutar aquilo! Por exemplo, “tu”, eles falam [ty]. “Dominus”, 

[dominys]. Ora, vai te catar com esse negócio de [dominys]! 54 Não dá. Para ouvir o 

Les Arts Florissants eu tenho que me desligar disso, porque é irritante ouvir aquela 

pronúncia afrancesada. Quer dizer, está errado aquilo? Não se sabe.  

Como é que vai saber como os franceses cantavam em latim? Provavelmente era como 

o italiano, porque a influência italiana era grande! (MARTINS, 2019, p. 12-13) 

 

Na perspectiva de Roberto Martins, sua opção por uma pronúncia do latim de 

influência italiana representa não apenas uma escolha pessoal, como também uma intenção de 

se aproximar o tanto quanto possível das práticas interpretativas da Renascença.  

                                                 

54 Justamente por expor uma discussão a respeito de diferentes modos de pronunciar o texto literário 

em latim para o canto, há nesse trecho da entrevista a transcrição fonética das palavras em latim, tal como 

mencionadas por Martins em entrevista, com a finalidade de registrar por escrito a pronúncia exata que o regente 

utilizou para essas palavras e possibilitar ao leitor maior compreensão a respeito da questão que Martins aborda 

nessa parte da entrevista.  

No caso, Martins discute o uso do fonema [y] em vez do fonema [u] para pronunciar a vogal “u” em 

textos em latim.  A utilização do fonema [y] para a vogal “u”, quando não sucedida de “y”, de outras vogais e de 

consoantes como “m” ou “n”, é padrão no francês normativo para o canto, como pode ser verificado em Moriarty 

(1975, p.140). Esse uso do fonema [y] em latim, tal como descrito por Martins, caracteriza, portanto, a opção de 

intérpretes e de grupos como Les Arts Florissants por uma pronúncia do latim com resquícios de pronúncia da 

língua francesa em repertórios da Renascença de língua ou influência cultural francófonas. É evidente na entrevista 

que Martins não compactua dessa visão, optando por utilizar invariavelmente o fonema [u] para a pronúncia da 

vogal “u” em textos em latim.  
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Entretanto, é possível ver na mesma entrevista que essa questão das práticas 

interpretativas históricas não eram, para Martins (2019), algo determinante para a escolha de 

uma forma particular de pronunciar um texto em detrimento de outra. Sobre a pronúncia da 

língua francesa na Renascença, por exemplo, Martins (2019) afirma que não adotaria o francês 

québécois para a música renascentista, mesmo que a variante canadense representasse 

eventualmente uma variante mais próxima da língua falada na Renascença.  

É notável que, no caso de Martins, o regente optou por utilizar um tratamento 

fonético do texto mais próximo do que havia sido sua vivência com a língua55, que é o francês 

europeu, em detrimento da variante canadense. Uma suposta proximidade com o período 

histórico por si só não foi determinante, portanto, para que o regente optasse por sua utilização. 

Questões estéticas e da própria vivência pessoal de Martins (2019) com a língua, portanto, se 

mostraram mais relevantes nessa escolha.  

Nota-se que não há na fala dos intérpretes menções a um tratamento fonético 

específico dispensado ao canto em língua portuguesa, tanto o português brasileiro quanto o 

português europeu, no caso de grupos que realizaram uma pesquisa de repertório nesse idioma, 

como o Ars Viva, que interpretou renascença portuguesa.  

No caso do português brasileiro cantado, é evidente o quanto essa ausência é um 

reflexo do quanto a discussão do estabelecimento de normas para o canto em português do 

Brasil ainda era um fenômeno em curso. As décadas de 1960 e 1970 são, de fato, um período 

histórico bem posterior à discussão do canto em português empreendida por Mario de Andrade 

a partir do Primeiro Congresso da Língua Nacional Cantada (1937), mas anterior a marcos para 

o canto em português no Brasil como o 4º Encontro Brasileiro de Canto (2005) e a subsequente 

publicação das Normas para a pronúncia do português brasileiro no canto erudito por Kayama 

et al (2007). 

Nas gravações com música em português, é possível, portanto, observar 

características na pronúncia que advieram do Congresso de 1937, como a redução de 

estrangeirismos na pronúncia como o [r] para ‘r’ em finais e meio de palavras e ‘rr’ no meio de 

palavras e o tratamento de vogais mais próximo ao português falado da época, inclusive com 

                                                 

55 Tanto Roberto Martins quanto provavelmente grande parte da geração de coralistas escolarizada 

que fez parte do movimento coral em São Paulo das décadas de 1960 e 1970 teve o estudo do francês como parte 

do currículo obrigatório da educação básica. A escolha de Martins de utilizar uma fonética do francês próxima à 

forma normativa que aprenderam na escola pode possivelmente ter beneficiado o Ars Viva como grupo, na medida 

em que também era algo familiar aos coralistas que compartilharam dessa mesma formação escolar. 

Essa maior familiaridade com a língua pode ter sido inclusive um fator determinante para que 

houvesse a presença de uma discussão mais ampla a respeito do uso de variantes da língua na música renascentista.  
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vogais reduzidas e vogais nasais. Em Irene no céu de Camargo Guarnieri, cantada no disco 

Conjunto Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro pelo conjunto homônimo, por exemplo, 

a frase “Imagino Irene entrando no céu” é cantada [i.ma.ʹʒi.nʊ i.ʹɾe.nɪ ẽ. ʹtɾɐ̃.dʊ nʊ sɛʊ].  

Em contrapartida, é possível notar alguns detalhes de pronúncia que são 

caracterizadas por Kayama et al (2007) como fonemas que não correspondem ao que constitui 

a tendência atual da língua, e que em parte também devem corresponder ao que constituía o 

português falado à época das gravações. Há, como exemplo, a consoante ‘d’, que é feita pelos 

coros invariavelmente com o fonema [d], inclusive para casos em que a norma atualmente 

indica o uso de [dʒ], como o ‘d’ sucedido pela vogal ‘i’ ou pela vogal ‘e’ átona (KAYAMA et 

al., 2007). Também é recorrente o uso do fonema [r] para a pronúncia da consoante ‘r’ em início 

de palavra, evidente para a pronúncia da palavra ‘rosa’ em Rosa Amarela, música 

equivocadamente tratada como composição de Villa-Lobos no disco Coral Universidade de 

São Paulo (1974), do grupo homônimo. Ou, como na palavra ‘rei’, presente na obra Ele nasceu 

lá na Loanda, de Adelaide Pereira da Silva, que consta do disco do Coral ICIB (1967).  

Além do tratamento fonético do texto e eventualmente a opção entre uma ou outra 

variante do idioma, fez-se presente a questão da inteligibilidade (ou não) do texto na 

performance. Há na fala dos intérpretes, evidentemente, menções a gêneros ou estilos 

específicos que, apesar da realização de um trabalho fonético e da busca por uma pronúncia o 

mais correta possível do texto, não almejam necessariamente uma inteligibilidade do texto na 

performance, mas à produção de efeitos vocais específicos. Silva Ramos (2020), por exemplo, 

fala a respeito do estudo de motetos de Guillaume de Machaut não especificados:  

 

Eu fiz com ele [Klaus Dieter Wolff] uma vez uns motetos de Machaut que, nossa, 

mudou minha vida! E nem se percebia o texto, porque era tanta bagunça de ritmo que 

o texto você não percebe, mas o espírito sim. [...] 

Bom, não dá, nós não vamos entender esse texto, porque tem 200 horas falando “êeee” 

e não é um “eleison’. Então você perde, o texto já foi. Mas o que esse texto quer dizer? 

Por que que dura tanto esse “êeeee”? O que que está doendo, ou o que é que está 

existindo em cima desse....ele trabalhava muito assim, no sentido mais geral das coisas 

e porque que cada parte estava ali. (SILVA RAMOS, 2020, p. 27-28) 

 

Nesse trecho da entrevista, Silva Ramos (2020) relata aspectos da elaboração de 

uma performance com essa característica que, como exemplifica o regente, é intrínseca à escrita 

vocal contrapontística de Machaut e à Escola de Notre Dame como um todo, bem como das 

peças em questão. Mesmo que a inteligibilidade do texto não seja um aspecto inerente a esse 

repertório musical específico, entretanto, na perspectiva de Silva Ramos (2020) é evidente que 
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o texto e sua mensagem continuavam a ter importância na estruturação da performance, na 

prática de Wolff.  

No âmbito do repertório do século XX, é possível ver performances como a de 

Coral Hablado de Ramón Barce, mencionada por Mello (2011). A obra, que exige a 

performance de palestras diferentes faladas simultaneamente, centra-se mais na produção dessa 

massa sonora proveniente da sobreposição das palestras, do que na compreensão e 

inteligibilidade do que estava sendo dito em cada uma das falas das “palestras” na obra 

vanguardista.  

À parte desses contextos musicais específicos, é possível verificar nas fontes 

indícios de que havia uma demanda por parte dos intérpretes por uma maior inteligibilidade do 

texto e por transmitir ao ouvinte a mensagem do texto literário da obra através da performance 

musical.  

Em depoimento de Diogo Pacheco com referência a concerto do qual foi 

organizador, e no qual Elizeth Cardoso foi solista nas Bachianas nº5 de Villa-Lobos, é possível 

verificar as seguintes ideias expressas pelo maestro a respeito desse ideal de inteligibilidade do 

texto na performance musical: 

 

Levar Elizeth Cardoso para cantar no Municipal foi realmente algo inusitado. O 

problema é o seguinte. Pouca gente sabe e sabia naquela época, que as Bachianas 

Brasileiras número cinco, do Villa-Lobos, é baseada em um texto do escritor e poeta 

Manuel Bandeira. Exceto a Cantilena, na primeira parte, que é solfejada, não tem texto 

(e canta). Já a segunda parte aproveita um texto do Bandeira sobre passarinhos. E 

ninguém nunca entendeu. Porque cantor erudito, em geral, está mais preocupado com 

a emissão da voz do que com o texto que canta. E música, quando tem texto, tem que 

passar o texto. Não é só passar a melodia, tem que passar o texto. Então, nesse caso, 

achava que uma cantora popular teria a capacidade de transmitir o texto. Naquela 

época, em 1964, a Elizeth Cardoso era, para mim, a maior cantora de música popular. 

Eu a convidei e já no primeiro ensaio soltou a voz, enfatizou as palavras. 

(cantarolando) “Irerê meu passarinho do sertão do Cariri. E ele é meu companheiro...” 

Se entendia tudo. (PACHECO in STERNHEIM, 2010, p. 56) 

 

O concerto de Elizeth Cardoso pertenceu à mesma temporada de Alaíde Alaúde, da 

qual o Madrigal Ars Viva de Santos fez parte, que se caracterizou pela atuação de artistas da 

música popular em concertos para trazer o público da música popular para o Theatro Municipal 

de São Paulo.  

Ao discutir sonoridade vocal nessa mesma tese, é evidente na fala de Pacheco que 

a sonoridade da música popular foi, para o maestro, um caminho para a construção de uma 

sonoridade própria para a música antiga, e distinta do que o maestro percebia como uma 

sonoridade da tradição do canto lírico, em Alaíde Alaúde.  
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Há no depoimento de Pacheco uma ênfase na articulação clara do texto como um 

ideal para essas apresentações que realizou e que, na percepção do maestro, não seria algo 

característico da prática do canto erudito à época. Não apenas pelo depoimento de Pacheco, 

como também pela extensa tradição de performance de ópera na cidade de São Paulo, é possível 

que essa referência à pouca clareza na articulação e transmissão do texto que Pacheco percebia 

no meio erudito se refira principalmente ao canto lírico. 

E principalmente as entrevistas empreendidas no âmbito desta pesquisa indicam 

que esse ideal da inteligibilidade do texto se estendeu a outros contextos de performance de 

música vocal da época, inclusive a prática coral. A própria ênfase em uma pronúncia correta 

para a realização de textos em idioma estrangeiro relatada nas entrevistas pode possivelmente 

ter uma associação com esse ideal de performance. 

Há tanto nas fontes quanto nas entrevistas a ausência de questões como as 

possibilidades de performance do texto que advieram do século XX com o desenvolvimento do 

Sprechgesang e do Sprechstimme e a exploração da aproximação entre canto e fala que ambas 

as técnicas promoveram, a seu próprio modo. Essa ausência é notável a despeito do repertório 

feito pelos coros em questão ter explorado a fala e a declamação de textos na composição vocal, 

desde peças em uma linguagem composicional mais convencional, como Irene no céu de 

Camargo Guarnieri, e Ziri Nego, de Souza Lima, até Vai e Vem e Motet em ré menor (beba 

coca-cola), ambas peças de Giberto Mendes.  

Em texto para o Jornal do Brasil, o regente Diogo Pacheco (1957), no âmbito da 

atuação do Movimento Ars Nova ligada à poesia concreta, realiza um dos escassos relatos 

existentes nas fontes a respeito dessas novas possibilidades de tratamento do texto e das relações 

entre poesia e música: 

 

Não nos devemos esquecer de que se a poesia chegou ao estado concretístico, a música 

também se libertou de uma tradição já anacrônica, encontrando hoje enormes vínculos 

com as tendências dos jovens poetas que ainda há pouco expunham no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo e do Rio. Daí o raciocínio lógico de que para imaginar a leitura 

de um poema concreto ou nele encontrar “musicalidade”, é preciso que o apreciador 

não apenas saiba o que é leitura linear ou “música” no sentido tradicional, mas que 

esteja capacitado para admitir uma leitura “espacial” e tenha conhecimento das atuais 

tendências da música de vanguarda. Quando ele compreender que ao mesmo tempo 

em que o verso se arruína e a palavra se atomiza movimentando-se pela página, nasce 

a música espacial de Anton Webern que articula visual e sonoramente a “melodia” 

(aqui empregada apenas com o sentido de sucessão de sons) sem dúvida identificará 

a “musicalidade” contida num poema concreto. (PACHECO, 1957, p. 10) 

 

Nesse trecho, Pacheco evidencia o diálogo da poesia concreta especificamente com 

a música de vanguarda pós-weberniana. É importante ressaltar que esse diálogo incentivado por 
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Pacheco, enquanto membro do Movimento Ars Nova, foi especialmente explorado no Madrigal 

Ars Viva de Santos, bem como na obra de compositores que se envolveram com a prática coral 

desse Madrigal, como Roberto Martins, Gilberto Mendes e Willy Corrêa de Oliveira.  

Em seguida, Pacheco detalha o processo criativo envolvido na verbalização de 

poesia concreta, com menção ao poema Eis os amantes, apresentado pelo Movimento Ars Nova 

em seu Festival de Música e Poesia Concretas em novembro de 1955:  

 

Ora, como se leria então um poema concreto? Nunca, talvez, com uma voz apenas. É 

claro que se nele existem, muitas vezes, várias linhas de leitura, ou ainda dois ou mais 

sentidos, é necessário que isso oralmente fique inteligível como o é visualmente. 

Exemplificando, tomemos um trecho do poema de Augusto de Campos, “Salto”, em 

que o poeta escreve: sep/ult um ulul tumulult / imo. Parece-nos evidente que a leitura 

desse fragmento do poema exige a utilização de vários timbres que tornem assim 

compreensíveis todo o seu conteúdo verbal: sepulto, luto, túmulo, tumulto, ululo, 

último. Quando o mesmo Augusto une, em outro poema (Eis os amantes), 

graficamente, os corações dos dois amantes pretendendo criar uma comunicação 

absoluta (ecoraçambos) mais força se dará a esse (verso?) se se dividi-lo em dois 

timbres, como o faz o poeta em cores: ecoraç em laranja e ambos, em azul, 

permitindo que as vozes, naturalmente uma feminina e outra masculina, se integrem 

também. Criando-se, enfim, essa nova maneira “dramática” de ler poesia (e isto é mais 

do que lícito, pois estamos diante de uma poesia nova, quer uns a admirem quer outros 

a não compreendam) cria-se música também, e música, em certo sentido, equivalente 

àquela do precursor da música de vanguarda, Anton Webern (depois da op. 20) pois 

nela também a melodia deixa de ser linear como é o verso na poesia tradicional para 

ser enriquecida pelo timbre, deslizando de um instrumento para outro.  (PACHECO, 

1957, p. 10. Negrito do autor) 

 

Pela descrição de Pacheco (1957), o regente enxerga paralelos claros entre os 

processos de verbalização e de musicalização de poemas, em especial entre os procedimentos 

composicionais da vanguarda. E, de fato, nesse artigo de Pacheco (1957) os termos 

“musicalização” de poesia e “verbalização” de poesia são utilizados intercambiavelmente, 

como se fossem sinônimos. A correspondência entre o timbre na música e as distinções de cor 

na poesia concreta constituem um paralelo evidente, além da alternância entre uma voz 

feminina e uma voz masculina comparada à mudança de timbre que caracteriza técnicas 

composicionais como a Klangfarbenmelodie.  

O texto de Pacheco (1957) não apenas detalha aspectos desse diálogo entre música 

e poesia concreta, como também possíveis paralelos entre a poesia concreta e, se  não a música 

coral, a música escrita para mais de uma voz, quando afirma que o uso de mais de uma voz era 

essencial à diversidade sonora de timbres que a leitura da poesia exige.   

No jornal, há o roteiro do poema “Salto”, de Augusto de Campos, feito por Willys 

de Castro, provavelmente foi utilizado em performances do Ars Nova. O roteiro, no qual 

elementos como o uso de uma rítmica demarcada por notação musical tradicional e a 
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espacialização das palavras, no decorrer de um determinado período de tempo, inevitavelmente 

se assemelha a um protótipo das partituras que misturam notação não tradicional com a notação 

tradicional que caracterizaria a produção de música vocal de vanguarda brasileira nas décadas 

seguintes.  

Nas entrevistas, portanto, é possível verificar entre as questões interpretativas 

relacionadas ao texto literário da obra a realização de um trabalho de dicção dos textos em 

idiomas estrangeiros variados, de acordo com os recursos de que dispunham para tanto. 

Possivelmente, esse trabalho associou-se a um ideal de performance mais amplo que prioriza a 

inteligibilidade e transmissão do conteúdo do texto na performance musical. Há indícios de que 

esse ideal potencialmente opõe-se, conforme evidenciado no depoimento de intérpretes como 

Diogo Pacheco, a práticas circunscritas pincipalmente ao canto lírico.  

Essa questão é diretamente relacionada não apenas à pesquisa de repertório e às 

práticas de repertório dos coros, que propiciaram a introdução no cotidiano de ensaios e 

concertos dos grupos de textos em idiomas estrangeiros variados e, principalmente no caso da 

música antiga, significou a realização de um repertório predominantemente importado da 

Europa.  Há também associação ao fato de que esses coros, em um ambiente coral pós-canto 

orfeônico, adotaram como prática a performance de música coral em qualquer que fosse seu 

idioma original, ainda que estrangeiro. Isso ocorreu em sucessão a décadas de fatores políticos 

e sociais que propiciaram entre as décadas de 1930 e 1960 uma maior adesão à performance de 

músicas em português, inclusive traduções de música estrangeira, como o nacionalismo, as 

práticas de performance do canto orfeônico, e a Campanha de Nacionalização do Estado Novo.  

Houve também, nas entrevistas e nas fontes, a ausência de uma discussão mais 

ampla a respeito da dicção de textos em português, ao contrário dos textos de língua estrangeira. 

Essa ausência é compatível com o período histórico em questão que, embora seja posterior a 

Mario de Andrade e a todas as iniciativas empreendidas pelo intelectual na discussão de uma 

padronização da pronúncia da língua no canto erudito, é anterior à efetiva normatização do 

português brasileiro cantado no século XXI. 

 

3.8. A Relação intérprete-partitura e a performance musical 

 

Quando questionados a respeito do que guiam suas escolhas interpretativas como 

regentes corais, todos os entrevistados para a presente pesquisa mencionaram as estruturas 

musicais expressas por escrito em partitura como elementos-chave para a fundamentação dessas 

escolhas.  
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Essa postura dos regentes é sintetizada por falas como a de Rodrigues (2018, p. 12), 

que afirma que o que o guiava como intérprete “Era o que estava escrito, em primeiro lugar”.  

Quando perguntado se a memorização da partitura era algo que exigia de seus 

coralistas, o regente Robert Shaw responde: “Eu não sei como outros regentes se sentem a 

respeito da memorização, mas eu tenho sempre obtido inspiração da página impressa. Eu 

preferiria que os cantores seguissem Schubert ao invés de Shaw. (SHAW & BOYD, 1966, p. 

12, tradução nossa56) 

 Essa perspectiva do tratamento da partitura dialoga principalmente com as práticas 

da música do século XX, um repertório que apresenta mais possibilidades de notação musical 

em relação a convenções de escrita de outras épocas, e da qual se beneficiaram amplamente os 

compositores do período.  

Em comentário a respeito de sua prática com música do século XX, Rodrigues 

(2018, p. 18) afirma que “Escolha interpretativa era aquilo que a peça pedia. A gente estava 

aberto às experiências”. E Silva Ramos (2020) explica essa relação entre intérprete e partitura 

ao discorrer a respeito de seu próprio pensamento como intérprete: 

 

[...] então esse contato com música de vanguarda, e foi uma coisa imediata, uma 

coisa...foi muito interessante, porque foi um pensamento estruturalista, né? E nessa 

coisa do estruturalismo, eu me lembro de uma sensação que foi: bom, “aqui eu estou 

de fato aprendendo música, não estou aprendendo regras. Eu estou aprendendo a 

pensar como as coisas se estruturam, como as coisas vêm”.  

E isso veio a fazer grande diferença de todo o pensamento meu, como intérprete, para 

o resto da vida. E como compositor também. Embora eu não me sinta um 

estruturalista, eu acho que eu analiso com esse olhar. Porque eu sempre vou olhar para 

tudo a partir do que foi o foco central do curso do Willy, que foi o livro do [Arnold] 

Schoenberg, que foi o Fundamentals of musical composition. O Fundamentals era a 

base. Não era bibliográfica porque ele não era de ficar falando de livro, mas eu sei que 

quase tudo que a gente estudou ali foram análises feitas tendo aquilo como pano de 

fundo. Ótimas! O Willy foi um professor maravilhoso nesse sentido. Ele realmente 

foi ensinando a gente a olhar para a partitura, entender o que estava dentro, sacar o 

que fazer e....eu acho mesmo que o mais forte da minha possibilidade como regente 

veio daí, de conseguir olhar, no final das contas, para as partituras um pouco como 

compositor. Conseguir esse olhar criativo e criar ideias e maneiras de envolver as 

pessoas a partir da própria linguagem, e não somente “eu quero, eu quero, eu quero”, 

que é esse ponto de vista romântico e, vamos chamar, tirânico. O meu temperamento 

é ao contrário, quer dizer, eu sempre acho que tenho que convencer o músico. E eu 

faço isso a partir de um conhecimento que eu tento sacar de dentro da partitura. 

(SILVA RAMOS, 2020, p.5) 

 

Destaca-se o quanto as atividades de intérprete e compositor, ambas atividades que 

Silva Ramos exerceu como músico, são indissociáveis para o entrevistado não apenas do ponto 

                                                 

56 “I don’t know how other directors feel about memorization, but I have always gotten inspiration from the printed 

page. I would prefer the singers followed Schubert rather than Shaw.” (SHAW & BOYD, 1966, p.12) 
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de vista do quanto evidentemente ser intérprete contribuiu para sua atuação como compositor, 

mas também do quanto ter essa atuação e essa formação como compositor contribuiu para sua 

atuação como intérprete. Essa contribuição mútua das áreas de composição musical e 

performance em sua formação é algo inclusive recorrente na entrevista de Silva Ramos (2020) 

e já discutido na presente tese na análise das referências em performance musical do 

entrevistado, dentre as quais figura o compositor Willy Corrêa de Oliveira.  

Esse trecho da entrevista também evidencia novamente uma atitude de antagonismo 

em relação ao Romantismo, enquanto movimento precursor da música experimental do século 

XX. Para Silva Ramos (2020), inclusive, essa obediência à partitura tal como escrita pelo 

compositor é algo não apenas pertinente à música do século XX como um todo, mas 

característico da vanguarda. Rodrigues (2018), por sua vez, afirma que essa era uma prática 

ainda mais regionalizada, localizada principalmente em São Paulo e em torno da figura de Willy 

Corrêa de Oliveira.  

Na mesma entrevista, Silva Ramos (2020) ainda admite que a análise musical das 

estruturas musicais registradas em partitura não é um recurso infalível, citando uma experiência 

como aluno de regência de Klaus Dieter Wolff:  

 

Claro que não dá para dizer que isso é possível, que é possível saber tudo só a partir 

da análise. Eu posso saber tudo que é uma cadeira analisando uma cadeira, menos que 

ela serve para sentar. Se não tiver uma pessoa em cima. Na hora que tem uma pessoa 

em cima, você já está pondo o contexto, não é mais só um objeto. Se eu não sei a 

priori que ela é uma cadeira, eu vou olhar e posso descrever estruturalmente e dizer 

que ela é uma escultura, mas não que ela é uma cadeira. Isso foi o Klaus, tá? Que um 

dia ele lá pelas tantas perguntou: “O que você vai fazer com essa peça?”. E eu: “Vou 

fazer assim, por causa disso, por causa daquilo”. Klaus: “Nossa, está ótimo, você fez 

uma ótima análise. Mas e isso?”. Lá pelas tantas ele dá esse exemplo da cadeira para 

mim. E eu fiquei com a maior cara de idiota, olhando para a cara dele assim. Porque 

ele tinha essa capacidade de desmontar a gente sem deixar a gente humilhado. Ele 

desmontava um discurso muito ideológico, muito purista que a gente tinha. Porque 

vanguarda é um termo de guerra, está certo? E a gente achava que estava em guerra 

para implantar uma nova mentalidade, que era a música nova, a música não tonal, já 

basta de tonalidade, isso tudo. (SILVA RAMOS, 2020, p. 5) 

 

Em última análise, e considerando também as limitações dessa abordagem, a fala 

de Silva Ramos (2020) indica que, possivelmente, a vanguarda não apenas propunha uma 

ruptura com o Romantismo através da criação e adoção de sistemas e processos composicionais 

diferentes dos românticos, como também novos modos de pensar a performance musical. Nesse 

contexto, a busca por um tratamento da partitura mais fiel às ideias do compositor e análise 

desse texto musical expresso em partitura são elementos importantes. 
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 Nas entrevistas, essa fidelidade à obra tal como registrada em partitura é permeável 

às diferentes práticas de escrita dos compositores contemporâneos à época, que refletiam 

diversas tendências estéticas que se desenvolveram no período e naturalmente variavam no 

nível de detalhamento e determinação dos aspectos interpretativos em suas partituras. Na 

mesma entrevista, o regente Lutero Rodrigues (2018, p.18) reconhece ainda que seguia a música 

escrita “O máximo possível, de acordo com as especificações do compositor.”, mas que “Às 

vezes não, às vezes era mais livre”, e observa  diferenças entre compositores: 

 

Nós aqui em São Paulo éramos menos experimentais nesse aspecto, por quê? Porque 

o Willy era muito menos experimental do que o Gilberto. O Willy escrevia mais, 

determinava as coisas. O Gilberto não fazia questão do som tão determinado assim. 

Ele fazia muitos efeitos, muita indeterminação, muita aleatoriedade. O Willy não; ele 

trabalhava também com isso, mas determinava mais as coisas. Então o Ars Viva era 

mais especialista nessa coisa de liberdade por causa disso, por causa da linguagem. E 

não só do Gilberto, mas o Gil Nuno Vaz, Roberto Martins, os compositores de Santos, 

todos adotaram mais ou menos a linha de pensamento do Gilberto.  (RODRIGUES, 

2018, p. 16) 

 

Martins (2019, p.20), ao comentar a obra Life: madrigal de Willy Corrêa de 

Oliveira, realiza afirmação semelhante: “O Willy escreveu tudo. Tudo que você imaginar que 

tem que fazer está escrito. E ele era turrão ‘tá escrito, é porque é assim que tem que ser’. 

Aleatória, alguma coisa aleatória que foi no fim da música que tem alguma coisa”. Silva Ramos 

(2020) comenta, além de Corrêa de Oliveira, a escrita de Osvaldo Lacerda, um compositor que 

não se situava no movimento vanguardista:  

 

[...] as partituras do Willy, por exemplo, são marcadas como as do…isso que é cruel, 

porque as do Osvaldo Lacerda são igualmente marcadas. Ele era uma pessoa que 

escrevia nesse período não deixando nada, não queria deixar nada para o intérprete. 

“Faça o que eu escrevi!” (SILVA RAMOS, 2020, p. 29) 

 

As entrevistas mostram, portanto, alguns compositores com os quais os intérpretes 

tiveram contato e que compartilhavam dessa maneira de pensar a relação do intérprete com o 

texto musical escrito pelo compositor, uma concepção que se aliou à vanguarda, mas que 

provavelmente se aplicou a compositores de outras correntes estéticas, como Lacerda.  

Entretanto, Martins (2019) indica em sua entrevista para a presente pesquisa que, 

em contrapartida a essa postura do regente de fidelidade à obra tal como escrita pelo compositor, 

e adaptada às diferentes práticas de escrita musical dos autores, os intérpretes frequentemente 

contribuíam para o processo de criação da obra quando em parceria com compositores, como 

foi o caso do Ars Viva:  
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A.P.G. O que guiava as escolhas de vocês para interpretação desse repertório? 

Fraseado, dinâmica, etc? Era o que estava escrito?  

R.M. Para começar, o compositor escrevia tudo. O que queria, dinâmica, tudo. Estava 

tudo escrito. Mas tinha coisa que não funcionava, então ele [o compositor] mudava na 

hora [risos]. Ele mudava “Ah, não, aqui...”. “Mas foi você que escreveu!”, o Klaus, 

“Ah, não, mas põe não sei o quê”. Entendeu? A obra dele [Gilberto Mendes] toda foi 

assim. (MARTINS, 2019, p. 19) 

 

Martins (2019) cita como exemplo a colaboração de Gilberto Mendes com o Ars 

Viva, sob a regência de Klaus Dieter Wolff, para realização da composição Nascemorre, que 

utiliza sons vocais não convencionais: 

 

Toda dinâmica do Nascemorre, por exemplo. Ele [Gilberto Mendes] explicava como 

que queria que fizesse. Aí não dava jeito. Aí ele inventava um outro jeito na boca para 

fazer. Aí todo mundo tinha que aprender aquilo. E a gente foi aprendendo como que 

faz [estalos na boca de timbres variados].(MARTINS, 2019, p. 19) 

 

Martins (2019) descreve, portanto, uma situação em que o coro foi responsável por 

testar na prática a funcionalidade da proposta com sonoridades vocais experimentais em uma 

peça específica de Mendes. Destaca-se na ocasião descrita o processo de experimentação e o 

diálogo empreendidos entre compositores e intérpretes para criar sonoridades vocais que, ao 

mesmo tempo em que correspondiam às intenções do compositor para a obra, fossem de 

execução possível por parte de um coro amador como o Ars Viva.  

Além desse diálogo com os compositores, é presente na fala de Roberto Martins o 

quanto as colaborações com compositores incluíram  situações em que, como intérpretes, 

tiveram que criativamente viabilizar ideias musicais experimentais, e na perspectiva de Martins, 

pouco próximas a uma escrita coral, como na elaboração de Life: Madrigal de Willy Corrêa de 

Oliveira, também sob a regência de Wolff: 

 

Eu me lembro que tinha um dueto assim, baixos e tenores, um dueto cachorro…a 

gente não acertava aquilo de jeito nenhum! Eu falei “Klaus, melhor contar em 

colcheia. Conta na colcheia porque não vai dar certo isso!” Com isso que tá aí, conta 

na colcheia que a gente vai:  12, 123, 1234, 12, 121, e aí pronto, deu certo! Eu tinha 

algumas intuições do que podia, sabe, e ele também. E a gente ia achando um jeito de 

fazer. Porque às vezes do jeito que estava escrito lá...eu até escrevi uma peça depois, 

porque eu achei que alguns efeitos que ele conseguiu ali de dissonância entre as vozes 

podia ser conseguido de outra forma. Eu imaginava. Uma forma mais vocal. Não tão 

instrumental, como estava escrito. E eu escrevi uma peça sobre isso, depois. [...] 

Chama-se Arquitextura. (MARTINS, 2019, p. 18)  

 

O relato de Martins (2019), assim como outros relatos de interações entre 

compositores e intérpretes analisados na presente tese, possibilitam refletir o quanto essas 
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colaborações foram importantes para o desenvolvimento de uma geração de compositores 

brasileiros afeitos à atividade coral e à escrita coral, da qual o próprio Roberto Martins fez parte.  

Os entrevistados recorrentemente mencionaram a obediência às indicações de 

interpretação escritas na partitura quando perguntados a respeito de quais eram suas próprias 

escolhas, como intérpretes, relacionadas a aspectos interpretativos variados que constavam do 

roteiro de entrevista. Em decorrência dessa postura, não houve nas entrevistas, portanto, um 

aprofundamento maior em discussões como escolhas interpretativas na agógica de uma música, 

no fraseado e em outros aspectos, especialmente no âmbito da performance da música do século 

XX.   

Na entrevista de Silva Ramos (2020), a última das entrevistas feitas para a presente 

tese a ser consolidada e, portanto, finalizada em um estágio da pesquisa em que já era possível 

observar esse padrão de conduta entre os entrevistados, a pesquisadora saiu do roteiro para 

realizar a seguinte pergunta:  

 

A.P. Uma pergunta que eu vou fazer como pesquisadora. Porque a tua entrevista foi 

feita depois da do Roberto, do Lutero, e existe muito isso de, principalmente com 

relação à Música do Século XX, uma coisa de não se falar tanto assim da 

interpretação....porque era tudo escrito, era tudo muito bem delimitado pela partitura. 

E eu como pesquisadora fico pensando: será que é mesmo? Será que vocês não tinham 

uma participação assim, como intérpretes, de....por exemplo, o Roberto falou das 

interações entre compositores e o Klaus... 

M.A.S.R. Quando o Stravinsky fala “não mexam com a minha música”, é uma moda 

de escrever tanto que não deixa espaço para o intérprete. Mas isso é uma mentira!  

Não existe isso. Não dá para acontecer desse jeito. Nenhuma música é assim! Porque 

meu ouvido direito ouve diferente do esquerdo. O meu olho direito lê diferente do 

esquerdo. A minha narina direita sente cheiro diferente da esquerda. E o lado direito 

da língua sente gosto diferente do esquerdo. Eu sou um cara que me conheço muito, 

e isso tudo que eu estou te falando não é uma figura de linguagem, é verdade! [...] 

Então não dá, o que você está ouvindo não é exatamente a mesma coisa que eu estou 

ouvindo. E o que você está percebendo e me dizendo, nem sempre o que você está me 

dizendo é aquilo que você está fazendo. [...] Como eu continuo dando aula no Coro 

de Câmara, em 2021 vai fazer 40 anos que eu trabalho ensinando regência. E isso faz 

com que você perceba que cada aluno é um aluno, cada um percebe as coisas de um 

jeito. [...] 

Em música... o Willy dizia uma coisa que eu não sei se ele tirou de algum lado ou se 

ele criou. [...] Qualquer um que disse isso, eu acho uma coisa muito importante: que 

música é ambiguidade dirigida em sistema.  

O que quer dizer Dó, Ré, Mi? Não é? Não quer dizer nada. Pode querer, se você ficar 

repetindo “tan tan taran tan tan taran tan taan riran57”” Ah, ok, esse é o Hino 

Brasileiro!” “Tan tan taraaaan tan tan taraaan”58,cadê a noiva?. “Tarirari”, o mundo 

fica em preto e branco. Então, isso são as associações. E eles trabalhavam muito com 

isso, tanto com as associações...Todos eles, tá? O Willy, o Klaus e o Gilberto. (SILVA 

RAMOS, 2020, p. 29) 

 

                                                 

57 Silva Ramos (2020), na ocasião, cantarolou a melodia do Hino Nacional brasileiro.  
58Cantarolar de uma marcha nupcial. 
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A fala de Silva Ramos, portanto, reconhece que a partitura apresenta algumas 

limitações e indica que essa fidelidade à obra tal como escrita pelo compositor não é um critério 

absoluto para a elaboração da performance.  

Em última análise, consideramos também que o que não é dito ou detalhado pelo 

entrevistado também é um dado importante de pesquisa.  O não-dito, nesse caso, pode 

representar a indicação de que determinadas práticas, embora possivelmente parte do cotidiano 

dos intérpretes das décadas de 1960 e 1970, provavelmente eram obviedades que os 

entrevistados não julgaram que deveriam ser objeto de reflexão ou informações a serem 

externadas em uma entrevista, a partir de sua posição de intérpretes com décadas de atividade 

no ambiente musical de São Paulo.   

A emergência dessa relação entre intérprete e partitura nos relatos dos regentes para 

explicar a tomada de decisões interpretativas diversas em uma performance musical é também 

por si só uma informação pertinente à pesquisa e indica a existência de concepções 

interpretativas e de práticas relacionadas principalmente às tradições musicais do século XX e 

à vanguarda.  

Quanto ao repertório de música antiga, os intérpretes entrevistados são unânimes 

ao afirmar que essa fidelidade à partitura apresenta limitações práticas relacionadas às 

particularidades a sua expressão por escrito em partitura.  

 Primeiramente, é importante pontuar que o acesso a manuscritos, mesmo a um fac 

símile, era provavelmente algo restrito a poucos intérpretes no contexto das décadas de 1960 e 

1970 no Brasil.  Esse é um aspecto que se fez presente em nossa experiência de pesquisa entre 

acervos que preservaram partituras para consulta, ou usadas em performances e ensaios, como 

os do CoralUSP e do Madrigal Ars Viva, nos quais havia apenas edições de música antiga em 

notação moderna sem qualquer imagem ou fác símile de manuscritos e, em muitos casos, 

partituras feitas à mão pelos próprios regentes ou dirigentes do coro.  

A maior parte das vivências musicais dos coros com música antiga, portanto, foi 

possivelmente mediada por edições modernas que foram transcritas em notação musical atual.  

Isso foi mencionado por Martins (2019), ao relatar sua dificuldade de acesso a 

manuscritos e a predominância do uso de edições modernas, tanto em sua prática como na de 

Wolff. O regente relata que seu único contato com algum tipo de notação antiga na época foram 

suas participações esporádicas em missas com canto gregoriano organizadas pelo Colégio de 

São Bento, em São Paulo. Ao relatar essas performances, Martins (2019) indica que a opção 

pelas partituras em notação moderna não apenas refletia o difícil acesso a manuscritos e a 
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partituras em notação antiga em geral à época, como também é uma escolha pragmática e 

particularmente pertinente à performance das peças em coro:  

 

E esse tipo de música modal de uma voz só é muito mais fácil de fazer. Nós fazíamos 

uma missa por ano ali naquela capela que está na Paulista...tinha o Colégio São 

Bento....o Klaus era formado no Colégio São Bento, então ele tinha muita amizade 

com os monges lá. Então todo o ano a gente ia fazer uma missa no São Bento. A gente 

chegava pelo menos uma hora e meia antes da missa para ensaiar os gregorianos, tudo 

no original. Tudo nessa escrita [antiga]. Então a gente cantava a missa toda e nós 

respondíamos os monges que faziam as partes fixas e partes móveis da missa em 

gregoriano, tudo nessa escrita gregoriana, não era nada transcrito não. Agora, coro 

mesmo não dá para fazer, é complicado. (MARTINS, 2019, p.15) 

 

Provavelmente a experiência com os monges beneditinos constituiu o único contato 

que o Ars Viva teve, como grupo, com algum tipo de notação musical antiga. É evidente na fala 

de Martins (2019) que a notação antiga apresentava ao coro amador dificuldades de leitura em 

obras com divisão de vozes.  

Martins (2019) menciona que especialmente a música antiga medieval e 

renascentista sacras demandavam determinadas adaptações em relação ao que era prescrito em 

partitura:  

 

Agora, o que nós fazíamos às vezes, por exemplo, a Missa Mi Mii, do Ockeghem, é 

uma tessitura terrível para soprano e contralto, grave. Porque na verdade não era 

cantado por mulher. Então o que acontecia? A gente transcrevia aquilo. Quem falava 

muito sobre isso era o Roberto Schnorrenberg. Ele achava que tinha que transcrever 

mesmo. Outra época, não tinha razão...porque o que importava era o contraponto. Um 

contraponto complicadíssimo, por sinal. Não dá tempo de ficar pensando em 

articulação malfeita, uma complicação, que você não pode levar aquilo se não tiver 

articulação, tem que articular aquilo. [...] Ele achava que certos cruzamentos podem 

perfeitamente ser tirados. Principalmente se eles forem problemáticos para o coro. 

Então na verdade algumas vezes, não fiz isso sempre, mas algumas vezes eu descruzei 

algumas vozes. Porque não soava bem, não adiantava. De que adiantava um contralto 

cruzar com um tenor, um tenor super agudo e um contralto com notas todas graves, e 

soprano abaixo disso em algum momento. Sabe, era uma coisa que ficava muito 

esquisita. Com cantor solista, talvez isso não tenha ...quatro timbres, três timbres 

diferentes, aí então. (MARTINS, 2019, p. 15-16) 

 

O comentário de Martins indica, portanto, a existência de procedimentos comuns 

para adaptação de peças de música antiga para coros mistos amadores que interpretam esse tipo 

de repertório, tanto em sua própria prática como regente, como na prática de Schnorrenberg.  

Especialmente entre as gravações, é possível também verificar que havia 

adaptações para peças que não tinham uma escrita convencional a 4 ou mais vozes que 

contemplasse todos os naipes vocais de um coro misto, como canto gregoriano e demais 

composições em uníssono, além de peças a duas ou três vozes. O disco Música Medieval do 
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Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, por exemplo, apresenta diferentes combinações de 

vozes e até mesmo de instrumentos musicais para suas peças em uníssono ou a duas vozes, com 

um uso criativo de determinadas combinações de timbres. Um exemplo é o carol anônimo a 

duas vozes Laus honor virtus gloria (faixa 8), na qual uma das vozes é feita por vozes femininas, 

e outra voz é feita pelas vozes masculinas, intercalando seções a cappella com seções nas quais 

há um dobramento de vozes feito por instrumentos de metal.  

Além das adaptações das peças para coros mistos, todos os entrevistados 

(RODRIGUES, 2018; MARTINS, 2019; SILVA RAMOS, 2020) comentaram que, embora a 

partitura permanecesse como um guia importante na elaboração de uma performance, 

evidentemente já se fazia presente no cotidiano dos intérpretes a questão da ausência notória de 

determinadas indicações de interpretação por escrito na música dos períodos medieval, 

renascentista e barroco europeus.  

Tanto Silva Ramos (2020), quanto Martins (2019) e Rodrigues (2018), têm a 

percepção de que, visando resolver essa questão, já havia à época a criação e a adoção de 

posturas dogmáticas a respeito de como determinado aspecto interpretativo que não era 

expresso por escrito em partitura deveria ser desenvolvido em uma performance. Como 

regentes ativos por décadas e que, portanto, acumularam outras experiências musicais, 

vivenciaram vários dos desdobramentos e transformações do Movimento de Música Antiga, e 

testemunharam avanços nas pesquisas musicológicas ocorridos desde as décadas de 1960 e 

1970, os entrevistados também têm a percepção do quanto esses pressupostos rígidos sobre 

interpretação musical da música antiga estabelecidos nas décadas de 1960 e 1970 foram 

efêmeros e não se sustentaram mesmo frente a novas evidências da pesquisa musicológica.  

Ao refletirem sobre sua própria atuação com música antiga no passado, Rodrigues 

(2018) e Silva Ramos (2020) mencionaram que teriam adotado uma postura menos rígida e 

com maior liberdade criativa para elaborar suas respectivas performances. Silva Ramos (2020), 

por exemplo, afirma:  

 

A.P.G. [...] Vocês seguiam o que estava escrito na partitura assim...nos mínimos 

detalhes? Ou... 

M.A.S.R. Nossa, isso era muito fundamental! A coisa da Vanguarda era a coisa do 

rigor, né? [...] 

 Você tentava ser rigoroso, a gente tinha certeza de que a gente estava sendo rigoroso. 

Foi isso que acho que foi a minha crise com a Música Antiga. Como que eu estou 

sendo rigoroso se estou ouvindo uma coisa que é totalmente o contrário? Ou esse cara 

está louco ou estou eu! 

A.P. G.  Mas como ser rigoroso com música antiga, em que muita coisa não era 

notada, muita coisa era convenção, muita coisa não vinha na partitura?  
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M.A.S.R. É, mas a gente achava que sabia. Essa que é a questão. Aliás, a gente achava 

que sabia tudo, né? Como éramos “guerreiros”, a gente tinha que saber tudo, porque 

senão morria. (SILVA RAMOS, 2020, p. 15) 

 

Além de reiterar o apego ao texto musical escrito da partitura, novamente Silva 

Ramos (2020) vincula uma prática do canto coral das décadas de 1960 e 1970 às concepções 

interpretativas próprias da vanguarda de São Paulo.  

A crise com música antiga a qual Silva Ramos (2020) se refere teve como estopim 

o contato com as performances de Nikolaus Harnoncourt, em fase de sua carreira que também 

é abordada na entrevista: 

 

M.A.S.R. [...] Eu me lembro em 1986 quando eu vi pela primeira vez –minha mãe me 

trouxe da Europa – o disco do [Nikolaus] Harnoncourt. CD já. Aí parei de reger 

música antiga. 

A.P. Por que? 

M.A.S.R. Porque eu fiquei pensando “o quê que era aquilo? ”. Eu adorei. Aliás, eu 

gosto daquele disco até hoje. É uma das coisas que eu mais gosto do Harnoncourt. Eu 

gosto também do Orfeo de Monteverdi por ele. Gosto bastante. Mas...eu...aquilo me 

fez travar, do tipo “então eu sou um total ignorante”. Que eu estava fazendo tudo 

errado. (SILVA RAMOS, 2020, p. 11) 

 

A ocorrência desse hiato de Silva Ramos com a performance de música antiga, 

apesar de remeter a uma época posterior às décadas de 1960 e 1970, fornece indícios 

importantes para compreensão do que constituiu a prática com a música antiga de Silva Ramos 

e de músicos que também constituíram parte do círculo de convivência de referências em 

performance musical nessas décadas, como Klaus Dieter Wolff. 

 Reflete, em última análise, mudanças no Movimento de Música Antiga vivenciadas 

por Silva Ramos, das quais figuras como Harnoncourt e sua extensa atuação junto à 

performance de instrumentos antigos foram importantes propulsores. Lawson e Stowell (1999) 

afirmam que, a partir da década de 1980, as práticas e as concepções interpretativas de pioneiros 

do Movimento de Música Antiga difundidas na ampla expansão do movimento que 

caracterizaram sua atuação no período pós-guerra, e que provavelmente correspondiam às 

práticas que circularam no Brasil nas décadas de 1960 e 1970, sofreram uma transformação 

importante.  

De acordo com ambos os autores, o movimento, nos moldes que havia adquirido 

no pós-guerra, foi “eclipsado por uma nova proficiência técnica” direcionada ao tratamento de 

assuntos  variados como autenticidade histórica, técnica instrumental de época e técnica vocal  

a partir da década de 1980 (LAWSON & STOWELL, 1999, p. 15). Houve também maior 

estreitamento entre performance musical e a pesquisa acadêmica, iniciado com a criação do 
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periódico Early Music em 1973 (LAWSON & STOWELL, 1999), ao qual provavelmente se 

relaciona a referência de Silva Ramos (2020, p.14) a um modo de fazer música “apoiado 

musicologicamente”.  

E, especialmente Nikolaus Harnoncourt, juntamente com figuras como Richard 

Taruskin e Joseph Kerman, suscitaram discussões direcionadas não mais a aspectos meramente 

práticos da interpretação de música antiga, como também filosóficos, relacionados aos 

diferentes lugares que a música ocupou nas sociedades em diferentes épocas e, 

consequentemente, aos diferentes hábitos de escuta musical desenvolvidos (LAWSON & 

STOWELL, 1999).  

Na observação tanto do que possivelmente constituiu o tratamento da partitura 

musical do movimento de música antiga quanto da música de composição contemporânea entre 

os coros estudados nas décadas de 1960 e 1970, portanto, é possível ver a predominância de 

uma postura de fidelidade à obra em partitura, tal como originalmente escrita pelo compositor. 

Também é possível observar, sobretudo através das entrevistas de Silva Ramos (2020), Martins 

(2019) e Rodrigues (2018), que esse tratamento não foi adotado de modo estrito, principalmente 

em consideração ao fato de que essa abordagem apresenta limitações, especialmente na música 

antiga.  

É possível verificar nas mesmas entrevistas não apenas que os regentes conduziram 

suas respectivas atividades corais cientes dessas limitações, como também o modo como 

lidaram com essas limitações, enquanto intérpretes, utilizando ferramentas como a pesquisa e 

a análise, assim como sua própria experiência como intérprete.  

Emergem das entrevistas também questões que afetavam diretamente os aspectos 

práticos da execução da performance, como a viabilização de efeitos vocais não convencionais 

e de técnicas expandidas na vanguarda. Ou, na música antiga, a existência de uma tentativa de 

aproximação das práticas da época e meio em que a obra foi originalmente escrita, o que guiou 

pesquisas de práticas interpretativas de época com a utilização dos restritos recursos 

disponíveis, bem como questões como a adaptação de obras à configuração do coro misto 

amador comum à maior parte dos grupos pesquisados. 

De um modo geral, entretanto, essa postura voltada à fidelidade à obra tal como 

expressa em partitura se traduziu, nas entrevistas, em falas que pouco contemplaram um 

detalhamento de concepções interpretativas relativas a aspectos diversos como escolhas de 

dinâmica, andamento, fraseado, entre outros, que comumente não são detalhados por fontes 

escritas e bibliografia, mas que possivelmente permearam vivências práticas dos entrevistados, 

como ensaios e performances musicais.   
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Em última análise, esses aspectos que são preteridos nas entrevistas possivelmente 

indicam o quanto Silva Ramos, Martins e Rodrigues conservam características comuns a 

intérpretes que obtiveram sua formação e vivências musicais no século XX. Goehr (1992) 

mostra que essa fidelidade à obra, e consequentemente uma fidelidade à partitura tal como 

escrita pelo compositor, é característica do intérprete do século XX e do conceito de obra 

musical que ainda se sustenta nesse século específico. 

 De acordo com a autora, isso se aplica mesmo à música de caráter experimental 

composta pela vanguarda no período, apesar do movimento artístico propor um rompimento 

com o conceito de obra e com várias tradições de performance que perduraram no século XX 

(GOEHR, 1992). Lawson e Stowell (1999) aborda a mesma questão, atribuindo a ao 

neoclassicismo de Stravinsky a difusão desse ideal de fidelidade ao compositor na performance:  

 

A amplamente difundida aversão à ‘interpretação’ tem sido extensamente ligada ao 

neoclassicismo stravinskiano, à medida que os intérpretes se esquivam, não apenas do 

virtuosismo e do exibicionismo, mas de qualquer tipo de intervencionismo. 

(LAWSON & STOWELL, 1999, p. 10, tradução nossa59 ) 

 

Isso se refletiu diretamente nos resultados de pesquisa apresentados nos próximos 

subitens, que procuram especificamente discutir esse tipo de escolha interpretativa. 

 

3.9. Fraseado e articulação 

 

Tanto o fraseado quanto a articulação emergiram nas entrevistas como aspectos 

interpretativos relacionados, e por isso, são abordados em conjunto na presente tese. Dentre as 

questões apresentadas nas entrevistas, o emprego do fraseado na música antiga foi a mais 

recorrente, tendo em vista especialmente a ausência de prescrições em partitura em repertórios 

específicos.  

Para Lawson e Stowell (1999), a estruturação das frases musicais, juntamente com 

a articulação e controle da dinâmica e do ritmo, são essenciais à manutenção da inflexão 

melódica na música. Sobre o processo de estabelecimento da inflexão melódica, os autores 

afirmam:   

 

Alguns aspectos desse processo são prescritos ou pré-planejados (por ex. marcações 

de dinâmica ou de articulação em vários níveis de detalhamento, de acordo com o 

                                                 

59 “The widespread aversion to ‘interpretation’ has been widely linked with Stravinskian neo-classicism, as 

performers shied away, not just from virtuosity and exhibitionism, but from interventionism of any kind.” 

(LAWSON & STOWELL, 1999, p. 10)  
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período), e alguns são intuitivos; e tem sido sempre responsabilidade do intérprete 

introduzir essas sutis, amplamente imperceptíveis inflexões de dinâmica, seja qual for 

o estilo musical ou período [histórico]. (LAWSON & STOWELL, 1999, p. 53, 

tradução nossa60) 

 

Essa postura de Lawson e Stowell (1999) não apenas com relação à estruturação do 

fraseado, como também ao emprego de aspectos interpretativos variados que também não eram 

determinados por escrito, é comum a pesquisadores e músicos participantes do Movimento de 

Música Antiga atual.  

Entretanto, não era consenso em outras fases do Movimento. Donington (1983) 

afirma que, antes da Segunda Guerra, havia no movimento a ideia de que uma performance 

historicamente autêntica de música barroca deveria necessariamente ter pouca margem para a 

inflexão e para demonstrações de emoção. O autor, já em seu compêndio sobre a interpretação 

de música antiga (DONINGTON, 1963), problematiza questões correlatas a essa perspectiva 

da performance da música barroca, como a dinâmica por degraus.  Em Thomas (1979), é 

possível localizar apelos do regente pela elaboração de performances da música de J.S. Bach 

nas quais se fazem presentes aspectos como articulação, acentuação agógica, acentuação 

dinâmica e pequenas flutuações de andamento e dinâmica inerentes à inflexão melódica. 

Provavelmente é também pela existência dessa corrente de performance musical 

que as performances do New York Pro Musica se destacaram na seção Communications (1983, 

p. 333, tradução nossa61) da revista Acta Musicologica por adicionarem “ instrumentos, 

fraseado, cor e dinâmicas a uma música que tinha estado dormente há séculos”.  

Portanto, inseridos em uma prática coral que se utilizou do repertório de música 

antiga já no pós-guerra, os intérpretes e grupos estudados na presente pesquisa provavelmente 

tinham a utilização desses recursos interpretativos como uma questão importante na elaboração 

de suas respectivas performances.  

As menções a Klaus Dieter Wolff como uma referência no emprego desse aspecto 

interpretativo são predominantes. Sobre a concepção do freaseado, por exemplo, Lutero 

Rodrigues (2018) relata em entrevista à pesquisadora: 

 

Em primeiro lugar, a gente respeitava sempre a escrita, mas sabia que a música da 

Renascença tem limitações de escrita. Então a gente estabelecia um determinado 

                                                 

60 Some aspects of this process are prescribed or pre-planned (e.g. dynamic or articulation markings in varying 

degrees of detail according to period), some is intuitive; and it has always been the performer’s responsibility to 

introduce those subtle, largely unnotatable dynamic inflections, whatever the musical style or period. 
61 “instruments, phrasing, color and dynamics to music that had been dormant for centuries.” 

(COMMUNICATIONS, 1983, p. 333) 
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fraseado mais ou menos de arco, que é o que o Klaus[-Dieter Wolff] propunha para a 

gente. Então a gente observava isso, nossas referências eram essas. Não havia grande 

sofisticação. (RODRIGUES, 2018, p. 12) 

  

Nesse contexto, compreende-se como fraseado de arco a condução da frase a um 

ápice localizado geralmente em uma parte intermediária da estrutura frasal, com menor ênfase 

em termos de dinâmica no início e no fim das frases. Naturalmente, além das nuances de 

dinâmica, o delineamento desse fraseado em geral envolve o emprego de variações sutis de 

agógica, com um pequeno aceleramento da velocidade em direção ao ápice da frase, e um 

desaceleramento posterior ao ápice, em direção ao final da frase.  O ápice, por sua vez, também 

pode ser enfatizado por meio da acentuação agógica. 

 Wolff também é mencionado como uma referência na interpretação do fraseado 

tanto por Martins (2019) quanto por Silva Ramos (2020). Ambos também definem o fraseado 

de Klaus Dieter Wolff como um fraseado de arco que, segundo os maestros entrevistados, era 

orientado pela prática de canto gregoriano (SILVA RAMOS, 2020; MARTINS, 2019). Os 

regentes entrevistados mencionam o envolvimento de Wolff com a Igreja Católica e a prática 

de canto gregoriano, inclusive como cantor. Martins (2019) afirma que Wolff manteve um 

vínculo com o Mosteiro de São Bento de São Paulo, um dos principais polos de cultivo do canto 

gregoriano em São Paulo, como ex-aluno do Colégio São Bento e como músico que colaborou 

pessoalmente com a atividade musical do Mosteiro. Silva Ramos (2020), por sua vez, também 

menciona a proximidade de Mére Marie du Redempteur62 com o Departamento de Música da 

ECA-USP, no qual foi convidada a dar aulas de canto gregoriano esporadicamente (SILVA 

RAMOS, 2020). Segundo Silva Ramos (2020), a religiosa, formada sob a tradição do método 

de Solesmes não apenas na Abadia de Solesmes, na França, como também Escola Pio X do Rio 

de Janeiro (RJ), foi professora de canto gregoriano de Silva Ramos, do regente e fundador do 

Departamento, Olivier Toni, e de Klaus Dieter Wolff.  

No livro Canto Gregoriano: Método de Solesmes (1960), que teve uso didático na 

Escola Pio X (IR. MARIE ROSE OP., 1960) e provavelmente difundiu-se entre figuras como 

du Redempteur e seu círculo de influência, é possível encontrar o seguinte diagrama: 

                                                 

62 Eleanor Dewey (1912 – 2008), Mére Marie du Redempteur, foi freira inglesa e musicista radicada em São Paulo 

(SP). Teve sua educação formal e religiosa em conventos e em instituições religiosas tradicionais da Inglaterra, da 

Bélgica e da França. Migrou para o Brasil em 1946, instalando-se como professora no Colégio Des Oiseaux, das 

Cônegas de Santo Agostinho, em São Paulo. Foi aluna da Escola Pio X no Rio de Janeiro (RJ), instituição filiada 

ao Institut Grégorien de Paris, e estudou também na Abadia de Solesmes, na França, cujo método difundiu no 

Brasil. Além de fundadora da Escola Regional Pio X em São Paulo, também filial do Institut Grégorien de Paris, 

ministrou diversos cursos livres de canto gregoriano na cidade e atuou como regente coral.  
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Figura 61: Síntese rítmica de uma peça gregoriana, na qual é visível o emprego variações sutis de dinâmica comuns 

a um fraseado de arco no item “plano musical”. Fonte: IR. MARIE ROSE OP., 1960, não paginado.  

 

Na parte superior, em “plano musical”, é evidente a dinâmica empregada em 

fraseado de arco mencionada pelos entrevistados, representada pelos sinais de crescendo e 

decrescendo, para construir as frases musicais. 

Na entrevista de Silva Ramos (2020), há não apenas menções a Klaus Dieter Wolff, 

como também uma memória do entrevistado relacionada a Willy Correa de Oliveira, 

compositor que se envolveu ativamente com o Madrigal e que foi professor de Silva Ramos no 

Departamento de Música da USP:  

 

O Klaus fazia bonito, fazia as frases acontecerem. A gente aprendeu e o que a gente 

fazia era...tinha uma frase que o Willy dizia que acho que vale para mim até hoje, e 

que foi isso que eu acabei entender aqui, que “a compreensão de um fato é mais 

importante do que a leitura de um tratado”. Que ele falou uma coisa para mim uma 

vez que eu estava fazendo um madrigal que ele escutou, que eu acho que era Ecco 

mormorar l’onde [de Monteverdi]. Que já é uma porta de saída da renascença, mas 

ele escutou do corredor. Depois ele me chamou e disse assim: “ Tem uma coisa que 

você não pode esquecer”. Eu disse “Qual é? ”. “O uso do cachimbo faz a boca torta. 

Ou o hábito faz o monge- A expressão e o hábito não faz o monge. Mas o hábito faz 

o monge, no sentido de que o hábito da forma de fazer, do respirar, desse arco que 

está na música do Gregoriano, você cantou tanto tempo em Gegoriano, na renascença 
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o hábito se mantém. Pense a renascença a partir disso que as frases vão vir sozinhas.” 

(SILVA RAMOS, 2020, p. 12) 

 

Novamente, portanto, o canto gregoriano é associado ao fraseado de arco na música 

antiga, mas por parte de outra referência, que foi Correa de Oliveira. Silva Ramos, conforme 

mencionado por Correa de Oliveira na memória em questão, teve uma experiência prévia com 

canto gregoriano durante sua juventude no Liceu Pasteur de São Paulo (SILVA RAMOS, 

2020).  

Ainda sobre a importância do canto gregoriano na concepção do fraseado musical 

na prática de Wolff, Silva Ramos (2020) afirma:  

 

Ele [Klaus Dieter Wolff] fazia bem esse convívio do fraseado, da música antiga cristã. 

Eu me lembro de uma vez ele ensaiando na sede do Ars Viva que você conheceu uma 

obra do Willy que era o Life: madrigal. [...]E ele ensaiando, e tinha as dissonâncias 

fortes que naquela acústica do porão, aquilo ficava batendo...harmônico. [...] Uma 

hora ele vira para o coro e diz assim: “Vocês não podem cantar esses intervalos como 

se fossem portas. Se forem portas, têm que ser abertas. E não uma coisa burra que 

impede a passagem. A porta é um instrumento burro. Vocês estão se comportando 

como tal. Abram as portas! E deixem a frase acontecer como se fosse renascença”. 

Pronto. A música saiu, entendeu? (SILVA RAMOS, 2020, p. 12-13) 

 

Silva Ramos (2020) refere-se a um ensaio do Madrigal Ars Viva de Santos (SP), 

coro para o qual Correa de Oliveira dedicou a obra. A memória de Silva Ramos é relevante para 

a pesquisa na medida em que indica que esse uso do canto gregoriano transcendeu um ideal 

para estruturação de fraseado apenas para a Música Antiga, estabelecendo um possível diálogo 

entre o repertório antigo e a música do século XX no âmbito da performance musical. É preciso 

ressaltar que Life: madrigal é um exemplo de parte do repertório de vanguarda que teve como 

influência a linguagem composicional da Música Antiga, e que, portanto, é uma obra musical 

que facilita esse diálogo. No caso de Life: madrigal, a peça teve como inspiração o madrigal 

renascentista enquanto estrutura musical e, em particular, a peça Moro lasso al mio duolo de 

Carlo Gesualdo (1566-1613). 

Além de Wolff e sua ampla vivência pessoal com a música católica, é importante 

ressaltar que o canto gregoriano foi uma influência que permeou a prática de outros regentes 

contemporâneos a Wolff.  Desde a redescoberta do canto gregoriano no século XIX, 

impulsionada pelo trabalho de pesquisa e performance conduzido pela Abadia de Solesmes, na 

França, o cantochão foi gradativamente reincorporado à prática litúrgica católica e também à 

prática artística (SAMSON, 2011). Para Kean (2016), seu professor Robert Shaw tinha em seu 

gestual de condução de frases uma alusão ao fraseado e aos gestos de regência do canto 

gregoriano:  
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A linguagem gestual de Robert Shaw indicava fraseado e respiração apropriados. O 

ictus da batida era claro e comparativamente pequeno; a energia do pulso interno da 

música gerado pelas batidas “fracas” eram cheias e conduzidas horizontalmente com 

os cotovelos. Esse estilo de regência é relacionado com a quironomia do canto 

gregoriano. A linha vocal está sempre em movimento; há sempre fluxo e refluxo. 

(KEAN, 2016, p. 63, tradução nossa63) 

 

Há não apenas menções ao canto gregoriano como uma influência importante, 

como também é frequente nas entrevistas de Martins (2019) e Silva Ramos (2020) 

caracterizações do fraseado de Wolff como um fraseado que consideraram mais próximo às 

práticas de performance do Romantismo. Martins (2019) afirma, no seguinte trecho de 

entrevista:  

 

E que...no começo, que eu me lembro muito bem, e que o Klaus recebeu uma grande 

crítica do Roger Wagner, um regente americano que veio aí...porque reuniram alguns 

corais para ele ouvir, e o Klaus fez a Missa em Fá [Maior] do William Byrd. E sabe 

qual foi o comentário dele [Wagner]? Era muito romântica. Ele achou que era muito 

romântico. Que aquele fraseado era exagerado, que era muito romântico. O Klaus não 

deu a mínima para aquilo, a verdade é essa. O Klaus vinha de uma escola alemã e teve 

aulas com um alemão, o famoso Kurt Thomas, mestre de música coral. Então a gente 

é descendente de tudo isso aí. [...] 

.  O [...] [Wagner] tinha uma visão de que a música polifônica deve ser completamente 

sóbria. [...] Mas ele imaginava as linhas polifônicas se encontrando e se terminando 

sem grandes arroubos. 

O Klaus já era mais alemão, eu acho que ele era mais assim para esse lado de Brahms, 

de Mendelssohn, uma coisa assim, então ele puxava o fraseado. E eu acho que isso 

não está mal porque é o que a gente deduz do gregoriano. Porque o gregoriano tinha 

aquelas grandes frases, aqueles sopros, aquele respirar, então esses fraseados...nisso 

não mudou muito de lá para cá. (MARTINS, 2019, p. 10-11) 

 

Para Martins (2019), é evidente que Wagner e Shaw representavam ideais 

praticamente opostos de intepretação de Música Antiga: por um lado, haveria a música “sóbria” 

de Roger Wagner; por outro, existiam as performances de Shaw, ainda embasadas em tradições 

de performance românticas, às quais percebe como mais próximas das de Wolff.  

Na entrevista, Roberto Martins (2019) esclarece que não presenciou a vinda de 

Wagner que, segundo o entrevistado, teria transcorrido antes de Martins entrar para o Ars Viva 

como coralista (MARTINS, 2019). De acordo com Martins (2019), o entrevistado soube da 

                                                 

63 “Robert Shaw gestual language indicated proper breathing and phrasing. The ictus of the beat was clear and 

comparatively small; the energy of the inner pulse of the music generated by the ‘weak’ beats was fuller and 

conducted horizontally with the elbows. This conducting style is related to the chironomy of Gregorian Chant. The 

vocal line is always in motion; there is always ebb and flow.” (KEAN, 2016, p. 63).  
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crítica de Wagner a Dieter Wolff por meio de informação verbal prestada por coralistas do Ars 

Viva a Martins.  

Não encontramos, entretanto, entre as fontes que foram acessadas para esta 

pesquisa, relatos por escrito dessa experiência de Wagner com o Madrigal Ars Viva. Não 

encontramos tampouco registros que documentem qualquer passagem de Roger Wagner por 

São Paulo anterior à sua participação no Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP) de 1979, 

quando Wolff já havia falecido. Há a hipótese de que a crítica ao trabalho de Wolff tenha de 

fato ocorrido, mas por parte de algum outro regente estrangeiro que visitou o Madrigal Ars 

Viva, e que tenha sido confundido com Wagner64.  

Apesar dessa aparente inconsistência, o episódio relatado por Martins mostra a 

percepção de dirigentes do Ars Viva e do próprio Roberto Martins a respeito de um aspecto 

importante das práticas interpretativas de Klaus Dieter Wolff.  

Martins também, em uma das poucas menções a práticas relacionadas 

especificamente à articulação musical, relaciona articulação e fraseado na seguinte passagem 

da entrevista: 

 

[...] o Klaus era muito rígido nessa questão de...eu percebi isso quando nós recebemos 

três partituras de música folclórica arranjadas para coro da América Latina, que íamos 

fazer uma excursão em 1970, então nós recebemos três partituras. Duas peruanas e 

uma chilena. E a gente ensaiou, e eu não achava que isso aí tinha que ter essa cara. E 

ele me ouvia muito. O Klaus era difícil, mas a mim ele ouvia, a gente conversava 

muito. “Eu não acho que deve ser desse jeito. Acho que está muito música 

renascentista demais.” 

 O “música renascentista demais” que eu quis dizer é esse fraseado, entendeu? Esse 

fraseado assim. Aí era assim que ele achava que era. Aí chegou no Peru, e uma amiga 

nossa, eu perguntei, “Escuta, Dulce, o que você achou?” Era Marinera65, “Marinera, 

saca la piedra del rio/ saca la piedra del mar”, alguma coisa assim. “Ah, está muito 

bonito, só que....está tão brasileiro”, ela queria dizer que estava, assim, dolce, 

entendeu? “Escuta aqui Klaus o que ela está dizendo”! A partir daí  - não é a partir daí 

por que isso não é Música Antiga - mas é uma questão do texto, sabe, do contexto 

também. Você imagina, isso é uma dança peruana, tem um ritmo pam param pam...66 

Isso tem que ser ressaltado de alguma maneira, senão fica, assim, muito bossa nova, 

não sei. Então, a partir disso dei atenção para os textos, claro que o Klaus fazia isso 

também, mas eu comecei a carregar mais no texto no sentido da música que tem um 

texto mais frufru, um texto mais popular, dar mais articulação, fazer um pouco mais 

articulado certas coisas. [...] 

Então, é claro que o Klaus tinha cuidado com essas coisas. Não estou dizendo que ele 

não tivesse cuidado com essas coisas. Mas eu era cricri nisso daí, entendeu? E também 

                                                 

64 Em uma das ocasiões de visita ao acervo do Madrigal Ars Viva de Santos (SP), Martins, que sempre esteve 

presente em todas as visitas feitas ao acervo, narrou em informação verbal fornecida à pesquisadora exatamente 

esse mesmo episódio mencionado na entrevista, mas com o regente Alexander Wagner, que tampouco teve 

passagem documentada pelo Brasil. Por esse motivo, consideramos que essa hipótese é uma das mais plausíveis.  
65 Dança tradicional peruana. Martins não especifica o autor do arranjo que fizeram na turnê latino-americana do 

Ars Viva.  
66 Nesse momento, Roberto Martins cantarola a dança peruana ao mesmo tempo em que percute a mesa.  
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a música polifônica religiosa, achava que às vezes podia ter um pouco mais, um pouco 

menos daquilo. Isso é uma concepção pessoal também, do que eu estava lendo, do que 

eu estava vendo, dos livros que estava lendo. (MARTINS, 2019, p. 11-12) 

 

Evidentemente, é um relato no qual não há apenas a caracterização do fraseado de 

Wolff, como também do que o próprio Martins adota em sua prática como regente, em termos 

de fraseado e articulação. No caso, Martins faz distinção entre música sacra polifônica e a 

música profana, e guia-se, novamente, pelo texto para realizar escolhas relacionadas a esse 

aspecto interpretativo.  

Em uma passagem de sua entrevista, Silva Ramos (2020) remete a seu contato com 

o trabalho de Nikolaus Harnoncourt e a como esse acontecimento fez com que repensasse 

diversos aspectos da performance musical que julgou que fizesse errado, inclusive o fraseado: 

 

A.P. O que você fazia “errado”? 

M.A.S.R. Fraseado...como é que…a duração das notas. Eu hoje acho que não estava 

errado. Acho que talvez fosse um pouco pesado. Mas eu hoje retomo algumas 

daquelas práticas e somo ao que eu aprendi depois. Durante 10 anos, de 1986 até 1996 

eu não regi nada novo de renascença. [...] E durante todo esse período eu fui tentar 

estudar e entender o que que era isso, ler as coisas do Harnoncourt. Importei livros de 

lá e....e aí também entender o que é essa coisa do apoiado musicologicamente. E eu 

dei uma brecada, vamos dizer, importante, e depois aos poucos eu fui me 

experimentando de novo aqui, trazia essas práticas para a aula de regência, mostrava 

os textos, discutia com os alunos, tentava fazer de um jeito, de outro e de outro. 

(SILVA RAMOS, 2020, p. 11) 

 

Nas entrevistas, portanto, os intérpretes entrevistados em geral caracterizam o 

fraseado de Dieter Wolff, indicado como uma das principais referências em performance, como 

um fraseado de arco estruturado em frases extensas, associado a um legato, a um caráter dolce 

e ao emprego amplo de recursos de interpretação para evidenciar as partes mais importantes 

das frases, como acentos agógicos e variações de dinâmica.  

Há também em todos esses relatos a descrição de características do fraseado de 

Dieter Wolff que os entrevistados em questão consideraram próximas às práticas do canto 

gregoriano e do Romantismo. 

Entretanto, enquanto o fraseado de arco romântico de Wolff na música antiga foi a 

prática mais mencionada pelos entrevistados em relação ao tratamento de questões 

interpretativas de fraseado, a documentação sonora indica que o regente provavelmente não 

empregava indiscriminadamente esse tipo de fraseado nesse repertório.   

Há de fato entre a documentação sonora exemplos desse fraseado de arco acentuado 

de Wolff, como em Todos duermen corazon, música que integra o Cancioneiro de Palacio, 

composta por Lope de Baena  (fl 1476– c.1506). Gravada no primeiro disco do Madrigal Ars 



238 

Viva (1971), há um emprego amplo do fraseado de arco na peça, feita a um andamento lento, e 

associado a acentos agógicos. No mesmo disco, Mille Regretz de vous abandonner, de Josquin 

des Prez, também é exemplo de peça na qual esse fraseado de arco está presente.  Já na música 

sacra, em obras como a Missa Se la face ay pale, de Guillaume Dufay, do disco Música 

Medieval (1967) do Conjunto Coral de Câmara, há também um amplo emprego de fraseado de 

arco, embora menos denso, orientado principalmente pelo texto da obra, sobretudo nas seções 

de cantochão.   

É possível, entretanto, encontrar exemplos na documentação sonora de peças nas 

quais Wolff evidentemente não emprega o legato associado ao fraseado de arco mencionado 

nas entrevistas. Na peça anônima Rodrigo Martinez, que consta do disco Madrigal Ars Viva 

(1971), já há um outro tratamento das frases musicais e da articulação. A performance de Wolff, 

em non legato e com um texto mais articulado,  evidencia o caráter mais rítmico da peça,  mais 

próximo da dança. A acentuação escolhida para a peça alterna compassos ou trechos com 

acentuação ternária e compassos ou trechos com acentuação binária, indo além da métrica 

ternária que é atribuída à música na maior parte das edições modernas da obra.  

Em Bonjour, mon coeur, de Orlando di Lasso, ainda que seja possível perceber 

características da dinâmica e da agógica inerentes ao fraseado de arco, é possível perceber a 

segmentação da obra em frases mais curtas, bem como a introdução de cesuras, de acordo com 

o texto,  para efeito expressivo. Obra profana e homofônica escrita em uma pequena forma de 

chanson, apresenta um texto literário com  conteúdo de forte caráter lírico. 

É possível, ainda, encontrar entre a documentação sonora o uso do fraseado e da 

articulação para auxiliar na demarcação de seções musicalmente contrastantes. Na canção de 

natal anônima Nowell sing we, do disco Madrigal Ars Viva (1971), o refrão da música é rítmico 

e articulado, com ênfase na célula rítmica transcrita em notação moderna como uma mínima 

seguida de semínima usada repetidamente na voz inferior. As estrofes, por sua vez, são feitas 

em legato, com fraseado de arco. Obra também predominantemente homofônica, mas com 

temática sacra, embora não litúrgica, Wolff explora em sua performance as raízes na dança e 

na música popular medieval que percebia no carol inglês.  

Em observação a essas diferentes gravações de diferentes gêneros musicais do 

Renascimento e da Idade Média, possivelmente o tratamento de Wolff tanto do fraseado quanto 

da articulação tenha sido estreitamente ligado à escrita coral da obra, ao conteúdo do texto, bem 

como se a peça apresenta alguma ligação com a música popular dessas épocas.  Em última 

análise, é possível observar semelhanças entre o trabalho de Wolff com ambos os aspectos 

interpretativos e o tratamento dispensado por Thomas (1979), para quem o uso de acentos 
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dinâmicos em linhas em non legato e o fraseado de arco em linhas vocais em legato eram dois 

aspectos presentes na performance da música coral de J.S. Bach.  

As entrevistas feitas especialmente para a presente pesquisa indicam, portanto,  que 

nas questões relacionadas a fraseado e a articulação, o emprego desses aspectos no repertório 

de música antiga foi uma problemática central para os entrevistados. Nesse contexto, Klaus 

Dieter Wolff foi uma importante referência como intérprete, juntamente com músicos como 

Correa de Oliveira, que faziam parte de seu círculo de convivência próximo. Os entrevistados 

recordam-se principalmente do fraseado de arco acentuado e próximo à tradição de performance 

do romantismo de Wolff, estabelecendo ligações com a prática de canto gregoriano e com 

regentes como Kurt Thomas e Robert Shaw. Pontualmente, em uma memória de Silva Ramos 

(2020), o fraseado da Renascença aparece como um ideal  aplicado por Wolff em uma peça de 

vanguarda, apresentando uma possibilidade de intersecção da performance do repertório do 

século XX com a música antiga.  

As gravações indicam que provavelmente o fraseado de arco característico da 

prática de Wolff, que concentra a maior parte das gravações de música antiga do conjunto de 

fontes estabelecido para a presente pesquisa,  não era empregado pelo próprio regente 

indiscriminadamente. Nessa documentação sonora, o emprego do fraseado de arco em longas 

frases em legato convive com outros tratamentos da articulação e fraseado na performance 

musical. A análise dessa documentação indica que, provavelmente, uma abordagem que varie 

de acordo com o estilo, estrutura musical e conteúdo do texto evidentemente se mostraram 

questões importantes para a estruturação do fraseado e da articulação de uma peça na prática 

de Wolff, como intérprete.  

   

3.10. Dinâmica 

 

Tanto as fontes documentais quanto as entrevistas indicam que variações de 

dinâmica são um recurso interpretativo amplamente explorado tanto na performance da música 

do século XX quanto na música antiga na prática dos coros estudados. A utilização desse 

recurso interpretativo, por exemplo, é o principal assunto de Freitag (1979) em resenha de 

concerto do Coralusp ocorrido em 21 de dezembro de 1979 no Anfiteatro da USP localizado na 

Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira:  

 

A missa Dona Nobis [ da Missa Afrobrasileira, Carlos Alberto Pinto Fonseca] 

manteve a afinação perfeita em harmonizações difíceis e caracterizou-se pela sutileza 

da dinâmica progressiva, nas passagens do pianíssimo para o fortíssimo. As 
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dissonâncias e agudos da obra de Schoenberg (1907) foram executados pelo Coral 

com a fluência de quem já superou as dificuldades técnicas, detendo-se na 

dramaticidade da linha musical. (FREITAG, 1979, não paginado).  

 

Em resenha crítica de Caldeira Filho (1969, p.36) sobre outro conjunto coral da 

pesquisa, o Coral ICIB, o crítico comenta o uso de variações de dinâmica em performance, na 

qual “Não obstante o requinte da execução, há um reparo a fazer: o Coral parece ter cantado 

em diminutivo, com um som magro, intencionalmente pequeno, e preponderância das 

gradações ‘piano’ e ‘pianíssimo’”. O crítico Caldeira Filho, nesse caso, se referia a uma 

performance de músicas de autores nascidos ou descendentes de sicilianos não especificados 

na resenha.  

Ao discutir a dinâmica como um aspecto interpretativo, Martins (2019, p. 13) 

afirma: “Mas é um efeito teatral, vamos dizer. Às vezes é bom, dependendo. Se a música pede.” 

Quando, então, questionado a respeito do que guiam suas escolhas interpretativas relacionadas 

à dinâmica, o regente explica que é “Tudo o texto, sabe? Para mim, é o texto. Quando não há 

marcação, é o texto.” (MARTINS, 2019, p. 15) 

Novamente, portanto, há expresso o quanto o texto literário é um elemento 

relevante para Martins em suas decisões relacionadas à performance musical.  

Do compositor José de Almeida Prado, há a seguinte resenha crítica de concerto do 

Ars Viva escrita para o Diário de Santos de 29 de dezembro de 1962:  

 

No dia 21 último, apresentou mais um recital, desta vez com um programa no qual 

constaram várias canções da Renascença de autores como: F. Azzaiolo, G.P. da 

Palestrina, Medina, J. del Encina, J. Dowland, J. Wilbye, R. de Lassus, Joaquim des 

Prez e P. Certors67. [...] Soube o maestro Klaus-Dieter Wolff conseguir os mais 

diversos efeitos dos suaves “pp” aos vibrantes “ff”, a polifonia renascentista ainda 

cheia de quartas e quintas (reminiscências medievais) foi nitidamente ouvida, os 

constantes diálogos nas imitações, às vezes uma atmosfera noturna como em “Senora 

de hermosura” de J. Del Encina, com a delicadeza da “Chanson” de P. Lerton68, 

mostrou-nos o M.A.V. [Madrigal Ars Viva] toda flexibilidade exigida nessas difíceis 

obras. (ALMEIDA PRADO, 1962, não paginado) 

 

Almeida Prado (1962) não apenas menciona a versatilidade do grupo na realização 

de várias nuances de dinâmica em um repertório renascentista de compositores e gêneros 

musicais variados, como também ressalta na sua escuta da performance a evidenciação da 

imitação do contraponto e de determinados aspectos harmônicos característicos do repertório. 

                                                 

67 Provavelmente trata-se de um erro de escrita do nome abreviado de Pierre Certon, autor do período renascentista 

cuja obra esteve presente nas práticas de repertório do Madrigal.  
68 Outro erro de escrita do nome do compositor Pierre Certon.  
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 Semelhantemente à observação de Almeida Prado, Silva Ramos (2020) comenta o 

tratamento da dinâmica de Wolff, utilizada inclusive para conferir (ou não) visibilidade a 

aspectos harmônicos e a demais aspectos estruturais à obra: 

 

É, isso é da imaginação ou do que está escrito. Não tem muito o que fugir, né? É uma 

coisa que o Klaus falou e que eu levo comigo até hoje. Você não pode reforçar o que 

já está óbvio. Assim, se você quer que alguma coisa apareça, às vezes você reforça a 

outra para que aquela apareça. E se você põe todo mundo a serviço de uma ideia só, 

aquilo não ganha a importância que devia ter. Justamente pela diferença é que você 

cria a importância do texto que você quer. Então a melodia já está com a soprano: ela 

não precisa cantar tão mais forte que os outros. Você precisa fazer com que os outros 

de alguma forma sirvam ao soprano sem repetir o que a soprano já está fazendo.  

“Ah, aqui virou Sol Maior. Vou reforçar a nota grave do baixo. ” Mas é mais 

importante que seja Sol, ou que seja Maior? Entendeu? Será que o que eu tenho que 

reforçar não é a terça? Ou está tão óbvio que tudo levou para Sol Maior, já veio lá o 

fá sustenido, todo mundo já vai ouvir que é um Sol Maior. Então ele punha o reforço 

na quinta. Ele fazia muita coisa assim.  

Ele tinha um pensamento harmônico-modal muito bem estruturado. Conhecia muito 

modo.  (SILVA RAMOS, 2020, p. 27) 

 

Portanto, há na memória de Silva Ramos (2020) de seus ensaios com Wolff um 

tratamento da intensidade de som não apenas para ressaltar ou ocultar determinadas linhas de 

naipes vocais específicos, conforme a relevância que adquiriam dentro da escrita coral da peça, 

portanto. De acordo com o regente entrevistado, a preocupação de Wolff com esse aspecto 

interpretativo abrangia um tratamento da intensidade sonora dispensado não apenas para cada 

linha vocal, como também para notas específicas, evidenciando intervalos harmônicos que 

exercem funções importantes na caracterização dos acordes e no delineamento das funções 

harmônicas que desempenham na estrutura da obra.  

 

3.10.1. A dinâmica no século XX: a exploração de várias nuances de intensidade sonora 

 

A audição da documentação sonora relativa à música do século XX indica que os 

intérpretes se atêm principalmente a pôr em prática o que está expresso por escrito em partitura 

para estruturar as variações de dinâmica nesse repertório específico, o que também 

possivelmente explica a escassez de discussões a respeito desse aspecto interpretativo nas 

fontes.  

O repertório do século XX, evidentemente, apresenta uma exploração ampla desse 

aspecto interpretativo, que é passível de ser detalhado por escrito pelo compositor. Silva Ramos 

(2020, p. 42) expõe, como intérprete, que especialmente entre o repertório experimental “A 

melodia de timbres e essa coisa de que cada nota tem uma dinâmica específica, que tudo está 
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escrito ali que você tem que obedecer, de outro lado faz com que você tente escutar todos os 

parâmetros a cada momento.”  

É possível encontrar entre a documentação sonora gravações como a de Dieu! Qu’il 

la fait bon regarder! de Claude Debussy, no disco Coral Universidade de São Paulo (1974). A 

obra tonal apresenta uma escrita coral convencional a 4 vozes e explora várias nuances de 

dinâmica detalhadas em partitura que são reproduzidas pelo CoralUSP com um controle da 

intensidade sonora considerável, desde o decrescendo que está na interjeição inicial 

“Dieu!”(ver Figura 62).  

 

Figura 62: Trecho inicial (compassos 1 a 5) com as prescrições de dinâmica de Dieu! qu'il la fait bon regarder!. 

 

Fonte: DEBUSSY, 1908.  

 

Há apenas poucos trechos em piano ou pianíssimo que o coro canta com maior 

intensidade sonora, como no compasso 14, no qual sopranos cantam com um volume de voz 
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considerável a despeito da prescrição de piano para o naipe vocal, e no penúltimo compasso 

(Figura 63) no qual há um pianíssimo que o coro, como um todo, não reproduz. 

 

Figura 63: Trecho em più p e pianíssimo compreendido pelos três últimos compassos de Dieu! qu'il la fait bon 

regarder!, de Claude Debussy. 

 

Fonte: DEBUSSY, 1908. 

 

Entretanto, ambos os casos apresentam notas agudas do registro de soprano e, no 

caso do penúltimo compasso, também do tenor, em que há maior dificuldade técnica de 

manutenção de dinâmicas com pouca intensidade sonora, como p e pp. Portanto, é provável que 

a dinâmica nesses trechos específicos tenha sido modificada em decorrência da ausência de um 

domínio da técnica vocal para tanto, notadamente por ser um coro amador.  

Há casos como Ofulu Lorerê de Osvaldo Lacerda, gravação do disco Conjunto 

Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (1967). O documento sonoro mostra a realização 

de indicações de dinâmica da partitura manuscrita pelo compositor, embora a falta de domínio 

técnico do grupo também tenha sido um obstáculo a uma reprodução das prescrições que fosse 

fiel à partitura. Há sobretudo a ausência de um controle de intensidade de som do grupo que 

limita a capacidade do coro de determinadas nuances de dinâmica, principalmente gradações 

de piano e os vários sinais de crescendo e decrescendo que enfatizam a inflexão melódica e 

permeiam a execução de toda a peça (ver exemplo na Figura 64). Essa dificuldade técnica é 

observável a partir de uma perspectiva geral de toda a performance, na qual há pouca variação 

de dinâmica e pouco contraste entre seções da peça.  
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Figura 64: Trecho de Ofulú Lorerê (compassos 6 ao 9) em que é possível visualizar os pequenos sinais de crescendo 

e decrescendo que demarcam a inflexão melódica por toda a peça. 

 

. Fonte: ACERVO CORALUSP, 1958.  

 

Também se faz presente em trechos específicos, como no crescendo que ocupa os 

últimos seis compassos de Ofulu Lorerê, que é feito de forma pouco gradual pelo coro na 

gravação, e a falta de equilíbrio no volume sonoro entre os naipes que encobre a melodia feita 

pelo naipe de sopranos no trecho compreendido pelos compassos 23 ao 39. 

 



245 

Figura 65: Trecho final de Ofulú Lorerê (comp. 58 a 65), com a inscrição "sempre accel. e crescendo" em todas as 

linhas vocais nos compassos 60 e 61.  

 

 Fonte: ACERVO CORALUSP, 1958.  

 

Entre as partituras de música do século XX que fazem parte do conjunto de fontes 

estabelecido para a presente pesquisa, é possível identificar alguns casos em que há anotações 

de dinâmica de ensaio. Mas são, em sua maioria, anotações que não modificam o uso prescrito 

pelo compositor desse aspecto interpretativo. Na partitura de Nascemorre (1962) da coralista 

Myrian Oliveira Pinho (Figura 66), por exemplo, há inscrições à lápis no primeiro sistema da 

música, na parte que provavelmente corresponde à parte interpretada pela coralista, demarcada 

em amarelo. As anotações em questão, um p forte (sic) e um mp, demarcam com maior precisão 

a dinâmica que deverá ser feita pela coralista em um contexto em que tanto o efeito de crescendo 

quanto o decrescendo prescritos pelo compositor não são obtidos por meio do aumento ou 

diminuição gradativos da intensidade de som em uma frase musical convencional, mas de forma 

fragmentada, som a som, feitos alternada e individualmente por um grupo pré-estabelecido de 

coralistas.  
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No modo peculiar em que a obra foi escrita, uma coordenação dos coralistas por 

parte do regente, determinando individualmente a dinâmica com que cada coralista deveria 

entoar a sílaba que foi designado a cantar, provavelmente foi imprescindível à construção do 

crescendo e do decrescendo prescritos pelo compositor. As anotações de Oliveira Pinho 

possivelmente refletem esse trabalho individualizado e contribuem, portanto, para a realização 

das marcações de interpretação do compositor expressas em partitura. Um registro do resultado 

sonoro feito pelo próprio Madrigal Ars Viva pode ser conferido no disco Gilberto Mendes 

(1979) (faixa 4), sob regência de Roberto Martins.  

 

Figura 66: Partitura de Nascemorre, de Gilberto Mendes, com as anotações de ensaio de Oliveira Pinho à caneta 

azul e lápis de cor amarelo. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1962.  

 

3.10.2. A dinâmica nas performances de música antiga 

 

Já no âmbito do repertório de música antiga, há novamente a questão da atuação do 

intérprete frente a um aspecto interpretativo orientado mais propriamente por convenções de 
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época do que pela notação musical. Uma interpretação literal por parte dos músicos dessa 

escassez de prescrições de dinâmica em partituras, especialmente na música barroca, foi uma 

preocupação já manifestada na década de 1960 por autores expoentes do Movimento de Música 

Antiga do pós-guerra, como Thurston Dart (1963) e Robert Donington (1963). Como explica 

Lawson & Stowell (1999): 

 

A relativa escassez de marcações de dinâmica na música barroca, a dominância de 

duas marcações básicas nas fontes preservadas (piano e forte) e o raro uso das 

prescrições crescendo e diminuendo levaram alguns músicos a introduzir 

incorretamente o princípio das dinâmicas por degraus em suas performances, 

contrastando seções amplas de música tocadas uniformemente suave ou forte. Apesar 

de efeitos de eco terem sido comuns na música barroca, tais intepretações ignoram o 

fato de que as marcações de dinâmica tradicionalmente serviram como uma moldura 

para o design estrutural da peça ou movimento da música, com tanto unidade de 

dinâmica ou contraste de dinâmica entre seções (contudo, não necessariamente “por 

degraus” em sua maneira extrema) como um fator prevalecente. […] Novamente, 

decisões informadas baseadas em considerações de estilo, bom gosto e musicalidade 

devem prevalecer. (LAWSON & STOWELL, 1999, p. 32-33, tradução nossa.69) 

 

Em relação aos coros da presente pesquisa, tanto as fontes quanto as entrevistas 

indicam que provavelmente já havia uma consciência da autonomia do intérprete de fazer suas 

próprias decisões interpretativas relacionadas à dinâmica da peça, frente à escassez de 

prescrições do próprio compositor. Especialmente a documentação sonora indica que essa 

autonomia na tomada de decisões se traduziu em um uso criativo de diferentes nuances de 

dinâmica para performance desse repertório.  

Reiteramos que Klaus Dieter Wolff rege a maior parte das gravações de música 

antiga que compõem o conjunto de fontes estabelecido para a presente pesquisa, nas quais é 

possível identificar também um uso criativo da dinâmica na música antiga. Nessas gravações, 

o regente alemão radicado no Brasil apresenta tratamentos distintos da questão da dinâmica em 

seus dois discos, o Música Medieval, do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, e o Madrigal 

Ars Viva, no qual regeu o coro homônimo.  

                                                 

69 The relative sparseness of dynamic markings in Baroque music, the dominance of two basic markings in 

surviving sources (piano and forte) and the rare use of crescendo and diminuendo prescriptions have led some 

musicians incorrectly to introduce the principle of terraced dynamics into their performances, contrasting large 

sections of music played uniformly softly and loudly.  Although echo effects were common in Baroque music, 

such interpretations ignore the fact that dynamic markings traditionally served as a framework for the structural 

design of a piece or movement, with either dynamic unity or dynamic contrast between sections (although not 

necessarily in the extreme ‘terraced’ manner) as a prevailing feature. […] Once more, informed decisions based on 

considerations of style, good taste and musicianship should prevail. (LAWSON & STOWELL, 1999, p. 32-33) 
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No caso de Música Medieval, inteiramente composto por repertório sacro da época 

que nomeia o disco, é possível observar nas gravações que Wolff não emprega uma variedade 

grande de nuances de dinâmica como recurso interpretativo para esse repertório específico. Em 

obras musicais polifônicas, como a Missa Se la Face ay Pale de Dufay, presente nas cinco 

primeiras faixas do disco, é possível observar ainda que não há, predominantemente, uma 

variação da dinâmica do som decorrente de modulações no volume sonoro das vozes. As 

variações de dinâmica que transparecem na peça são decorrentes, em maior parte, do 

decréscimo ou acréscimo de volume sonoro que ocorrem naturalmente a partir da diminuição 

ou do aumento no número de intérpretes que ocorre conforme a música intercala seções de tutti 

com seções em que menos naipes vocais ou instrumentais cantam.  

Já em peças com canto gregoriano que fazem parte do mesmo disco, como Hec Dies 

anônimo (Faixa 12) e na Clausula Mors atribuída no encarte do disco a Perotin, é possível 

identificar a presença mais acentuada das variações sutis de dinâmica naturalmente decorrentes 

do fraseado de arco que Wolff comumente associava à prática do canto gregoriano.  

Na performance de Nowell Sing We (Anônimo) presente no disco Madrigal Ars 

Viva, há apenas uma diferença sutil de volume sonoro proporcionada por diferenças entre a 

escrita em vozes dos refrões (3 vozes) e a escrita das estrofes (a 2 vozes), com o contraste entre 

seções criado apenas por diferenças de articulação. Nas estrofes, há ainda um uso de dinâmica 

para inflexão melódica e fraseado de arco, bem como uma utilização da dinâmica para auxiliar 

a acentuação métrica e a acentuação do texto nos refrões, de caráter mais rítmico.  

No disco Madrigal Ars Viva, o predomínio da dinâmica estruturada na alternância 

entre grupos grandes e grupos menores de naipes vocais que naturalmente decorrem da escrita 

vocal das peças também se faz presente. Entretanto, é possível perceber nesse disco que Wolff 

realiza mais interferências, como intérprete. Na Ave Maria de autoria anônima que compõe o 

disco, toda a música transcorre em legato e em fraseado de arco acompanhados de variações de 

dinâmica que ressaltam o fraseado e a inflexão melódica, com inícios e finalizações de frase 

em gradações de piano, e ápices de frases nos quais há gradações de forte ou mezzo forte. 

 Em Alma Redemptoris Mater de Johannes Ockeghem, há uma primeira parte na 

qual o tratamento das variações de dinâmica se resume ao contraste entre tutti e duos de naipes 

vocais que se encontram na peça, com o predomínio de gradações em torno do mezzo forte e de 

outras nuances intermediárias de dinâmica, e uma segunda parte, correspondente ao texto  Virgo 

prius ac posterius Gabrielis ab ore sumens illud Ave peccatorum miserere, a dinâmica 

predominante é o forte e nuances de forte. Essas mudanças no tratamento da dinâmica entre as 

duas partes acompanham mudanças intencionais em outros aspectos interpretativos entre uma 
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parte e outra, como caráter, articulação e andamento, que delimitam claramente as duas partes 

da obra e evidenciam suas diferenças estruturais.  

 Apesar das diferenças entre um disco e outro, provavelmente decorrentes de 

constituírem trabalhos feitos com grupos diferentes e em épocas diferentes da carreira de Wolff, 

na música sacra, há em geral uma prática pouco intervencionista por parte de Wolff no 

tratamento da dinâmica, com uso de poucas variações e nuances. Esse tratamento evidencia as 

características estruturais da escrita polifônica inerente à maior parte desse repertório sacro, 

com mudanças no volume sonoro naturalmente decorrentes da alternância entre trechos 

musicais nos quais há o emprego de um maior número de naipes vocais e, portanto, um maior 

número de vozes que cantam em conjunto, com trechos em que há um menor número de naipes 

vocais.  

Essa postura do regente é mais evidente em comparação com a música profana 

medieval e renascentista, nas quais é possível observar a presença de maior liberdade criativa 

no emprego da dinâmica como recurso interpretativo, em comparação com as peças sacras do 

repertório de música antiga interpretadas pelo regente. Essa liberdade se reflete tanto no uso de 

uma gama mais ampla de gradações de dinâmica, utilizadas mesmo em intervalos menores de 

tempo, como no âmbito de uma mesma frase musical ou trecho curto da obra. Também 

prevalecem as variações de dinâmica produzidas por meio de técnica vocal, com o controle do 

volume sonoro feito pelo próprio coralista.  

No disco Madrigal Ars Viva, em Bonjour mon coeur de Orlando de Lasso (faixa 

11), por exemplo, há um uso maior de variações de dinâmica que permeia não apenas as 

variações de dinâmica que acompanham as inflexões melódicas e o texto, como também de 

variações de dinâmica construídas em macroestruturas da música, como entre frases musicais 

e seções da peça. Do compasso 6 ao compasso 11, o trecho que corresponde ao texto “Hé! 

bonjour, ma toute belle, / Ma mignardise,” é feito em crescendo, que culmina com “Bonjour, 

mes délices,” ao que se segue um decrescendo e   “Mon amour,” feito em piano.  Juntamente 

com as escolhas de fraseado, agógica, articulação e cesuras, essas variações de intensidade 

sonora contribuem para a comunicação do conteúdo do texto da chanson através da 

performance musical.  

Em outras gravações, é possível ainda observar as escolhas de Wolff em peças ou 

gêneros musicais profanos que fogem a esse universo orientado pelo fraseado de arco e pela 

afinidade com o canto gregoriano. Ainda no mesmo disco, na peça de autoria anônima Rodrigo 

Martinez (faixa 8), destaca-se não apenas o uso da dinâmica para realizar a acentuação rítmica 

e prosódica de palavras, como também um uso da dinâmica mais uniforme em cada uma das 



250 

seções da música como um todo, com seções inteiras em dinâmica forte seguidas por seções 

em dinâmica piano.   

Como se trata de uma peça inteiramente estruturada na repetição de frases musicais, 

esse contraste entre o piano e o forte confere dinamismo à apresentação desses materiais 

composicionais repetidos. A dinâmica que delineia as inflexões melódicas na música e que 

acompanha as frases mais articuladas procura realçar as palavras ou partes mais importantes do 

texto e a acentuação métrica da música. Nesse caso, pela gravação, é possível observar que 

Wolff compreendia que a métrica de Rodrigo Martinez extrapolava a métrica ternária 

anacronicamente imposta pela maior parte das edições modernas, alternando compassos de 

acentuação ternária com compassos com acentuação binária, de acordo com o texto da obra.  

É evidente que todas essas variações de dinâmica expostas nas gravações de música 

antiga são exploradas em geral dentro da potência e da projeção vocal  próprias de um coro de 

câmara.  

Essa diferença do tratamento de Wolff de recursos como a dinâmica entre o sacro 

e o profano é semelhante às ideias de Martins (2019) a respeito dessa questão interpretativa:  

 

Acho que são recursos que você pode aplicar....naquela época já se fazia isso. Você 

aplicava esses recursos conforme o texto. O texto ele pede isso, ele quer expressar tal 

coisa com aquele texto. Você não faz por fazer. Agora, evidentemente que isso na 

música sacra não funciona muito. Na música sacra você quer mais é que o som surja 

e cresça. A não ser que o texto sacro esteja mais para o lado do profano, isso acontece 

às vezes. Aquele contraponto mais brincalhão que às vezes existe, com um pouco de 

destaque nisso, tem que ser, senão você perde dentro da música o texto, não? Agora, 

eu me lembro que tinha gente naquela época que fazia o ataque sempre assim. Que 

coisa chata! Ficava tudo igual. Quer dizer, para que um recurso desses se você aplica 

em tudo? Tem que ser um pouco razoável, não é? Até hoje tem que ser assim. 

(MARTINS, 2019, p. 14-15) 

 

Quanto a gravações de outros regentes, há a gravação do disco Coral Universidade 

de São Paulo (1974) de Tourdion ( Quand Je Bois Du Vin Clairet), de autoria anônima. Há  

ampla utilização de várias nuances de dinâmica, tanto entre seções da música, quanto nas 

gradações mais sutis de dinâmica para inflexão melódica. Destacam-se as finalizações de frase 

sempre em gradações de piano, a utilização da dinâmica para demarcação de contrastes entre 

seções repetitivas da música, como na segunda repetição da primeira parte da música (comp. 1 

ao 8), feita em piano, seguida do contraste criado pela performance da primeira repetição da 

segunda parte da música (comp. 9 ao 16), feita com maior volume sonoro.  

Com relação às questões interpretativas relacionadas à dinâmica, portanto, é 

possível em primeiro lugar observar que, na música do século XX, provavelmente foi central à 

elaboração de performances corresponder ao máximo ao que era escrito pelo compositor, 
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inclusive corresponder à exploração de diferentes intensidades sonoras que fizeram parte dos 

processos de experimentação na linguagem musical nesse repertório.  

Nas entrevistas feitas para a pesquisa, inclusive, há menções escassas dos regentes 

entrevistados à dinâmica da música como um aspecto ao qual havia ampla margem de atuação 

por parte do intérprete na performance da música do século XX. Essa maneira de trabalhar a 

dinâmica das peças evidentemente reflete o fato de que variações de dinâmica são um aspecto 

altamente utilizado como recurso interpretativo e amplamente registrado em partitura pelos 

compositores do século XX.  

A documentação sonora indica também contextos em que os coros, provavelmente 

por dificuldades técnicas de execução comuns a coros amadores, não corresponderam fielmente 

às prescrições dos compositores relativas a esse aspecto interpretativo.  

Na música medieval, música renascentista e música barroca europeias que 

constituíram parte central do repertório de música antiga dos coros contemplados pela presente 

pesquisa, é evidente que a escassez ou ausência completa de marcações de dinâmica 

característica desse repertório demandou dos intérpretes uma abordagem distinta da utilizada 

para a performance da música do século XX. Tanto as entrevistas quanto as gravações que 

compõem o conjunto de fontes mostram que, na prática dos coros estudados, os regentes 

provavelmente reconheciam a dinâmica, em suas diversas nuances de intensidade sonora, como 

um recurso interpretativo importante na performance de música antiga, desviando-se, portanto, 

de uma interpretação literal da ausência de marcações nas partituras.  

A documentação sonora indica também que os intérpretes envolvidos nas gravações 

tomaram para si a tarefa de estabelecer para suas próprias performances, na ausência ou 

escassez de prescrições em partitura, o emprego de variações de dinâmica. É possível observar, 

nessa mesma documentação, que o emprego desse aspecto interpretativo na prática dos coros 

envolveu não apenas variações de intensidade sonora entre macroestruturas musicais, como 

seções e frases musicais, como também em microestruturas, nas quais variações sutis de 

dinâmica auxiliaram a estruturação de inflexões melódicas. O uso da dinâmica na música antiga 

permeou também a utilização de uma variedade considerável de nuances de dinâmica, dentro 

das possibilidades sonoras oferecidas pelo coro de câmara.  

Também é possível identificar, na audição da documentação sonora, que o 

tratamento desse aspecto interpretativo variou de acordo com o gênero musical, o caráter da 

música, o conteúdo do texto e se a música era uma peça sacra ou do repertório secular. De modo 

geral, é possível perceber, por meio das gravações, que na prática de Klaus Dieter Wolff havia 
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sobretudo uma distinção entre a dinâmica empregada na música sacra da dinâmica música 

profana do Renascimento e da Idade Média.  

Na música sacra há menos intervenções de Wolff enquanto intérprete na dinâmica 

da música, o que permite que transpareça apenas as modulações de volume que naturalmente 

decorrem da adição ou supressão de naipes vocais na escrita coral polifônica característica de 

muitas das peças desse repertório específico. Na música profana, por sua vez, Wolff realiza 

mais intervenções, fazendo um uso criativo de várias nuances de dinâmica para auxiliar na 

estruturação do fraseado e da métrica da música, para a criação de contrastes entre seções da 

peça, bem como para comunicação do texto.  

 

3.11. Andamento  

 

 Você pega a 5ª sinfonia de Beethoven, por exemplo, e pega a interpretação de dez 

regentes diferentes, você vai notar uma diferença enorme de andamento. Uma delas 

que causou grande impacto foi a do Pierre Boulez, que se tornou um grande regente, 

você sabe disso? Regeu a Filarmônica de Nova York. E diz ele que achava que aquele 

andamento que ele estava fazendo e outras coisas de estrutura, aquelas coisas da 

estrutura da música, que um aluno dele tinha provado para ele que tinha que ser assim, 

e ele adotou. [...] Ouça a 5ª sinfonia com o Boulez! A clareza era tão grande que eu 

achei chato. [risos] Foi. É uma coisa que a gente não se dá conta muito, porque você 

fica “ Ah, música, música...aquela coisa”. Mas se você ouvir a 5ª sinfonia 

estruturalmente, principalmente o primeiro movimento, tem uma hora que a gente não 

aguenta aquilo. Porque é um jogo, é um jogo fatal, entendeu? Você vai seguindo passo 

a passo aquele jogo, e se torna chato! (MARTINS, 2019, p. 14) 

 

A fala de Martins (2019) ilustra, com exemplo extraído do repertório orquestral 

erudito, o quanto o andamento é um aspecto interpretativo cujo tratamento pode variar 

amplamente de repertório para repertório, de performance para performance musical, e de 

intérprete para intérprete.  

 A gravação de Pierre Boulez da 5ª Sinfonia de L. Beethoven mencionada pelo 

maestro, nesse caso, interpreta a indicação Allegro com Brio do primeiro movimento da obra 

como um andamento mais moderado em comparação a interpretações de regentes de orquestra 

igualmente consagrados e contemporâneos a Boulez, como Hebert Von Karajan e Leonard 

Bernstein.  No caso, Martins (2019) indica, nesse trecho específico da entrevista, que tem uma 

maneira particular de conceber a realização desse movimento com um andamento mais rápido 

em comparação a Boulez, que se justifica não apenas pelos aspectos estruturais da obra, como 

também do que constitui sua própria escuta do movimento.  

O intérprete atual tem no metrônomo moderno um instrumento de aferição do 

andamento de uma música. Para os compositores, por sua vez, proporciona um modo de 
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prescrever o andamento por escrito utilizando o número de batidas por minuto (b.p.m.) como 

unidade temporal. 

 Entretanto, mesmo com o advento do metrônomo, as marcações de andamento não 

são índices absolutos, mas sim sujeitos a diversas variáveis, como indica Donington (1963):  

 

Algumas dessas variáveis são físicas. Um cômodo, uma sala ou uma igreja com 

acústica ressoante impõe um andamento mais devagar do que um com pouco eco. 

Coros e orquestras grandes fazem um andamento mais devagar do que pequenas 

formações em uma mesma música.  

As variáveis mais importantes, contudo, são o temperamento e humor atual do 

intérprete. [...]Não apenas intérpretes diferentes podem encontrar afinidades distintas 

em uma mesma música; o mesmo intérprete pode fazê-lo em diferentes épocas. 

(DONINGTON, 1963, p. 316, tradução nossa70) 

 

3.11.1. Escolhas de andamento na música antiga 

 

Como um repertório proveniente de períodos históricos anteriores à invenção do 

metrônomo, a música antiga continua a apresentar mesmo atualmente desafios pontuais ao 

intérprete na realização de escolhas de andamento. Há a ausência de indicações em partitura, 

especificamente no caso da música medieval e da música renascentista, ou a prática de utilizar 

expressões em italiano ou em francês para designar em linhas gerais o andamento e também o 

caráter da música, no caso do repertório datado a partir do século XVIII.  

Lawson & Stowell (1999) ainda destacam que mesmo as indicações de andamento, 

quando existentes, não estão imunes a inconsistências, ou a interpretações equivocadas por 

parte do intérprete atual. Afinal, uma mesma expressão pode ter adquirido diferentes 

significados de acordo com a época, região ou prática na qual a obra musical se insere que, por 

sua vez, podem ser distintos de seus atuais significados e usos na performance musical.  

Com relação à música colonial brasileira, Figueiredo (2017) observa que também é 

prática comum nesse repertório o uso de expressões em italiano para designar andamento, 

geralmente em sua forma abreviada, além de alertar para discrepâncias ou mesmo para a 

ausência de indicações de andamento entre as fontes. Entre as edições de música colonial 

analisadas em seu estudo, o autor encontra ainda um uso pontual e anacrônico de marcações de 

metrônomo, acrescentadas no ato da edição (FIGUEIREDO, 2017). 

                                                 

70 “The most importante variables, however, are the temperament and the passing mood of the performer. […] Not 

only may different performers find different affinities in the same music; the same performer may do so at different 

times.” (DONINGTON, 1963, p.316) 
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Permeando principalmente a performance da música medieval e da música 

renascentista, a questão da determinação dos andamentos em ambos os repertórios foi a questão 

mais mencionada pelos intérpretes entrevistados para a presente pesquisa, com relação ao 

andamento. Martins (2019), por exemplo, responde à seguinte pergunta a respeito de suas 

escolhas interpretativas:  

 

A.P.G. E com relação a outros detalhes de interpretação.... Mencionei, por exemplo, 

agógica, andamento, coisas que não eram anotadas na partitura e vocês tinham que 

determinar... 

R.M. Não, não eram anotadas, mas principalmente na música sacra, existem tradições. 

Então essas tradições são passadas mais ou menos de época em época...e o que não é, 

se deduz. É o que mais se parece com aquilo que é, com o que se julga que é. Mas 

nunca houve assim, uma grande variação de andamento. Essa questão de andamento 

existe até hoje na Música Clássica, não? (MARTINS, 2019, p. 14) 

 

Martins (2019) indica, portanto, a busca por tradições de performance próximas ao 

repertório, como também atribui importância à intuição do intérprete na realização de escolhas 

de andamento em contextos em que o regente pouco dispõe de informações escritas em partitura 

e, no caso específico da prática coral das décadas de 1960 e 1970, de poucas fontes de pesquisa 

em música antiga acessíveis.  

Já em sua entrevista, Silva Ramos (2020) relatou a seguinte situação ocorrida em 

uma de suas aulas de regência com Klaus Dieter Wolff, então regente do Ars Viva e do 

Conjunto Coral de Câmara de São Paulo:  

 

Era renascença inglesa, um John Wilbye. E eu encanei com aquela letra, que aquilo 

tinha que ser feito num andamento meio rápido. Eu não estou lembrando agora que 

peça que era. [...] 

Aí ele [Klaus Dieter Wolff] deixou eu ir, até que chegou uma parte que tinha um 

monte de semicolcheia. E daí não dava certo, travava todo mundo. [...] 

Aí ele falou: “Você percebeu que esse andamento não dá certo, embora a tua ideia 

intelectual do texto te diga que você quer fazer isso muito rápido?”. Aí eu disse “ não, 

mas é que eles não conseguem.” [Wolff:]“Não! Ninguém vai conseguir. Porque esse 

texto, nessa velocidade, nunca vai dar certo.  Olha, só aqui são três consoantes, e tem 

mais tanto, tem que ter tempo para as coisas acontecerem”. Então, o jeito certo da 

gente saber o andamento é: abre a partitura, procura o lugar onde tem a menor 

subdivisão e vê como é que aquele pedaço vai funcionar. E dali você vai tirar o resto. 

Você pode fazer aquilo mais largo, menos largo, se você quer fazer rápido, qual que 

é o andamento mais rápido possível para que, ainda assim, tudo dê certo?  

Então era uma coisa um pouco racional o que ele fazia. Mas, por outro lado, ele sempre 

nos guiava a olhar para o texto, a fazer o andamento ir para lá e para cá a medida que 

está regendo, fazia as frases acontecerem... (SILVA RAMOS, 2020, p. 19) 

 

O regente narra, portanto, uma situação em que Silva Ramos e Wolff, como seu 

professor, discutiram a escolha do andamento de uma peça como uma escolha ligada à 

exequibilidade e clareza do texto literário e do ritmo da música.  



255 

Nota-se, nos relatos a respeito das escolhas de andamento, que tanto Silva Ramos 

(2020) quanto Martins (2019) relatam a resolução de questões na interpretação a música antiga 

a partir da partitura, em detrimento de informações externas à obra escrita, provenientes de 

pesquisa em práticas interpretativas. Não há nas concepções interpretativas dos regentes, ou de 

intérpretes mencionados nos relatos, indícios de que havia, por exemplo, associações mais 

amplas entre ritmo, fórmula de compasso e andamento na música antiga, ou entre andamento e 

caráter, que são questões já exploradas em contextos musicais específicos por autores como 

Donnington (1963) e Dart (1963).   

 

3.11.2. Andamento na música do século XX: o tempo musical cronometrado na vanguarda 

 

 Na mesma entrevista, Silva Ramos (2020) ainda explica especificamente a questão 

do andamento na vanguarda:  

 

Mas no andamento, é assim: o andamento da música de vanguarda, que fazia muita 

música gráfica, muita coisa assim, estava tudo lá, e ele tinha um reloginho na cabeça. 

Então, 15 segundos ele punha...quando chegava ao final dos 15 segundos, se você 

seguisse no cronômetro tinha ainda os 15 segundos. Ele fazia muito isso, então ele 

desenvolveu essa percepção do relógio, e não da duração através dos compassos, 

através de uma pulsação dada pelo metrônomo. Você vai ver as coisas do Gilberto, do 

Willy, volta e meia tem lá: 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 3 segundos e 

estava tudo lá, ele fazia bastante estrito. (SILVA RAMOS, 2020, p. 18) 

 

Na observação de Silva Ramos (2020), faz-se presente uma característica 

importante da escrita da música de vanguarda, bem como do século XX como um todo. Tanto 

a notação musical desenvolvida a partir da invenção do metrônomo quanto a notação musical 

não tradicional ofereceram medidas de tempo objetivas que serviram à necessidade dos 

compositores de demarcar com maior precisão o andamento de uma obra, como as supracitadas 

batidas por minuto (bpm) marcadas pelo metrônomo, ou as medidas em segundos por 

cronômetro ou relógio, conforme mencionado por Silva Ramos (2020).  

Contudo, e especialmente de acordo com o repertório, a adoção dessas medidas de 

tempo mais objetivas, assim como outros aspectos interpretativos, não constituem 

necessariamente amarras para o intérprete.  

A mensuração do tempo de partes das músicas por segundos ou minutos foi um 

recurso de fato utilizado pela vanguarda e que possibilita um controle preciso do modo como a 

música é interpretada em função do tempo, embora medidas comuns na notação musical 

tradicional, sobretudo a marcação de metrônomo, também continuaram a ser adotadas. Em 
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Vyvyam a cartesiana (1978) de Willy Correa de Oliveira, o compositor utiliza tanto expressões 

como Amabile quanto marcações de duração em segundos de determinadas partes da música.   

Em Luz Mediterrânea (1978), também do acervo do Ars Viva, Gil Nuno Vaz utiliza 

tanto expressões em italiano já amplamente utilizadas na tradição de performance de música 

erudita, como Largo, quanto medidas de metrônomo para sinalizar as diversas mudanças de 

andamento que ocorrem na música. É possível encontrar anotações à lápis como a existente nos 

dois últimos sistemas final música, na qual o regente anota uma série de fermatas com duração 

precisa, em segundos, provavelmente a pedido de Nuno Vaz, que era, além de compositor, 

coralista do grupo (Figura 67).  

 

Figura 67: Página 12 de Luz Mediterrânea (1978), de Gil Nuno Vaz, com várias fermatas anotadas à mão na 

partitura. 

 

Fonte: ACERVO MADRIGAL ARS VIVA DE SANTOS, 1978.  
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Em Motet em ré menor (Beba Coca-cola) (1967) de Gilberto Mendes, o compositor 

não coloca qualquer indicação de andamento convencional na partitura. Mesclando signos da 

notação musical convencional, como pautas e alturas musicais estabelecidas por claves, com 

sinais de notação musical não tradicional inventada pelo compositor, Mendes estabelece apenas 

na bula da obra que “os pontos equivalem a notas curtas de valor igual – 4 para cada oscilação 

do pêndulo do metrônomo regulado a 104 oscilações por minuto – e também a uma divisão 

(pulsação) do espaço (tempo) em relação à qual todos os outros sons devem ser medidos” 

(MENDES, 1979, p. 1).  

No caso do Motet em ré menor, única peça que apresenta múltiplas performances 

gravadas entre o conjunto de fontes estabelecido para a presente pesquisa, é possível notar ainda  

diferenças de andamento, embora não sejam extremas, entre uma performance e outra. 

Enquanto a gravação do disco Madrigal Ars Viva de Santos (1971) e a do disco Gilberto Mendes 

(1979), usam um andamento rápido e próximo da medida de tempo estabelecida pela bula, na 

gravação do disco Coral Universidade de São Paulo (1974) foi escolhido um andamento de 

velocidade inferior.   

É importante ressaltar que nenhuma das partituras de ensaios e performances do 

Motet encontradas nos acervos do CoralUSP e do Madrigal Ars Viva, grupos responsáveis pelas 

gravações citadas, tinham a bula da partitura de 1979, que se encontra na Biblioteca da ECA-

USP71. É possível, portanto, que especialmente as gravações de 1971 e de 1974 tenham sido 

feitas com essas partituras sem bula, e que a gravação do Ars Viva (1971) já utilize o andamento 

posteriormente indicado na bula pelo compositor por ter sido feita com acompanhamento direto 

de Mendes, membro fundador do Ars Viva.  

Entretanto, principalmente por não ser à época uma obra de ampla circulação 

comercial, é provável que mesmo a gravação do Motet de Juarez com o CoralUSP em 1974 

tenha sido feita com algum nível de contato e participação do compositor, à época vivo e 

geograficamente próximo tanto do Madrigal Ars Viva quanto do CoralUSP. Além da circulação 

das partituras da obra ser restrita, determinados elementos da obra provavelmente não eram 

                                                 

71 Quando perguntado a respeito da ausência da bula de Motet em ré menor na partitura que se encontra no Acervo 

do Madrigal Ars Viva, Roberto Martins (2021) confirma a ausência da bula e afirma que, na percepção do regente, 

não há necessidade de ter a bula para fazer a performance da obra. Provavelmente a resposta de Martins, que regeu 

a gravação da obra que consta do disco Gilberto Mendes (1979), se deve ao fato de que o Ars Viva e seus dirigentes, 

inclusive Martins, terem tido um contato tão próximo com o compositor e de terem participado ativamente do 

processo de criação da obra.  

Informação verbal fornecida a Ana Paula dos Anjos Gabriel por telefone por Roberto Martins em Santos, 16 de 

maio de 2021.  
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intuitivamente dedutíveis para o coro, sobretudo a interpretação dos elementos de notação 

musical não tradicional adotada por Mendes, a realização de efeitos vocais de técnica 

expandida, e a adoção do efeito vocal de arroto antes da coda da obra, que não era sinalizado 

na partitura de que dispunha o CoralUSP em 1974, mas que é realizada pelo grupo na gravação, 

feita ainda em 1974. Portanto, a consulta a Mendes provavelmente foi fundamental para a 

viabilização da gravação de Juarez da obra.  

Por isso, tanto a gravação de 1971 quanto a de 1974 são documentos sonoros que, 

apesar de feitos em época anterior à ampla circulação das especificações de andamento da bula, 

foram possivelmente produzidos em contato com o compositor. A escolha de andamento de 

Juarez feita nessas condições mostra que, mesmo em uma obra inserida em uma escola de 

composição que prezava pelo controle de todos os aspectos possíveis da performance, como é 

o caso da vanguarda, possivelmente houve na prática dos coros estudados situações em que o 

regente teve espaço para trabalhar com suas próprias escolhas interpretativas para a obra. Essa 

hipótese é um contraponto importante à fala de todos os entrevistados para a presente pesquisa 

em relação à prática da música de vanguarda, em geral retratada como fiel à realização dos 

aspectos interpretativos detalhadamente determinados pelo compositor em partitura. 

 

3.12. Agógica 

 

Além das escolhas de andamento, é consenso entre os entrevistados, e também 

comum entre as fontes, o papel relevante da agógica como recurso interpretativo na 

performance musical de um modo geral, e especificamente na música do século XX e na música 

antiga. Já em Thomas (1979), mentor de Klaus Dieter Wolff, a flexibilização do andamento e 

os acentos agógicos são essenciais em um contexto mais específico de performance da música 

coral de J.S. Bach:  

 

Nada mais insuportável e ao mesmo tempo mais errôneo - como pode ser comprovado 

por numerosos escritos da época - do que um andamento mantido metronomicamente, 

com uma estrutura rigidamente uniforme de coloratura e passagens. Ainda mais 

insuportável é a rapidez e a pressa com a qual muitas vezes se interpreta Bach. Acentos 

agógicos, porém, em pequenos trechos no início do arco [da frase] em legato, acentos 

dinâmicos em linhas em non legato, um ligeiro impulso no andamento e um 

dinamismo em direção ao clímax da música, retardamentos diante de finalizações de 

frase, efeitos de eco: todos são fundamentais a uma performance de Bach viva e ao 

mesmo tempo elegante, fiel ao original. O pré-requisito decisivo é a empatia instintiva 

com as forças e leis inerentes ao trabalho que embasam e dominam todas essas 
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liberdades [de tempo]: tensão orgânica e relaxamento, mas nunca arbitrariedade! 

(THOMAS, 1979, p. 42-43, tradução nossa72) 

 

Martins (2019), que conviveu com Klaus Dieter Wolff no Madrigal Ars Viva e 

provavelmente assimilou esses princípios em sua própria atuação como regente do coro, afirma 

o seguinte sobre a agógica, abordando o aspecto em um repertório bem distinto do abordado 

por Thomas (1979):  

 

R.M. [...] olha, os compositores modernos marcam tudo. Mesmo assim eu acho que 

certa liberdade ajuda. Principalmente nas Ave Marias do Villa-Lobos. São sete Ave 

Marias. Tem certas coisas ali que eu não sei exatamente o que ele fez não. Faço, mas 

[risos]... tenho uma certa liberdade, sabe? (MARTINS, 2019, p. 15) 

 

Silva Ramos (2020), sem mencionar um repertório específico, relata na prática de 

Wolff a existência de um tratamento da agógica que adotou para sua própria prática, como 

regente coral:  

 

A minha maneira de mexer com a agógica tem tudo a ver com o jeito como ele [Klaus] 

mexia. Essa coisa de a mão falar o texto, ele falava disso com a gente. Isso entra, né.  

Você vê que eu rejo a técnica e a agógica. A minha mão está sempre falando o texto 

junto com o coro. Apoiando no lugar certo, mostrando cum tá, cum tá cum tá cum 

tá...estou sempre me voltando...ele era menos radical nisso... 

A.P.G. O Klaus? 

M.A.S.R. É. Porque os coralistas da época não precisavam tanto disso. Eles tinham 

mais referência.  

A.P.G. Quer dizer que existia, mas ele não tinha que ficar com ênfase naquilo... 

M.A.S.R. É, entendeu? 

A.P.G. ...ele, como regente. 

M.A.S.R. Como regente 

A.P.G. Ele não tinha que puxar aquilo do coro. 

M.A.S.R. Ele trabalhava, pedia, falava, e as pessoas já faziam. Entendeu? Eu falo, 

conto, exercito, e se eu não fizer não sai [risos]. Mesmo com os nossos alunos. 

(SILVA RAMOS, 2020, p. 22) 

 

Na fala de Silva Ramos (2020), não apenas se faz presente o uso da agógica como 

recurso interpretativo por parte de Wolff e de Silva Ramos, como também o quanto, na 

                                                 

72  Nichts unerträglicher und zugleich falscher – wie sich aus zahlreichen Schriften jener Zeit belengen lässt – als 

ein metronomisch durchgehaltenes Zeitmass mit starr gleichförmiger Gliederung von Koloraturen und Passagen. 

Noch unerträglicher das bei Bach oft zu hörende Davonlaufen und überhetzen. Agogische Akzente aber, kleine 

Dehnungen zu Bogenbeginn in gebundener Linie, dynamische Akzente in ungebundener Linie, geringfügiges 

Antreiben des Zeitmasses und der Dynamik auf die Höhepunkte hin, Stauungen vor Abschlüssen, Echowirkungen: 

das alles sind Forderungen für lebendiges und zugleich stilvoll-werktreues Bach-Musizieren. Entscheidende 

Voraussetzung ist das instinktsichere Hineinversetzen in die dem Werk innewohnenden Kräfte und 

Gesetzmässigkeiten als beherrschende Grundlagen aller solcher Freiheiten: organische Spannung und 

Entspannung, niemals aber Willkür! (THOMAS, 1979, p. 42-43) 
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perspectiva do entrevistado, ambos os regentes tiveram que abordar a questão no cotidiano dos 

ensaios e no gestual de regência de um modo distinto, em gerações diferentes de alunos do 

Departamento de Música da ECA-USP.  

Ainda na entrevista de Silva Ramos (2020), o texto continua a ser evidenciado como 

um elemento importante na fundamentação de escolhas interpretativas relativas à agógica: 

 

Então agógica, o que eu tenho para te dizer sobre a agógica é que às vezes sim, na 

própria maneira de reger “falar” o texto, até porque ele [Wolff] vinha também como 

eu da tradição do gregoriano que só fala o texto, mas isso era menos o tempo todo. 

Era em alguns lugares onde ele achava que precisava. (SILVA RAMOS, 2020, p. 23) 

 

“Falar o texto com as mãos”, na prática de ensino de Silva Ramos, é uma expressão 

usada principalmente para designar todo um gestual de regência feito para sinalizar aspectos da 

performance do texto literário da música, inclusive acentos agógicos e demais flutuações de 

andamento utilizadas para demarcar tensão ou distensão de palavras ou de sílabas específicas 

do texto. É um gestual que marca tais aspectos principalmente com a movimentação das mãos, 

como um todo, ou por um uso individualizado dos dedos (e por isso a expressão “falar o texto 

com as mãos”), mas que também pode envolver a movimentação dos braços para realização 

dos gestos em diferentes planos espaciais, ou um movimento giratório dos pulsos, que 

proporciona diferentes níveis de lateralidade de gesto para os dedos. Pode ser utilizado não 

apenas para demarcar palavras ou trechos de frases do texto literário, como também detalhar a 

articulação de estruturas como sílabas ou fonemas específicos.  

Ao mesmo tempo em que há um consenso a respeito da importância da agógica 

como recurso interpretativo, os maestros entrevistados mencionam, evidentemente, que o 

tratamento desse aspecto da performance varia de um repertório para outro.  

Nesse quesito, há sobretudo na fala dos maestros uma preocupação geral de não 

adotar práticas do romantismo em peças de outros estilos musicais ou épocas. Além de 

demonstrar um conhecimento a respeito das especificidades dos diversos estilos musicais 

existentes na prática coral erudita, essa é uma postura que novamente evidencia um 

distanciamento das tradições de performance do século XIX.  

Silva Ramos (2020) aborda essa questão utilizando um exemplo musical que, 

embora vocal, é externo ao repertório coral:  

 

A.P. Então você percebe que existia até uma flexibilidade de tempo, em razão do 

texto... 
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M.A.S.R. Flexibilidade de tempo...é, correto, isso sempre tem. Quem faz música 

direito faz assim. A flexibilidade do tempo depende do texto e depende também da 

música. Você não pode ser tão flexível em Mozart. Mas você tem que ser, né? 

Vamos para um texto de ópera, um que eu conheça bem. A do Leporello... o, Il 

Catalogo è questo73. “Madamina, Il Catalogo è Questo...”74 E lá pelas tantas ele está 

falando milhões de tipos de mulher, gorda, magra…velha, nova…rica, pobre…loira, 

morena…e fala tudo. É o catálogo dos seres humanos femininos da época, entendeu? 

Está dizendo que ele, o Don Giovanni - o Don Juan - tinha seduzido todas. Que o 

negócio dele era colecionar, e não se relacionar com cada uma.  

Nisso, tem uma passagem, [cantarola passagem com respiração]. Se você for fazer 

falando o texto sem ter um lugar para respirar, não vai dar fim. E o Mozart não 

escreveu um lugar para respirar. Mas todo mundo sabe que ali a orquestra espera o 

cantor. O maestro espera, ele respira e segue. Entendeu? (SILVA RAMOS, 2020, p. 

23) 

 

Já Lutero Rodrigues (2018), que considera o repertório romântico uma parte 

importante da sua atuação como regente coral na década de 1970, afirma que mesmo na música 

do século XIX não tinha uma liberdade ampla para adoção de variações de agógica na música 

e procurava não realizar oscilações extremas de andamento: 

 

A.P.. G. E agógica? Vocês se permitiam essas variações de agógica? 

L. R. Na música romântica, por exemplo, eu já adotava uma certa liberdade de 

agógica, eu ia para frente, para trás um pouquinho, mas sempre uma coisa discreta, 

nada Tchaikovsky demais. Eles [o movimento de vanguarda paulista] quase não 

faziam esse tipo de repertório. Mas eu já adotava um pouco isso. Esse moteto de 

Brahms [Warum ist das Licht gegeben], por exemplo, eu adotava uma certa... 

Hoje eu faria com muito mais liberdade do que eu fazia naquela época. Mas ...hoje eu 

já tenho outra concepção. Depois de ter estudado regência de orquestra com o 

Celibidache na Europa, e que tinha todo um trabalho em cima de agógica, a minha 

visão de agógica é completamente mais ampla do que eu tinha naquela época.  

(RODRIGUES, 2018, p. 12-13) 

 

Entre as gravações de música antiga europeia regidas por Klaus Dieter Wolff, é 

corrente principalmente entre gêneros sacros polifônicos que haja pouco espaço para 

flexibilizações de andamento. É comum nas gravações do regente que haja apenas uma 

desaceleração gradual e pouco acentuada da velocidade em trechos curtos da obra, geralmente 

pouco antes da realização de cadências ou da finalização da peça. É possível observar esse tipo 

de rallentando discreto e pouco acentuado em Ut queant laxis de Gilles Binchois no disco 

Música Medieval (Faixa 9) e na Missa se la face ay pale (faixas 1 a 5) do mesmo disco. 

Semelhantemente, a manutenção mais estrita do andamento da peça, apenas com 

uso pontual de um rallentando pouco acentuado ao final da música, é um tratamento dispensado 

a peças seculares ou a obras sacras não litúrgicas que apresentam um forte caráter rítmico, que 

                                                 

73 Madamina, Il Catalogo è Questo, ária de Leporello, personagem da ópera Don Giovanni de W.A. Mozart.  
74 Nessa parte da entrevista, Silva Ramos cantarola o início da ária.  
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na performance é marcado por uma manutenção mais estrita do andamento, sem grandes 

flexibilizações. São exemplos a peça profana anônima Rodrigo Martinez, a música medieval 

Alle psallite cun luya e o carol medieval Nowell Sing We, todos, respectivamente, faixas 8, 6 e 

1 do disco Madrigal Ars Viva.  

 Já em peças de caráter mais lírico, principalmente de gêneros de música profana, 

há forte presença da agógica, assim como de recursos interpretativos como a dinâmica e a 

articulação em legato, para delinear fraseados de arco, e um uso criativo desses recursos por 

parte do intérprete especialmente para comunicar o conteúdo do texto literário da obra.  Em 

Bonjour, mon Coeur, de Orlando Di Lasso (Disco Madrigal Ars Viva, faixa 11), como na maior 

parte das performances de Wolff feitas em legato e em fraseado de arco, a agógica em geral 

auxilia na estruturação do fraseado, em um aceleramento sutil até o ápice das frases, e no 

progressivo desaceleramento posterior ao ápice, conduzindo à finalização das frases. 

Entretanto, há também trechos como “bon jour, mes délices, mon amour” (levare para o 

compasso 9 até o compasso 11), em que há claramente uma alteração no andamento da música 

que coloca essa parte da obra em uma velocidade inferior em relação às demais partes. O 

resultado sonoro provavelmente corresponde a um ritenuto que compreende todo o trecho, no 

qual há ainda uma finalização de uma frase em arco em “bon jour, mes délices,” e uma cesura 

que coincide com a vírgula que sucede a palavra “délices”.  

Essa flutuação no andamento da obra coloca em destaque o conteúdo do texto da 

chanson nessa parte da peça, bem como seu caráter expressivo e, especialmente pela conjunção 

entre escolhas de dinâmica, colocação de cesuras e flutuações de andamento de Wolff para a 

peça, sua proximidade com a declamação de um discurso falado de temática lírica.  

Há ainda na performance de Wolff um rallentando extenso que desacelera 

progressiva e consideravelmente o final da peça a partir do compasso 23. Com a promoção de 

um retardo significativo da velocidade de um trecho que compreende vários compassos, trata-

se de um uso da agógica da música mais relacionado com práticas de performance da música 

romântica do que da música antiga propriamente dita.  

Essa adoção de um rallentando de grandes proporções e com flutuação considerável 

de andamento para finalizar as peças é comum não apenas a essa chanson, como também em 

peças que também apresentam um caráter lírico semelhante, de compositores, épocas e gêneros 

tão distintos quanto a música de autoria anônima do período medieval Ave Maria (faixa 5) e 

Mille regretz de vous abandoner (faixa 10). Nessa última peça citada, por exemplo, a parte que 

corresponde às três últimas repetições do texto brief mes jours deffiner (levare para o compasso 

33 até o final) é conduzida em um extenso e progressivo rallentando que aumenta 
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consideravelmente a duração das notas do último compasso. Essa variação agógica da música 

é acompanhada, no mesmo trecho, por um amplo decrescendo. Ambos os recursos 

interpretativos, tanto a agógica quanto a dinâmica, provavelmente foram utilizados para 

enfatizar o texto Jay si grand dueil et paine douloureuse, / Quon me verra brief mes jours 

deffiner [Sinto tão grande tristeza e doloroso sofrimento, / Que me parece que meus dias logo 

serão abreviados], ao transmitirem ao ouvinte a impressão de que a música está “morrendo” aos 

poucos. 

Quanto à música do século XX, novamente se faz presente na prática dos maestros 

a reprodução mais fiel possível das marcações de dinâmica do compositor relacionadas à 

agógica, com menos espaço para intervenções do intérprete nesse aspecto interpretativo. A 

gravação regida por Benito Juarez de Dieu!  Qu’il la fait bon regarder!, no disco Coral 

Universidade de São Paulo, provavelmente é a gravação de obra do século XX que, dentre a 

documentação sonora do conjunto de fontes da presente pesquisa, mais assimila práticas de 

performance do romantismo. Há flutuações de andamento consideráveis por toda a peça, que 

não apenas auxiliam na inflexão das linhas melódicas e na demarcação dos fraseados de arco 

densos empregados pelo maestro, como também agem como recurso expressivo a serviço do 

significado do texto literário da obra.  

Em peças como Ofulu Lorerê, de Conjunto Coral do Instituto Cultural Ítalo-

Brasileiro (Faixa 8), é possível verificar discretos acentos agógicos que, em conjunto com os 

curtos sinais de crescendo e decrescendo escritos pelo compositor por toda a obra, enfatizam a 

acentuação natural das palavras. O coro também obedece ao sempre accel. e crescendo (comp. 

60).  

Em Rosa Amarela (Coral Universidade de São Paulo, faixa 14), o coro desacelera 

discretamente ao final de seções da música e o final da obra que consta da casa 2 é feito em 

ritenuto. Na mesma obra, o grupo utiliza acentos agógicos também por curtos períodos de 

tempo, juntamente com variações de dinâmica, para ressaltar não apenas os tempos fortes e 

fracos presentes no ritmo do texto literário e as síncopas que aparecem ocasionalmente por toda 

a peça, como também para delinear as frases musicais da introdução da música, que faz clara 

alusão à introdução do acompanhamento de piano feito por Villa-Lobos que consta da versão 

da Rosa Amarela do Guia Prático.  

No caso da vanguarda, que desenvolveu uma linguagem composicional aberta à 

criação de estruturas musicais experimentais, esses usos convencionais da agógica em geral não 

são contemplados. E, ao contrário do observado na performance da música do século XX que 

ainda explora um tonalismo expandido, como as peças de Debussy ou de Villa-Lobos 
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supracitadas, o uso exacerbado de recursos como agógica e dinâmica característico do 

romantismo não é comumente presente nesse repertório experimental.  

As performances de Motet em ré menor (beba coca-cola) que se encontram no disco 

Gilberto Mendes (1979), no disco Coral Universidade de São Paulo (1974) e no disco Madrigal 

Ars Viva (1971) apresentam praticamente nenhuma flutuação de andamento. As performances, 

nesse caso, são feitas em conformidade com o que indica a partitura, que não apresenta nem 

mesmo sinais de agógica possíveis de serem escritos, como acelerando, ritenuto, rallentando 

ou similares.  

Em Rumo Sol: Espiral de Ernst Widmer (disco Coral Universidade de São Paulo, 

faixa 7), há tratamento semelhante da agógica. A peça apresenta uma proposta de 

experimentação sonora característica da vanguarda, com a construção de texturas sonoras e 

ampla exploração de fonemas e ruídos vocais. Entretanto, é permeada de momentos curtos em 

que há frases musicais estruturadas de um modo mais próximo à uma melodia convencional, 

mas ainda repleto de cromatismos e de justaposições de intervalos melódicos pouco 

convencionais dentro das tradições de escrita vocal anteriores ao século XX, como intervalos 

maiores que uma oitava. Há como exemplo dessas seções de caráter mais melódico da música 

o trecho compreendido entre os compassos 117 e 123.  

Na performance de Juarez, trechos como esse também recebem um tratamento do 

fraseado e da agógica mais próximos de um fraseado de arco convencional, com acentos 

agógicos nos ápices das frases.  
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4. CONCLUSÃO 

 

4.1. O trabalho junto às fontes documentais e às entrevistas: dados de importância 

histórica para o canto coral em São Paulo.  

 

O primeiro aspecto a ser ressaltado é o extenso trabalho de pesquisa documental e 

de estabelecimento do conjunto de fontes. Esse procedimento de pesquisa envolveu a reunião 

de fontes de diversos tipos, tais como documentos administrativos, programas de concerto, 

textos jornalísticos, iconografia, entre outros, que se encontravam em grande parte dispersos 

em múltiplos acervos públicos e particulares consultados no âmbito da presente pesquisa. Com 

esse trabalho, foi possível investigar a atuação de vários dos coros contemplados pela pesquisa 

que, como a maior parte dos organismos musicais do Brasil, sofreram com a falta de políticas 

públicas de preservação documental a longo prazo no país e não apresentam um acervo próprio 

formalmente constituído.  

Também nesse contexto, foi possível evidenciar a importância histórica da 

documentação de coros que de fato mantiveram um acervo institucional no decorrer de sua 

trajetória artística, que nesta pesquisa são os acervos do CoralUSP e do Madrigal Ars Viva de 

Santos.  

Como conjuntos corais que participaram intensamente do ambiente coral de São 

Paulo e de outros estados brasileiros, a documentação disponível também contempla coros que 

frequentaram as mesmas redes de eventos corais, ou que tiveram integrantes em comum, como 

é o caso do Ars Viva e do Conjunto Coral de Câmara, que tiveram o mesmo regente, Klaus 

Dieter Wolff.  

Complementarmente à pesquisa documental, as entrevistas feitas especialmente 

para a pesquisa com Silva Ramos (2020), Martins (2019) e Rodrigues (2018) também 

contribuíram para o resgate histórico da trajetória artística dos coros estudados, especialmente 

com dados que não se encontravam disponíveis nas fontes, bem como na materialização das 

ideias dos intérpretes e de regentes que fizeram parte de seu círculo de convivência a respeito 

de performance musical e atividade coral de São Paulo das décadas de 1960 e 1970. Além de 

dados complementares às fontes e à bibliografia, as entrevistas possibilitaram discutir questões 

interpretativas que se relacionavam diretamente ao cotidiano de ensaios e performances dos 

intérpretes, bem como de seus processos de criação musical. 
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Tanto entrevistas quanto as fontes documentais, portanto, destacaram a atuação de 

nomes como Klaus Dieter Wolff, Luís Roberto Borges, Diogo Pacheco, Benito Juarez de Souza, 

entre outros, no canto coral das décadas de 1960 e 1970, bem como dos grupos corais estudados. 

No âmbito da presente pesquisa, os dados obtidos tanto a partir das fontes documentais quanto 

das fontes orais possibilitaram a realização de um breve histórico de cada coro estudado 

centrado na atuação do grupo nas décadas de 1960 e 1970 e em sua prática de música antiga e 

de música do século XX. Esses históricos fornecem, portanto, informações como período de 

atuação, nomes de regentes que atuaram no coro, proposta artística e concertos que constituíram 

marcos históricos da trajetória dos coros. Os históricos contribuem, do mesmo modo, para 

evidenciar a atuação e o valor histórico de coros relativamente pouco pelas pesquisas em 

questões interpretativas e performance, como o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, o 

Madrigal das Arcadas, o Coral do Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro e o Madrigal Klaus Dieter 

Wolff.  

Além de contribuir para a discussão da atividade desses coros que se dissolveram 

ainda na segunda metade do século XX, a presente pesquisa também contribui com uma nova 

perspectiva para atuação de determinados coros no ambiente coral brasileiro e mostra a 

complexidade das práticas de repertório de grupos que mesmo atualmente são parte importante 

do ambiente coral de São Paulo, como o CoralUSP. Frequentemente mencionado por seu 

trabalho com coro cênico, como em Oliveira (1999), ou por seu envolvimento com a difusão 

dos arranjos de música popular no meio coral brasileiro, como em Cunha (2016) e em Moura 

(2012), o envolvimento do grupo universitário com a performance de outros repertórios, como 

a vanguarda e a música antiga, ainda é um aspecto pouco evidenciado de sua atuação na 

bibliografia especializada.  

Do mesmo modo, a presente pesquisa também mostra como o Madrigal Ars Viva 

de Santos, caracterizado frequentemente por autores como Machado (2011) e Coelho de Souza 

(2011) por sua adoção radical à proposta de música de vanguarda e música antiga, apresentou 

práticas que foram além desses repertórios, inclusive ao explorar a música brasileira do século 

XX sem se restringir apenas à vanguarda. Nesse contexto, destaca-se especialmente a presença 

da música de Heitor Villa-Lobos nas performances do Ars Viva, visto que tanto Martins (2019) 

quanto Rodrigues (2018) classificam a obra de Villa-Lobos como algo amplamente rejeitado 

pelos dirigentes vanguardistas que eram próximos do Ars Viva.  

 

4.2. O ambiente coral de São Paulo das décadas de 1960 e 1970: possíveis paralelos com a 

prática coral atual.  
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Também como resultado do trabalho de pesquisa documental, a presente tese 

evidencia a existência de uma rede profícua de instituições públicas e privadas, festivais, 

concursos e movimentos corais que incentivaram e sustentaram a atividade coral das décadas 

de 1960 e 1970, e que foi especialmente importante para o fomento ao canto coral independente. 

Principalmente nas entrevistas, as instituições, os concursos e demais eventos corais 

representaram para Silva Ramos (2020), Martins (2019) e Rodrigues (2018) elementos 

importantes no fomento da atividade coral em São Paulo. Rodrigues (2018), especificamente, 

relata a importância de eventos corais para a difusão e circulação de repertório, para a 

divulgação da produção musical do canto coral brasileiro e para o incentivo à produção de 

composições corais nacionais, segundo Rodrigues (2018), ligada principalmente aos concursos 

de composição.  

Essa rede, evidentemente, foi composta em sua maior parte por eventos e iniciativas 

de duração efêmera, que não conseguiram, por meio de uma articulação mais ampla, perdurar 

a longo prazo no meio coral de São Paulo. Entretanto, principalmente em comparação ao que 

constituem as práticas corais atuais, destaca-se pela quantidade significativa de coros, entidades 

de promoção e abrigo de atividades corais, eventos corais e setores diversos da sociedade da 

época engajados na manutenção das atividades corais de São Paulo, mas atualmente extintas ou 

distantes da atividade coral.  

Os casos na imprensa são especialmente significativos, pelo modo como a presença 

do canto coral nos meios jornalísticos em geral sofreu transformações profundas desde as 

décadas de 1960 e 1970. Em contraste com o momento atual, observa-se, nas fontes jornalísticas 

das décadas de 1960 e 1970, que o canto coral brasileiro ocupava uma posição de destaque 

principalmente entre as seções dos jornais destinadas à cultura, nas quais o canto coral havia 

conquistado um espaço importante de divulgação de atividades, e até mesmo de discussão de 

práticas. 

 Em nossa experiência de pesquisa, especialmente no caso de notícias de eventos 

corais e turnês internacionais, a presença do canto coral na imprensa das décadas de 1960 e 

1970 podia incluir até mesmo publicações de maior visibilidade, como notícias de primeira 

página, por exemplo. Veículos como O Estado de S. Paulo e o Jornal do Brasil também se 

destacaram pelo apoio a iniciativas específicas que foram discutidas na presente tese, como a 

Juventude Musical de São Paulo, no caso de O Estado, e o Concurso de Coros do Jornal do 

Brasil, no caso do jornal homônimo.  
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Provavelmente essa aproximação entre o meio coral e os veículos de imprensa das 

décadas de 1960 e 1970 foi relevante principalmente para a promoção de jovens intérpretes, 

coros de atividade independente ou que, diferentemente dos organismos de grandes teatros, não 

apresentavam recursos para efetuar a divulgação de suas atividades em veículos jornalísticos 

de grande circulação.  

Nesse contexto, emergem reflexões mais amplas a respeito de como as práticas 

corais mudaram em relação ao que eram na década de 1960 e 1970, em relação a esse passado 

relativamente recente da história do canto coral no Brasil. Rodrigues (2018), por exemplo, 

lamenta a ausência de eventos corais como o Concurso Coral do Jornal do Brasil (RJ) no cenário 

coral brasileiro atual, e responde desse modo à seguinte questão do roteiro de entrevista: 

 

A.P.A.G. No que você acha que essa época influenciou a prática desses repertórios 

hoje em São Paulo? 

L.R. Não, hoje nada. Esse elo foi perdido. Hoje não tem nada a ver com esse momento 

[ décadas de 1960 e 1970] mais. Nada, nada, nada. Existe ainda aqui [Departamento 

de Música da USP]; eu não sei nem mais como anda o trabalho do Marcão aqui na 

USP. O que eu faço, por exemplo, é um concertinho de fim de ano coro e orquestra, 

um repertório tradicional, música sacra, coisa assim. A Naomi [Munakata]75 faz lá 

alguma coisa com o Municipal, aquele [repertório] dela. E quem mais faz o quê? O 

Vítor Gabriel de Araújo não rege mais coro, está doente; de vez em quando faz alguma 

coisa...eu não sei. Não tem mais nada a ver o momento atual com esse período. 

(RODRIGUES, 2018, p. 18) 

 

A entrevista de Martins (2019) também é permeada por referências às várias 

mudanças que vivenciou no meio coral desde as décadas de 1960 e 1970 até o momento atual, 

como é possível observar em vários dos textos da presente tese. Entre as mudanças elencadas 

por Martins (2019) estão as transformações ocorridas nos mecanismos de financiamento da 

atividade coral independente entre repartições públicas da área da cultura, o nível de educação 

musical e o perfil dos coralistas e do público de concerto, entre outras questões. Entretanto, 

Martins (2019) expressa um ponto de vista distinto de Rodrigues (2018) quando instado a 

refletir a respeito do estado atual das práticas corais em São Paulo: 

 

A.P.A.G. O que você acha que essa época influenciou a prática de Música Antiga e 

de Música contemporânea de hoje em São Paulo? 

R.M. Hoje? Não, teve uma continuidade disso daí, o projeto já estava lançado mesmo. 

Aí os corais começaram, por alguns regentes mais do que corais, a tomar conta da 

existência dessa música. UNESP, USP. As faculdades começaram a dar atenção a 

isso. Os corais universitários também começaram.... Foi uma descoberta da música 

                                                 

75 Naomi Munakata, vítima da pandemia de Sars-Cov-2, era ainda viva à época da entrevista. A maestrina era 

então regente titular do Coral Paulistano Mario de Andrade, após passagens pela Escola Municipal de Música de 

São Paulo, pelo Coral Jovem do Estado e pelo Coral da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo).  
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coral mesmo. O Brasil já vinha fazendo música coral há muito tempo. Um dos corais 

que...é interessante, gostaria de saber melhor sobre os repertórios que fazia a 

Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro com a Cleofe [Person de Mattos]. Foi o 

primeiro coro, vamos dizer, muito importante do Brasil. Eu sei que eles fizeram muita 

música brasileira, foram regidos pelo Stravinsky, por exemplo, na Missa do 

Stravinsky. O Ars Viva fez a Missa do Stravinsky junto com o Conjunto Coral de 

Câmara [de São Paulo], regida pelo Diogo Pacheco. (MARTINS, 2019, p. 21) 

 

A contribuição para a difusão e ensino tanto da música antiga quanto da música do 

século XX, especialmente em ambiente universitário, também foi apontada por Silva Ramos 

(2020) em sua entrevista:  

 

A.P. G. No que você acha que essa época... 

M.A.S.R. Do Klaus [Dieter Wolff]? 

A.P.G. Sim, e de muitas coisas que você descreveu também, influenciou a prática 

coral hoje? 

M.A.S.R. Acho que, assim: por um lado nada, porque as pessoas foram indo para a 

vertente que o Samuel abriu dos arranjos, certo? [...]  

Mas eu acho que a gente, por outro lado, todos os meus alunos têm um pouco. Mesmo 

não sabendo o que é, de alguma forma essas coisas ficaram. Ficaram no jeito como 

ensino, na técnica...[...] 

Eu mudei muitas coisas, andei muito pelo mundo, principalmente a partir dos 45 anos 

para frente eu desenvolvi uma técnica mais própria, com mais personalidade, o que 

eu acho que vai acontecendo. Mas até 1995 eu era bastante estrito: ensinava o que 

tinha aprendido. (SILVA RAMOS, 2020, p. 34-35) 

 

Portanto, provavelmente o período das décadas de 1960 e 1970 em São Paulo 

constituiu de fato um período de intensa atividade coral, sustentado por uma rede extensa de 

instituições, movimentos artísticos e organismos corais. Em última análise, tanto as fontes 

documentais quanto as entrevistas não apenas mostram a existência dessa rede e sua relevância, 

como também retratam uma geração de artistas, grupos musicais, dirigentes e patrocinadores 

do canto coral de São Paulo que ainda tinham uma memória do ensino de canto orfeônico nas 

escolas e procuravam manter viva a estrutura de amparo às práticas corais herdada desse projeto 

de educação musical.  

 

4.3. A importância da atividade de intérpretes locais na construção de referências em 

performance e estabelecimento de tradições e práticas corais. 

 

Os processos de construção de referências em performance musical, abordados 

pelos intérpretes entrevistados, mostraram o impacto que as referências nacionais 

provavelmente tiveram para as práticas corais brasileiras nesse período, em detrimento das 

esparsas referências estrangeiras encontradas em fontes orais e fontes documentais. Conforme 

discutido na presente tese, as entrevistas de Silva Ramos (2020), Martins (2019) e Rodrigues 
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(2018) citam predominantemente como referências em performance músicos e conjuntos 

musicais de fácil acesso aos entrevistados, provenientes das universidades e teatros locais da 

cidade, ou que faziam parte de seus círculos de convivência próximo em cursos e eventos corais 

diversos. É importante ressaltar, nesse contexto, tanto a existência de uma atividade coral local 

em São Paulo já à época independente da vinda de intérpretes estrangeiros, bem como a 

ausência nas décadas de 1960 e 1970 das tecnologias atualmente disponíveis que facilitam o 

fluxo de bens culturais, informações e pessoas, o que dificultava um diálogo mais amplo com 

a produção musical externa no Brasil. 

Essa é uma conclusão especialmente relevante em consideração ao fato da 

historiografia musical brasileira em geral ainda superestimar o papel dos grandes centros de 

produção artística da Europa e dos Estados Unidos da América no desenvolvimento de 

movimentos artísticos e das práticas musicais brasileiras no meio erudito. É inegável, por 

exemplo, a contribuição de músicos imigrantes como H.J. Koellreutter e de centros de 

composição musical como Darmstadt, na Alemanha, para o movimento de música de vanguarda 

brasileira. Entretanto, é preciso reconhecer a importância de estudar a prática desses repertórios 

a partir dos vários conjuntos musicais e intérpretes que, no cotidiano de ensaios e performances, 

deram vida à música de vanguarda e colaboraram entre si e com compositores na construção de 

uma nova linguagem musical.  

Semelhantemente, é uma simplificação caracterizar São Paulo como uma mera área 

de influência dos movimentos de música antiga congêneres da Europa e dos Estados Unidos. 

Especialmente na área coral, na qual repertórios como o renascentista não se restringiram 

apenas aos coros contemplados pela presente pesquisa, mas se popularizaram entre um grupo 

amplo de coros com as mais diferentes propostas artísticas, houve um trabalho de criação 

artística por parte dos intérpretes brasileiros com características próprias, adaptado às condições 

e recursos locais de que dispunham para a realização da performance.  

Diante do espaço que eventos corais desempenharam nessa construção de 

referências e de tradições de performance musical, é importante também reiterar que esse é 

mais um indício da importância dos eventos corais para o ambiente coral das décadas de 1960 

e 1970.  

Invariavelmente, mostra também a importância de iniciativas de setores da 

sociedade para que os eventos corais continuem a acontecer e continuem a constituir uma parte 

relevante não apenas do meio coral de São Paulo, como de outros centros brasileiros de 

produção musical da atualidade. A pesquisa, inclusive, discute o papel desempenhado por 

iniciativas pontuais das décadas de 1960 e 1970 que perduraram e continuaram a impactar 
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positivamente as práticas corais brasileiras no século XXI, como os Festivais Musica Nova, e 

os Festivais de Curitiba, atualmente Oficinas de Música de Curitiba.  

 

4.4. As contribuições para a discussão de práticas de repertório relevantes para a prática 

coral de São Paulo. 

 

A presente pesquisa se aprofundou na discussão das práticas de repertório presentes 

na performance de música antiga e na música do século XX entre os coros pesquisados nas 

décadas de 1960 e 1970.  

Primeiramente, a pesquisa contribui para uma maior compreensão a respeito da 

motivação para exploração desses repertórios específicos. As entrevistas, a bibliografia e as 

fontes documentais indicam que tanto a música antiga quanto a música do século XX, mesmo 

em consideração às grandes diferenças estilísticas e de questões interpretativas que esses 

repertórios apresentam, forneciam aos coros composições musicais alternativas à cultura 

musical do século XIX.  

Complementarmente, há também nas fontes e nas entrevistas a percepção dos 

intérpretes e dirigentes dos coros estudados de que tanto da música do século XX quanto da 

música antiga eram repertórios negligenciados por instituições artísticas tradicionais brasileiras 

como teatros, salas de concerto e conservatórios, que ainda tinham forte influência das tradições 

de performance do século XIX. Portanto, também foi uma importante motivação a difusão de 

ambos os repertórios, considerados desconhecidos do público brasileiro por essa parcela do 

meio coral de São Paulo.  

Quanto às práticas de repertório, por meio dos dados de obras apresentadas em 

concertos provenientes das fontes, bem como de obras ou compositores especificamente 

mencionados pelos entrevistados no âmbito da presente pesquisa, foi possível realizar um 

levantamento do repertório de música do século XX e de música antiga praticado, com nomes 

específicos de obras, quando disponíveis, ou de compositores contemplados pelas 

programações de concertos. 

Separadamente, dados obtidos através de listagens e encartes de discos também 

foram levantados. Esse levantamento feito entre os discos forneceu informações 

complementares à programação dos concertos ao vivo, em consideração ao fato de que os coros 

pesquisados que tinham discografia nas décadas de 1960 e 1970 frequentemente gravaram obras 

que fizeram parte do seu repertório de performances ao vivo.  
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Percebe-se, na análise dos dados obtidos a partir da documentação e das entrevistas, 

o quanto os coros prestigiaram em suas práticas de repertório o trabalho de compositores 

brasileiros ativos à época, ou atuantes em um passado relativamente recente. Há uma presença 

significativa de um repertório do século XX que privilegiou obras produzidas no Brasil e 

contemporaneamente às décadas de 1960 e 1970.  

O Capítulo I da presente tese, inclusive, já evidencia que as atividades de 

composição e de interpretação se fortaleceram mutuamente no ambiente coral das décadas de 

1960 e 1970 em São Paulo, na medida em que os compositores mantinham uma proximidade 

do ambiente coral do período e eram constantemente estimulados a escrever para eventos corais 

e conjuntos dispostos a interpretar e a difundir novas composições. O estudo das práticas de 

repertório, portanto, confirma essa intensa colaboração com compositores brasileiros que fez 

parte do contexto histórico das práticas corais das décadas de 1960 e 1970 e resultou na criação 

e na circulação de um repertório, à época, de produção recente. Essa abertura dos coros à 

performance de novas composições corais foi um aspecto das práticas de repertório dos coros 

pesquisados que ia ao encontro de uma demanda que caracterizou o canto coral das décadas de 

1960 e 1970, por parte de intérpretes e dirigentes, por renovação e ampliação do repertório 

coral.  

A análise das fontes e as entrevistas também indicam que o repertório do século XX 

abordado, em sua maioria, contemplou compositores de diferentes correntes estéticas, mesmo 

entre grupos que tinham maior proximidade com o movimento de vanguarda, como o Madrigal 

Ars Viva. Destaca-se a presença em concertos de obras de autores como Heitor Villa-Lobos, 

descrito por Martins (2019) e Rodrigues (2018) como um compositor “proibido” em círculos 

vanguardistas por ser nacionalista.  

Esse aspecto das práticas corais do período suscita reflexões a respeito da recepção 

e do alcance que teve a obra de Villa-Lobos e de outros compositores nacionalistas em grupos 

e em uma prática altamente influenciada pela vanguarda, como é o caso dessa coexistência entre 

a música do século XX e a música antiga que é objeto de estudo da presente pesquisa. Ao menos 

com relação a performance e práticas de repertório, é possível que o dualismo entre vanguarda 

e nacionalismo não fosse tão estrito quanto foi na disputa estética que caracterizou a relação 

entre compositores de ambos os movimentos a partir da segunda metade do século XX. 

Na escolha desse repertório antigo, há sobretudo uma orientação de expandir o 

repertório de composições corais para além dos compositores que foram difundidos por meio 

das tradições de performance do século XIX. 
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4.5. A contribuição do movimento de vanguarda para as práticas corais de São Paulo 

 

A investigação dessa prática que contemplou não apenas a música produzida 

contemporaneamente à época, como também a música antiga, também contribui para maior 

compreensão da atuação do movimento brasileiro de vanguarda. A historiografia musical 

brasileira frequentemente retrata a contribuição da vanguarda para o meio musical brasileiro 

exclusivamente do ponto de vista do campo da composição musical, com a disseminação de 

técnicas e de escolas de composição experimental no Brasil.  

Entretanto, a presente tese indica que, além da atividade de composição musical, a 

vanguarda também influenciou a performance coral das décadas de 1960 e 1970, ao relacionar-

se diretamente à performance e à difusão da música antiga, principalmente o repertório modal, 

concomitantemente à música do século XX.  

De acordo com as fontes, a bibliografia e as entrevistas feitas especialmente para a 

presente pesquisa, a vanguarda combatia a cultura musical do século XIX difundida pelos 

conservatórios, salas de concerto e casas de ópera. Esse repertório que mescla música do século 

XX à música antiga seria um repertório de composições musicais que poderia fazer frente a 

essa cultura musical romântica.  

Evidentemente, a pesquisa também mostra o quanto esse discurso contrário ao 

Romantismo foi assimilado de diferentes formas pelos músicos e pelas instituições que tiveram 

a divulgação e a performance da música antiga concomitantemente à música do século XX 

como prática. Tanto as fontes orais quanto as fontes sonoras e as fontes escritas indicam que 

regentes como Benito Juarez, Lutero Rodrigues e o próprio Klaus Dieter Wolff continuaram a 

realizar nas décadas de 1960 e 1970 performances com repertório romântico entre os coros 

pesquisados, e que, portanto, provavelmente não houve uma adesão tão estrita aos ideais 

contrários ao Romantismo da vanguarda paulista entre os intérpretes, ao menos em termos de 

práticas de repertório.  

O fato de a música do Romantismo não ter sido totalmente banida da prática dos 

coros apenas ressalta o quanto a realidade vivenciada pelos intérpretes da época foi 

possivelmente mais complexa do que dualismos como Romantismo versus vanguarda, ou 

mesmo como nacionalismo versus vanguarda. Em última análise, percebe-se o papel 

preponderante da individualidade e autonomia criativa do intérprete frente a movimentos 

ideológicos ou artísticos coletivos.  

Essa realidade do período não representa, portanto, nenhum demérito à conclusão 

de que os coros contemplados pelo presente estudo de fato apresentaram, em comum, um 
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conjunto de práticas que inevitavelmente caracterizaram sua produção artística como uma 

produção, em aspectos específicos, alternativa ao que era realizado em termos de música de 

concerto em instituições artísticas ainda à época voltadas às tradições de performance do século 

XIX, como conservatórios e teatros. Como mostra a presente pesquisa, há indícios de que essas 

práticas se caracterizaram principalmente por ideais de performance musical ligados à 

sonoridade vocal a cappella de coro de câmara, ao repertório e a estilos musicais específicos 

que exploram essa sonoridade, omo também em uma atitude de fidelidade à obra tal como 

escrita em partitura e no tratamento de recursos expressivos variados. 

 As fontes documentais mostram que, ao incentivar a performance de música antiga 

e de música do século XX, a vanguarda também criou nesse repertório uma alternativa ao 

crescente uso de arranjos corais de música popular e, no caso de repertórios modais ou atonais, 

um modo de fornecer modelos de performance e de composição musical alternativos à música 

tonal.  

A presente pesquisa contribui, portanto, com uma nova perspectiva a respeito da 

atuação do movimento de vanguarda em São Paulo e mostra o quanto o movimento esteve 

ligado a um repertório de um passado musical remoto para construir uma nova linguagem 

musical, bem como novos modelos e tradições de composição musical e performance.  

 

4.6. As contribuições para a discussão de questões interpretativas recorrentes nas fontes 

documentais e nas fontes orais 

 

Quanto a outras questões interpretativas analisadas na presente pesquisa, é possível, 

primeiramente, observar que essa orientação contrária à cultura musical erudita do século XIX 

significou também distanciar-se dos espaços e convenções de performance que fizeram parte 

das tradições de performance do Romantismo. É importante ressaltar que todos os coros 

contemplados na presente tese continuaram a manter atividades em importantes instituições 

artísticas paulistas que representavam essas tradições do século XIX, como o Teatro Cultura 

Artística e o Theatro Municipal de São Paulo. Entretanto, sua trajetória artística envolveu a 

expansão de suas atividades para espaços ao ar livre, espaços públicos ou lugares pouco 

convencionais para performances corais à época, bem como locais que favoreciam um formato 

de performance mais informal e intimista. 

Uma preocupação presente entre os intérpretes em promover novas formas de 

comunicação entre intérprete e público, bem como novos modos de pensar o aspecto visual e 

as formalidades da performance musical erudita foram igualmente presentes nas fontes e 
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também se inserem em um contexto mais amplo de renovação de práticas e distanciamento das 

práticas do século XIX.  

Uma característica relevante localizada na prática de coros como o Coral do 

Instituto Ítalo-Brasileiro, o Madrigal Ars Viva e o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo é a 

utilização da ação cênica como um componente da performance em gêneros musicais 

específicos, como a música-teatro de vanguarda e a Comedia dell’Arte renascentista. É uma 

prática anterior e distinta dos coros cênicos que se popularizaram no ambiente coral brasileiro 

a partir da década de 1980 e, como tal, apresenta um repertório musical próprio, bem como 

práticas e pressupostos de interpretação musical diferentes.  

Embora utilizem a ação teatral de acordo com as particularidades estilísticas desses 

repertórios, tanto a música antiga quanto a música do século XX exploraram a dimensão cênica 

da performance coral em diálogo com questões diversas que permearam a atividade coral do 

período. Entre essas questões, estão a demanda por renovação de práticas que caracterizou a 

prática coral das décadas de 1960 e 1970 em São Paulo, a crescente preocupação que já existia 

entre setores do meio coral brasileiro com os aspectos visuais e de expressão corporal na 

performance com coro e, especialmente no âmbito da música antiga, a busca por novos formatos 

de performance que pudessem aproximar esse repertório do público brasileiro.   

É importante ressaltar que, em todas as entrevistas, é evidente que a atividade de 

criação dessa ação cênica não é percebida em geral pelos maestros entrevistados como algo ao 

encargo do intérprete. Em todas as performances registradas nas fontes documentais, bem como 

nas entrevistas, há a abordagem cênica apenas em peças nas quais é expressamente prescrita 

pelo compositor em partitura, ou, no caso da Comedia dell’Arte, em gêneros dramático-

musicais que, portanto, já apresentavam uma tradição subjacente de realização de performances 

com ação teatral.  

Entre as práticas de acompanhamento, é possível observar a predominância de uma 

prática coral a cappella tanto entre a performance de música antiga, quanto de música do século 

XX, que foi especialmente impulsionada por compositores brasileiros atuantes no século XX 

que privilegiaram o coro a cappella como meio de interpretação em suas composições. É 

importante pontuar que, no contexto da prática dos coros estudados nesta pesquisa, cantar a 

cappella significa cantar exclusivamente em coro, sem qualquer tipo de acompanhamento 

instrumental.  

 As fontes, em conjunto com as entrevistas, indicam que a predominância de 

performances a cappella ocorreu não apenas para alcançar um ideal estético, com indícios da 

presença de um a cappella ideal especialmente entre setores ligados à vanguarda musical de 
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São Paulo. Especialmente as entrevistas de Martins (2019) e Rodrigues (2018) evidenciam que 

a ausência de instrumentos em performances foi também uma prática de acompanhamento 

conveniente à disponibilidade limitada de recursos humanos e financeiros que muitos dos 

conjuntos estudados na presente pesquisa vivenciaram.  

Pontualmente, também há indícios de que o canto coral a cappella adquiriu na 

prática de maestros como Klaus Dieter Wolff também uma função pedagógica, como 

componente importante da formação musical do coralista amador. Segundo Silva Ramos 

(2020), Wolff possivelmente usava o canto coral a cappella não apenas para a performance do 

repertório que se utiliza propriamente desse meio de interpretação, como também como técnica 

de ensaio aplicável a contextos musicais mais amplos, com a finalidade de melhorar a afinação 

vocal e a percepção auditiva do coralista.   

Ao prosseguir para a discussão de questões relacionadas ao uso de recursos 

expressivos passíveis de prescrição por escrito em partitura, há notadamente nas entrevistas 

uma distinção do tratamento dispensado à performance da música do século XX em relação ao 

tratamento dispensado à música antiga. As entrevistas feitas especialmente para a presente 

pesquisa, bem como a análise de gravações e partituras, mostram que há na performance de 

música do século XX a percepção, por parte dos intérpretes, de que a fidelidade à obra tal como 

escrita pelo compositor é uma premissa básica que deve orientar a elaboração da performance.  

As entrevistas e as fontes documentais naturalmente também mostram casos 

pontuais em que os intérpretes tiveram maior liberdade criativa para ir além do que está escrito 

no repertório do século XX, como a opinião de Martins (2019) a respeito da flexibilidade de 

tempo em Villa-Lobos, a adição do assobio em Rodrigo Martinez (Anônimo) e do arroto em 

Motet em Ré menor (Gilberto Mendes) por parte de Wolff e a articulação de Benito Juarez para 

Dieu! qu'il la fait bon regarder! (Claude Debussy). E mesmo bibliografia como Goehr (1991) 

também mostra que essa fidelidade à obra é algo característico dos processos criativos do 

intérprete do século XX e não é um conceito absoluto. 

 Entretanto, essa orientação em relação à fidelidade à obra de fato se faz presente 

sobretudo no discurso dos intérpretes apresentado nas entrevistas feitas para a presente 

pesquisa, no qual a discussão de questões interpretativas variadas pertinentes ao repertório do 

século XX se baseia frequentemente em seguir o que está escrito em partitura. 

 Provavelmente nessa prática de música do século XX houve uma margem menor 

para a liberdade de criação do intérprete inerente à performance musical, em consideração ao 

fato de que é um repertório que se utilizou amplamente de uma notação musical moderna, que 

oferece vários recursos que possibilitam detalhar diversos aspectos interpretativos por escrito. 
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É importante, ainda, reiterar que a prática de regentes como Roberto Martins e 

Klaus Dieter Wolff com o repertório do século XX também envolveu a elaboração de 

performances musicais em parceria próxima a alguns dos autores das peças que interpretaram.  

Nesse quesito, é possível verificar não apenas o quanto a atividade de compositores 

locais provavelmente contribuiu para a performance coral que é objeto de estudo da presente 

pesquisa, possibilitando aos intérpretes conhecerem os ideais de performance que os 

compositores tinham para músicas de sua autoria e contribuindo, desse modo, para a elaboração 

de performances mais fieis a esses ideais. Especialmente as entrevistas feitas para a presente 

pesquisa, que relatam o cotidiano de ensaios e performances, trazem à reflexão o quanto 

provavelmente os intérpretes envolvidos com essas colaborações também contribuíram para o 

processo de criação musical, bem como  no estabelecimento de uma escola de composição coral 

experimental em São Paulo.  

As entrevistas, conjuntamente com exemplos provenientes da documentação, 

mostram que a atuação de regentes como Wolff e Martins foi provavelmente relevante para a 

criação e adequação de diversos elementos das composições às possibilidades interpretativas 

do canto coral, inclusive a técnica vocal expandida e efeitos vocais experimentais diversos. 

Portanto, possivelmente grupos como o Ars Viva contribuíram para a atuação de jovens 

compositores na criação de uma linguagem musical experimental única e no desenvolvimento 

de sua própria escrita coral.  

Por isso, enquanto há na postura dos intérpretes entrevistados e nas fontes uma 

evidente fidelidade ao compositor e à obra tal como escrita, é preciso também considerar 

especialmente nessas parcerias o quanto os intérpretes que colaboraram com os compositores 

contribuíram para a criação e consolidação desse texto musical expresso por escrito em 

partitura.  

Quanto às questões interpretativas relacionadas à música antiga, especialmente nas 

entrevistas, as questões relacionadas ao repertório antigo europeu foram as que tiveram maior 

recorrência. Trata-se, afinal, não apenas de um repertório recém-redescoberto pelos intérpretes 

em São Paulo, como também de uma produção musical histórica e culturalmente distante dos 

intérpretes das décadas de 1960 e 1970 de São Paulo.  

As entrevistas indicam que também perdurou na prática de música antiga dos coros 

pesquisados um ideal de fidelidade ao compositor e à obra, apesar da música dos períodos 

medieval, renascentista e barroco apresentarem questões importantes a respeito das práticas de 

escrita e de convenções de performance musical de suas respectivas épocas de produção.  É 

possível observar especialmente nas entrevistas que a ausência de marcações de interpretação 
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musical na partitura foi uma questão que, nesse contexto, demandou dos intérpretes um maior 

uso do conhecimento prático e teórico e da capacidade criativa de que dispunham, bem como 

suscitou a discussão de aspectos interpretativos diversos. 

Tanto as entrevistas quanto a documentação indicam que evidentemente já havia, 

na prática desse repertório entre regentes em São Paulo, o que Lawson e Stowell (1999, p. 3) 

caracterizam como uma “consciência histórica” [historical awareness] que orienta o trabalho 

do intérprete em “[...] um esforço de enxergar a música antiga em termos de seu período 

[histórico] original, ao invés de transplantá-la para o presente” (LAWSON & STOWELL, p. 4, 

tradução nossa76). Em várias das questões interpretativas discutidas na presente tese, é possível 

identificar ideais de performance que buscam uma aproximação do estilo, das tradições de 

performance, dos meios de interpretação e das práticas interpretativas da época de origem do 

repertório a ser interpretado.  

É possível observar, entretanto, que os intérpretes desenvolveram cada qual sua 

própria maneira de alcançar esses ideais, utilizando as informações e as referências em 

performance de que dispunham à época para fundamentar suas escolhas interpretativas. Isso 

significa não apenas que a prática de música antiga das décadas de 1960 e 1970 dialoga com as 

pesquisas em práticas interpretativas e as referências em performance então disponíveis aos 

intérpretes, como também é possível identificar pontualmente entre a atividade dos coros 

práticas que diferem das práticas atuais, ou que foram refutadas ou descontinuadas com o tempo 

tanto no meio artístico quanto no meio acadêmico. Entre essas práticas que emergem nas fontes 

estão, por exemplo, a utilização de grupos de instrumentos de sopro modernos para o 

acompanhamento de missas originalmente escritas a cappella de autores como Dufay e 

Machaut, a utilização do falsobordone para adaptar para coro peças originalmente escritas em 

uníssono, entre outras.  

A questão da expressividade na música antiga se fez presente na pesquisa na 

discussão do uso de recursos como dinâmica, articulação, fraseado e agógica, entre outros, na 

prática dos coros estudados. Segundo Lawson e Stowell (1999), a discussão a respeito de que 

nível de expressividade musical é aceitável na performance de música antiga foi um debate que 

permeou a prática do repertório antigo no decorrer de todo o século XX, dividindo músicos e 

acadêmicos.  

                                                 

76 [...] attempting to view older music in terms of its original period rather than transplanting it to the present. 

(LAWSON & STOWELL, 1999, p. 4) 
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De acordo com os autores, músicos e instituições como a Cambridge Early Society 

of Music já foram, durante períodos específicos de sua atividade artística, defensores de uma 

maneira de interpretar música antiga livre de emoções e de diversos aspectos expressivos 

considerados modernos e, portanto, vistos como inapropriados à música de tempos remotos 

(LAWSON & STOWELL, 1999). Conforme discutido na presente tese, também houve a 

interpretação equivocada por parte de intérpretes e estudiosos de determinadas práticas de 

escrita dos períodos barroco, renascentista e medieval, em que o detalhamento de marcações de 

interpretação ligadas à expressividade musical é esparso ou ausente.  

No decorrer o Capítulo II apresentamos indícios de que, nesse debate, os intérpretes 

e coros que participaram da prática que é objeto de estudo da presente pesquisa eram a favor da 

expressividade musical como aspecto essencial à performance de música antiga. Essa, 

inclusive, é uma postura compartilhada por referências em performance de música antiga 

citadas em fontes e em entrevistas, como o regente Kurt Thomas e o New York Pro Musica. 

Variações de dinâmica, agógica, fraseado, uso de diferentes tipos de articulações, escolhas de 

andamento, entre outros recursos expressivos, foram discutidos em entrevistas e em resenhas 

críticas utilizadas na presente pesquisa como recursos amplamente empregados na performance 

de música antiga, bem como são perceptíveis à audição da documentação sonora.  

Há, provavelmente, uma distinção no tratamento de tais recursos dispensado a 

determinados gêneros musicais, a exemplo das gravações de polifonia sacra de Klaus Dieter 

Wolff em Música Medieval (1967), nas quais há pouca intervenção por parte do intérprete na 

introdução de recursos expressivos diversos, em contraste principalmente com seu tratamento 

da música profana e alguns gêneros sacros no disco Madrigal Ars Viva (1971) 

Naturalmente, os intérpretes também tinham diferentes concepções a respeito do 

modo de utilização de tais recursos na música antiga, que aparecem principalmente nas 

entrevistas feitas especialmente para a presente pesquisa. Martins (2019), por exemplo, relata 

que o fraseado de arco em legato que de fato era amplamente empregado por Klaus Dieter 

Wolff em performances de peças antigas com temática lírica foi considerado em determinados 

círculos de prática coral uma prática exacerbada e anacronicamente romântica.  

Entretanto, essas particularidades apenas evidenciam a aceitação do uso desses 

recursos interpretativos na performance da música antiga na prática dos coros estudados.  

Em última análise, tanto a prática de música antiga quanto a prática de música do 

século XX nos coros estudados foram permeadas de escolhas interpretativas que, além de visar 

uma adequação às particularidades estilísticas desses repertórios, buscaram um distanciamento 

das tradições de performance coral do século XIX. Há nesse movimento principalmente um 



280 

afastamento da ópera e de suas práticas e o estabelecimento de uma prática coral de câmara 

adequada tanto às exigências técnicas e estilísticas da música antiga, quanto da música do 

século XX. Isso é evidente sobretudo nos ideais de sonoridade vocal, nas práticas de repertório, 

nas questões interpretativas relacionadas ao texto literário, entre outros aspectos, e se articula 

diretamente com o perfil de coralista sem formação em canto lírico compartilhado por todos os 

coros contemplados pela pesquisa.  

 

4.7. A compreensão da atividade de intérpretes importantes do meio coral brasileiro e de 

seus processos de criação.  

 

Em geral, a presente pesquisa contribui para maior compreensão da prática e dos 

processos de criação musical dos intérpretes e dos respectivos coros com os quais atuaram. 

Além de reconhecer a subjetividade e complexidade inerentes aos processos de elaboração de 

uma performance, Reid (2002) afirma que “Os intérpretes devem trilhar um difícil trajeto entre 

a necessidade de respeitar a partitura, que representa as intenções do compositor, e o desejo te 

exercer seus próprios insights criativos.” (REID, 2002, p. 106, tradução nossa77). No decorrer 

da presente tese, especialmente as entrevistas indicam o quanto que os intérpretes envolvidos 

na prática estudada provavelmente dosaram esses dois elementos na elaboração de suas 

respectivas performances, bem como algumas das referências em performance, tradições de 

performance e informações que embasaram suas escolhas interpretativas relacionadas tanto à 

música antiga quanto à música do século XX.  

Conforme pode ser observado no decorrer do Capítulo II da presente tese, as 

entrevistas fornecem ainda várias reflexões mais amplas sobre performance musical e sobre a 

atividade de intérprete em geral, a partir da posição de regentes corais atuantes nas décadas de 

1960 e 1970, e ainda ativos atualmente no Brasil.  

Há, primeiramente, uma questão a respeito de performance e liberdade de atuação 

do intérprete, com a recorrência nas entrevistas de menções a posturas dogmáticas em 

performance musical nas décadas de 1960 e 1970 que foram discutidas na presente tese, como 

a fidelidade estrita à partitura, determinados repertórios que eram estigmatizados, como Villa-

                                                 

77 “Performers must tread the difficult path between the need to respect the score, which represents the composer’s 
intentions, and the desire to exercise their own creative insights.” (REID, 2002, p. 106) 
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Lobos, entre outros. Silva Ramos (2020) liga esse purismo nos posicionamentos à vanguarda, 

lembrada pelo caráter combativo das ações do movimento artístico:  

 

 É uma luta contra, mas é essa coisa Heroica, o Herói, sabe? É guerra! Vamos lá, 

vamos combater...que nem os meninos aí do Coral da ECA [-USP]. Tem uma coisa 

meio romântica mesmo, de heroísmo, de luta...por uma ética, já tinha isso. Ligado ao 

fazer musical, né? (SILVA RAMOS, 2020, p. 10) 

 

Em sua entrevista, tanto Silva Ramos (2020) quanto Rodrigues (2018) afirmam, em 

um olhar retroativo para suas respectivas trajetórias no canto coral das décadas de 1960 e 1970, 

que poderiam ter tido maior liberdade na tomada de escolhas interpretativas do que 

imaginavam. Lutero Rodrigues (2018) não apenas discute, desse modo, a liberdade criativa do 

intérprete, como traz essa questão para a atualidade: 

 

Eu acho que hoje o pessoal está muito mais tolhido por convenções novas. E aí você 

tem medo de fazer um rallentando aqui, de fazer um decrescendo ali...na verdade, 

tudo não passa de convenções. Ninguém sabe, ninguém tem a máquina do tempo para 

saber como é que eles efetivamente faziam. Então você estabelece convenções: “agora 

é proibido isso, isso e isso”. Engessa as convenções, e as pessoas se submetem a elas. 

É assim que funciona.  

Ou seja, havia muito mais liberdade em fazer as coisas que a gente imaginava. Mas 

no fundo, se a gente pensar bem, a gente vai ver que [as proibições] são convenções. 

As convenções, o que acontece com elas? Elas mudam de tempos em tempos. Então 

aquilo que é moderníssimo para você agora, daqui a 10 anos não vai ser. 

(RODRIGUES, 2018, p. 15) 

 

Rodrigues (2018) explica esse posicionamento com um exemplo do repertório 

orquestral:  

 

Isso era uma coisa que a gente tinha consciência...a gente não se limitava tanto. É 

claro que havia coisas que imperavam naquela época. [Também convenções], por 

exemplo, quando havia alguma coisa com orquestra... você conhece um pouco de 

instrumento de cordas? Sabe o que é um spiccato em violino? [...] 

Spiccato é uma articulação já mais “fora da corda”, não é um detaché. O arco pula 

[um pouco], mas tem que ter um controle de arco legal para fazer. Nessa época, a 

referência de barroco que nós tínhamos era um regente, um organista alemão que 

trabalhava em Munique, o Richter. O Karl Richter.[...]. E o Richter fazia o barroco de 

um jeito que as pessoas aqui tomavam como referência. Por exemplo: você nunca 

poderia tocar spiccato em música barroca. Era “detachezão”. Quando naquela época 

a gente pegava, raramente, uma orquestra para fazer [música barroca], os 

[instrumentistas de cordas] já vinham “Tchatchatchatcha”[imitando violinistas em 

detaché], pois barroco era assim. E ai de mim se tentasse “deixar pular um pouquinho 

o arco”. Não. Isso era válido para Mozart, mas não para Barroco. O que é isso? 

Convenção.  

Hoje em dia, as pessoas não estão mais assim. Os grupos de Música Antiga do mundo 

inteiro já tocam spiccato no Barroco, não estão muito preocupados com essas coisas. 

Mas naquela época era uma rigidez. Por quê? Porque o Karl Richter fazia assim! E 

nós fazíamos “amém”, falávamos “amém”.  (RODRIGUES, 2018, p. 15) 
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 A opinião de Rodrigues (2018) sintetiza um dos pressupostos básicos da presente 

pesquisa, que é a perspectiva da interpretação musical como algo vivo e mutável, sujeito à 

mudança de convenções e de ideais de performance no decorrer das épocas. 

 A investigação empreendida, e mostrada no decorrer desta tese, discute uma série 

de concepções e de ideais de interpretação musical próprios das décadas de 1960 e 1970 que 

permearam a prática de música antiga e de música do século XX. É possível identificar uma 

continuidade dessa prática principalmente em termos de ensino e performance, através de 

instituições que desempenharam um papel central em sua difusão, como o Departamento de 

Música da ECA-USP e a Sociedade Ars Viva. Entretanto, não há nenhum impedimento para 

que, com novas gerações de intérpretes, novas pesquisas acadêmicas e novas ideias a respeito 

de performance musical, essas convenções mudem.  

Na última pergunta do roteiro de entrevista, quando é dada uma última oportunidade 

do colaborador acrescentar à sua fala algum aspecto que não foi abordado em nenhuma das 

questões anteriores, inevitavelmente reflexões a respeito de sua própria atividade de intérprete 

emergem. Em respostas como a de Silva Ramos (2020), há uma reflexão de como Wolff e as 

tradições de ensino e performance musical que representava contribuíram para sua identidade 

atual de intérprete e professor:  

 

A.P. Para finalizar, existe alguma coisa que não foi dita, e que você gostaria de 

dizer...alguma coisa que resumisse um pouco do que foi a entrevista, do que foi o 

Klaus como intérprete...você como aluno e como intérprete posteriormente...? 

M.A.S.R. A gente passa a vida tentando encontrar a própria expressão a cada obra que 

você traz. Então eu acho que esse caminho, o Klaus me empurrou imediatamente a 

partir da segunda peça que eu regi no coro. Aliás, a partir da primeira, que eu me 

lembro era uma obra em seis por oito, e eu estava regendo com uma mão no bolso, 

ele me deu uma bronca, ele disse assim: “É esse o respeito que você deve aos seus 

colegas? ”. Até hoje eu uso isso na classe de regência, quando alguém está regendo 

de uma forma displicente.  

Mas a displicência em geral é insegurança. Eu estava com muito medo de reger na 

frente dele. E então eu pus uma mão no bolso, como se fosse...malandro. Eu trazia 

muitos gestos da Música Popular. Ele me deu uma bronca. E isso para mim ficou 

assim para sempre, que quando você está na frente do coro, você tem que estar 

integralmente na frente do coro. Ele trouxe algumas coisas que eu tento manter 

comigo e, mantendo, eu acho que consegui ser o regente intenso que acho que sou, a 

partir desse norte inicial.  

Não fui aluno dele muito tempo. Só que...foi definitivo. Porque o ensino da técnica 

foi rápido, eficiente, claro. Ele era... maníaco! Se eu fizesse meio gesto fora do lugar, 

ele não parava a música no meio, mas depois ele te dizia: “Você fez isso, isso e isso, 

refaça acertando”. Na hora.  

Então isso foi também o que me ensinou a ser um bom professor. Porque eu também 

já comecei a aprender a observar e a aprender o que se dizer me acertando com os 

meus colegas.  (SILVA RAMOS, 2020, p. 38) 
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Em resposta à mesma questão, Rodrigues (2018) também menciona a memória de 

um intérprete jovem, em início de carreira, que construía suas próprias ideias a respeito de 

performance de acordo com as referências disponíveis, conforme discutido anteriormente, na 

tese: 

 

A única coisa que mudou é a maturidade da gente. Nós éramos jovens que ainda 

estávamos dentro da Universidade, então nossas referências eram pequenas. A gente 

buscava ser o mais fiel, o mais verdadeiro, o mais isso, mais aquilo, dentro do nosso 

universo limitado. Não havia o contato com internet, o contato com YouTube, sabe? 

Você tinha lá uma gravaçãozinha aqui, um negocinho ali. As referências eram muito 

limitadas. Então, você quando ia fazer alguma coisa, ou não tinha referência alguma, 

ou tinha uma gravaçãozinha, ou duas? Era só isso! (RODRIGUES, 2018, p. 19-20) 

 

Há na reflexão de Rodrigues não apenas um olhar sobre sua trajetória passada, como 

também uma reflexão para o intérprete atual, seus processos criativos e os novos mecanismos 

de construção de referências em performance musicais disponíveis. Ao mesmo tempo em que 

reflete a respeito da atividade de intérprete no passado e no presente, e a respeito dos processos 

de elaboração de uma performance musical, a fala final de Rodrigues (2018) traz uma 

recomendação e uma reflexão, que finaliza a presente tese: 

  

Hoje, você escolhe no YouTube quantas versões você quer de uma peça qualquer. É 

muito diferente. Tem uma coisa boa: nós tínhamos que construir nossas próprias 

interpretações, que é isso que você falou muitas vezes e eu sempre fugi da coisa da 

interpretação. Nós construímos as nossas próprias interpretações porque as referências 

eram poucas. Hoje, você escolhe o que quer fazer com as mil coisas que tem por aí. 

Essa é uma diferença. Eu acho que era muito mais desafiador para a gente do que é 

hoje. Hoje é meio, não é que é confortável, é até meio... sem graça! Você escolhe...ah, 

eu quero esse, eu acho esse mais bonito. Não, a gente tinha que descobrir um jeito de 

fazer. A diferença maior era essa. Nós tínhamos que ter uma proposta. Nós tínhamos 

que chegar a ter uma proposta de interpretação para aquilo, a gente tinha que 

convencer o coro de que a nossa proposta, era aquela. A gente tinha que criar uma 

proposta.  

Hoje você pode escolher as propostas. A diferença é essa. Eu acho muito mais 

interessante você criar sua proposta, e é lógico que hoje, embora tenha muitas 

possibilidades, quem aprendeu a criar propostas não dá tanta bola para YouTube. De 

vez em quando você vai lá e pega uma referenciazinha, mas a gente aprendeu a fazer 

assim. O pessoal que vem agora, eu acho que só fica de antena nas coisas que estão 

por aí. Mas se tivessem mais cuidado, se blindassem um pouco mais dessas coisas, 

talvez fosse mais interessante. De vez em quando você vai lá e olha alguma coisa, mas 

procurem vocês mesmos terem consciência de uma proposta de resolução: Que 

andamento? O que dá para fazer com esse texto, com essa harmonia? Que tempo é 

esse? Que indicação tem? Qual a dinâmica? Como que funciona isso aqui? ... Primeiro 

vocês. E depois que estiver tudo na cabeça, vai lá e compara. Olha esse, olha dois, 

olha três. Está bom. Mas às vezes, quando eu olhava, não gostava daquilo, porque eu 

já tinha planejado um negócio na cabeça: “não, o meu está melhor, vou fazer desse 

jeito.” Assim foi. (RODRIGUES, 2018, p. 20) 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA DE LUTERO RODRIGUES CONCEDIDA A ANA 

PAULA DOS ANJOS GABRIEL 

 

Ana Paula Gabriel: Vou então só dar uma contextualizada, o que é a pesquisa...então, 

estamos estudando as décadas de 1960 e 1970, os coros aqui de São Paulo. Principalmente o repertório 

que eles faziam de música contemporânea, não só de vanguarda, mas o que era contemporâneo à época, 

e música antiga, que eu acredito que sejam dois repertórios que emergiram nesse período. E grande parte 

das obras autorais que se faziam eram desse repertório, junto com os arranjos e com a música folclórica, 

e etc. E as perguntas são principalmente a respeito dessa época, do que se fazia em termos de 

interpretação musical. 

Primeiro queria um pouco da tua trajetória pessoal como regente. Eu queria primeiro 

perguntar: por que trabalhar com coro naquela época? 

Lutero Rodrigues: Eu comecei regendo coro. O Primeiro organismo que eu regi na vida 

foi coro. Eu comecei regendo coro de igreja, que era uma igreja protestante, minha origem é protestante, 

meu pai foi pastor protestante. Eu comecei regendo um coro de uma igreja lá do Brás78, na rua Joli, 3º 

Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, que tinha um coro que ninguém sabe nem deve dar 

notícia de que coro era esse aqui em São Paulo, no entanto era um coro fantástico. Esse coro tinha sido 

regido pelo David Machado, e depois 10 anos pelo Samuel Kerr. Na época, ele [Samuel Kerr] estava 

com a proposta de criar um coro, educar o coro, ensinar música e cantar, etc. E quando o Samuel saiu, 

o coro estava sem regente; depois de 10 anos do maestro Samuel Kerr, aquela sumidade, entro eu como 

regente, um completo iniciante tendo que pegar o bonde andando com um coro daquele. Era um coro 

basicamente de operários daquelas indústrias ali na Zona Leste [de São Paulo], gente muito simples, 

mas todos liam música, embora nem sempre soubessem disso.  

A. P. G. Eles tiveram aula de música na escola? 

L.R. Não. Tiveram aula de música no coro. O Samuel ensinou esse povo todo a cantar por 

música. Quando eu falo desse coro me emociono muito, me arrepia. Nenhum coro de igreja que eu 

conheça hoje tem mas nem metade das qualidades musicais que esse coro tinha. O Samuel fez um 

trabalho maravilhoso com esse coro...ele estava completamente disposto, jovem, com propostas. Então 

ele pôs esse coro, cantor de igreja, imagina...gente que só se reunia em final de semana; ele pôs esse 

coro para cantar polifonia francesa do saltério huguenote do século XVI, que é uma das coisas mais 

belas que alguém já escreveu para coro! É maravilhoso esse repertório. E botava o pessoal para cantar 

essa polifonia a 4, 5 vozes. E eles cantavam.  

                                                 

78 Bairro da região central de São Paulo. 
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 Logicamente, ele traduzia para o português, tradução com muito bom gosto, e esse coro 

era maravilhoso. Eu tive que pegar um coro desse sem nenhuma experiência, tendo que correr atrás para 

poder, sei lá, pelo menos não desestimular o coro. Então eu trabalhei 2 anos com eles; para mim foi uma 

honra. Gente simples, mas maravilhosa. 

 Praticamente todo aquele pessoal mais antigo já morreu. Eu por uma razão me desentendi, 

nunca com o coro, mas com uma conduta determinada...ao final de dois anos houve um episódio de 

racismo ali dentro do coro que eu não aceitei. Eu saí. E deixei amigos queridos, mas eu não podia aceitar 

aquilo, ainda mais numa igreja protestante. Eu não aceitaria nunca racismo dentro de igreja protestante. 

E eu não vou poder nunca falar sobre isso a não ser assim, em termos gerais. 

Era lugar simples. Domingo quando eu chegava lá, eram aquelas ruas desertas; eu descia 

de ônibus na Rangel Pestana, andava 500 metros naquelas ruas desertas, não tinha ninguém. Todas 

aquelas fábricas enormes que havia ali, armazéns, aquela coisa toda. Chegava lá na igreja e de repente 

encontrava um povo cantando lindamente, graças ao trabalho do Samuel. Aí é sobretudo o trabalho do 

Samuel que precisa ser exaltado! 

[Sobre as atividades na ECA-USP]: Não tinha interesse em fazer arranjos de música 

popular. Nenhum de nós fazia. A gente ou fazia música da Renascença basicamente, ou música 

contemporânea... a gente saía da Renascença para o contemporâneo assim, como se fosse o caminho 

mais lógico do mundo. Primeiro porque a gente tinha como referência o grande maestro Klaus-Dieter 

Wolff, que foi professor de todos nós, e era mais ou menos o repertório que ele fazia também; era 

Renascença, ou até música medieval mesmo. Essa [a música medieval] era muito difícil para os coros, 

então a gente ia para Renascença e para o contemporâneo.  

O contemporâneo aí era até a produção, eu não digo de “nós mesmos” porque eu nunca fui 

compositor, mas Marcão79 sim era - ou é, não sei - ainda. E a gente fazia essa produção ali da época. 

Ninguém estava preocupado em fazer arranjo de música popular, nada disso. 

 Além de tudo, nesse tempo, nesse momento, nós estávamos em plena época de Ditadura 

Militar, e talvez chegando nos momentos mais quentes. O coro no Brasil, ainda mais um coro de gente 

jovem - estou falando agora do que era nossa referência, a Universidade... O coro daqui era o 

Comunicantus -olha o nome! O Comunicantus era uma proposta daqui da Escola [de Comunicações e 

Artes da USP] e era uma coisa muito coletiva: o pessoal dividia regência, Celsinho80, Marcão, etc. Eu 

tinha pouco contato com o Comunicantus; eu já estava na Universidade, mas trabalhava muito fora. Eu 

era obrigado a trabalhar para sobreviver. Então eu não acompanhava de perto, mas admirava muito o 

                                                 

79 Marco Antonio da Silva Ramos, colega e amigo de muitos anos de Lutero Rodrigues, também aluno de 

graduação em música da USP. Por coincidência, ambos tinham se encontrado brevemente antes desta entrevista.  
80 Celso Delneri, violonista e regente, também frequentou a graduação em música da USP.  
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trabalho deles, [mesmo] não estando muito aqui81 dentro [nós, iniciantes, fazíamos o Curso Básico que 

era noturno, em outro horário].  

 [Voltando ao coral da Igreja]: Eu não tinha ainda muita experiência com coro. Naquele 

primeiro momento, eu fazia o repertório possível dentro da igreja protestante, que eu escolhia muito 

bem; [quanto aos] repertórios, aí dentro da igreja não tinha como só ficar fazendo Renascença. Mesmo 

assim, eu dei uma ênfase grande, eu resgatei algumas daquelas peças do saltério huguenote que Samuel 

fazia, coisas que eu nem conhecia, que eu não sabia nem que isso existia no mundo.  Mas eu me obriguei. 

Eu sempre tive um interesse enorme por repertório, e sempre novidades. Eu sempre procurei fazer 

repertórios e repertórios, não ficar repetindo coisas. Então pesquisava demais repertório e fazia isso; de 

vez em quando, uma vez por ano a gente fazia uma cantata de Bach, uma coisa assim, era parte daquilo 

que a gente fazia.  

A.P.G: Em português também. 

L.R.: É, sempre em português. E como dentro da igreja protestante tem muito repertório 

ligado a um romantismo meio tardio – que na verdade não são os grandes compositores, mas 

compositores que fazem músicas para a igreja numa linguagem de fim do século 19, mas sem muito 

avanço, uma coisa mais tradicional – eu também fazia esse tipo de repertório. Foi um contato com esse 

tipo de repertório que aqui na USP a gente não tinha. (Eu vou ter que andar rápido com isso, porque está 

muito tempo numa coisa que durou muito pouco). 

Fiquei 2 anos no Brás, e fiquei 2 anos na [Igreja Presbiteriana] Jardim das Oliveiras. 

Aí é uma igreja rica, de gente de classe média alta, outro departamento. O meu 

envolvimento já foi diferente. Mas tinha mais recursos; aí eu fiz cantata de Bach com instrumentos, era 

outro negócio. Eu cheguei a fazer trechos do Requiem de Brahms com órgão, em português, sempre à 

procura de repertório, etc. Quando eu saí desse mundo da igreja é que eu caí mais na realidade. 

 Na coisa da orquestra, era muito complicado você reger orquestra em São Paulo, não havia 

orquestra para jovem reger. Novamente, foi o Samuel Kerr que me deu uma das primeiras oportunidades 

de reger a Orquestra Jovem Municipal, que hoje é a [Orquestra] Experimental de Repertório. [Eu tinha 

aulas particulares de regência com o maestro Ronaldo Bologna e ele pediu ao Samuel uma ocasião para 

seus alunos regerem]. Mas, nesse momento, em 74, eu criei um coral meu, ensaiava na minha casa 

inclusive. Morava em uma casinha aqui na Vila Madalena, que era um lugar pacato e tranquilo - imagine, 

Vila Madalena, que hoje é um inferno! Era um lugar pacato e tranquilo. Numa casinha ali, morava em 

um lugar bem situado, na rua Aspicuelta, e lá eu ensaiava esse coro, que andou ensaiando em outros 

lugares também, mas nesse período foi lá. Era um coro formado por músicos não cantores, 

necessariamente.  

                                                 

81 Nessa ocasião, assim como em diversos momentos da entrevista, Rodrigues utiliza o termo “aqui” se referindo 

à Universidade de São Paulo, que foi o local em que foi feita a entrevista.  
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A proposta foi assim.  Eu conversei com os amigos todos que estudavam música: “Quem 

quer cantar? Estou formando um coro! ”. Então por exemplo... quem começou cantando nesse coro foi 

Edelton Gloeden, hoje Professor de Violão da USP, era meu tenor; Osvaldo Colarusso, regente lá de 

Curitiba (que não é mais o regente, mas mora lá). Gente da área da música de vários lugares e que estava 

no grupo. 

Esse grupo já lia música, porque todos eram músicos. E eu, então, entrei fundo na proposta 

de pesquisa de repertório. Esse coro fez um repertório absurdamente imenso...missas inteiras de Josquin 

des Prés... começou no primeiro concerto com uma missa inteira de Monteverdi, no MASP. E aí eu já 

comecei a fazer pesquisa com música romântica; fazia ciclos pequenos com canções de Schumann, 

alguma coisa de Brahms, e também comecei fazendo Padre José Maurício [Nunes Garcia], alguns 

motetos.  

E esse coro, que eu dei o nome de Madrigal Klaus-Dieter Wolff, porque o Klaus tinha 

morrido, era nosso professor, esse coro realmente fez muito repertório interessante e já começou a fazer 

música contemporânea também. Estreamos algumas peças do Willy Correa [de Oliveira], que era 

professor de composição aqui da USP; estreamos música de muita gente, um coro que teve um repertório 

quilométrico naquele pouco tempo que existiu.  

Na verdade…. Pouco tempo? Existiu mais ou menos por 7 anos. Comigo, até 81. Porque 

foi em 81 que eu fui para a Alemanha e deixei esse coro com meus assistentes; um deles não era nada 

mais nada menos que Celso Antunes, um dos regentes corais mais importantes do Brasil, hoje. Eu fui 

embora, ficou bem e tal, mas acabou.  

Esse coro fez de tudo um pouco. Inclusive em algumas ocasiões eu tive chance de ter uma 

orquestra para fazer alguma coisa especial, e a gente fez várias cantatas de Bach. Eu também nesse 

momento, durante um certo período, regi o coro da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, uma 

escola importante aqui de São Paulo, e cheguei a reger também por dois anos o Madrigal Revivis, de 

Ribeirão Preto.  

Ou seja, eu circulava. Tinha uma vida doida, viajando para cima e para baixo e era uma 

coisa assim intensa para mim, muito intensa. E foi um momento basicamente coral na minha vida. E 

outra: eu não repetia o repertório de um coro no outro. Sempre repertório novo, diferente, sempre.  Era 

meu desafio comigo mesmo, para sempre fazer repertório novo e aprender coisas novas, etc.  Era muito 

raro, mas em alguma ocasião, por ser mais conveniente, por alguma programação, eu repeti uma pecinha 

de um [coro] com o outro. Mas sendo coros diferentes, repertório diferente.  

E foi assim. Eu fiquei um tempo fazendo isso como prioridade. De vez em quando em São 

Paulo havia algumas circunstâncias que favoreciam esses “aventureiros corais”, como eu. Por exemplo, 

Luís Roberto Borges era um regente que tinha o Coral Pró-Música Sacra. De vez em quando ele fazia 

uns festivais de música sacra e convidava os coros, [havendo] algum dinheiro para poder convidar 

instrumentos, por exemplo. Eu aproveitava essas ocasiões e “tum”! Cantata de Bach, ou fazia alguma 

coisa assim. Pegava um desses coros, ou dois para juntar forças e fazia. Ou seja, sempre que podia a 
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gente ousava um pouquinho mais, mas o repertório fundamental era a música da Renascença e música 

brasileira do passado ou atual, muito atual. 

 Eu talvez fosse o único na nossa turma toda da USP que ousava também com o repertório 

romântico. Eu não me lembro do Marcão, do pessoal fazendo música romântica não. O pessoal ia da 

Renascença para o século XX, mas eu ousava fazer Schumann, Schubert, Brahms, inclusive.  

A.P.G. Por que “ousar”? 

L.R.: Eu não sei porque, eu gostava desse repertório e eles...talvez porque na USP a linha 

não era nada muito romântica. A música do Romantismo não era uma prioridade aqui na USP. Até a 

música de Villa-Lobos eu fiz com esse coro [o Madrigal Klaus-Dieter Wolff], e Villa-Lobos nessa época 

era proscrito. Era um compositor maldito que ninguém podia mexer com ele. Era proibido fazer Villa-

Lobos aqui na USP.  

Por ter vivido na igreja protestante eu tinha sempre um lado meio...de não aceitar muitas 

imposições radicais. Porque eu vivi isso a minha vida inteira [até ali]. Então, se havia uma linha de 

conduta, eu sempre desviava um pouco. Talvez por isso eu fazia essas coisas não muito convencionais. 

Eu creio que em todo esse período o meu coral foi um dos únicos a cantar Villa-Lobos aqui em São 

Paulo. Villa-Lobos só passou a ser novamente feito depois que o [Olivier] Messiaen elogiou a 

orquestração do Villa-Lobos, e a partir daí abriu-se ...brasileiro é assim, né? Precisa ter um referencial 

de fora para ele começar a pensar no Villa-Lobos de outra maneira.  

A.P.G. E depois desse período coral, que foi muito curto, você passou à regência 

orquestral? 

L. R. Esse período coral foi curto sim, mas a impressão que eu tenho é que durou muitos 

anos. Foi muito intenso. Foi intenso porque chegou um momento em que simultaneamente eu tinha o 

Madrigal Klaus-Dieter Wolff aqui em São Paulo, o Coral da Fundação das Artes de São Caetano [do 

Sul] e o Madrigal Revivis, de Ribeirão Preto. Tudo funcionando regularmente, a programação. E só eu 

regendo, não tinha assistente, não tinha nada. Então, era uma coisa muito intensa. 

Agora, assim que eu fui para a Alemanha, e na Alemanha logicamente meu objetivo era 

fazer regência orquestral, eu não deixei de assistir o curso de regência coral que havia lá, como uma 

opção, e era justamente o professor da escola82 que foi o sucessor de Kurt Thomas, e adotava toda a 

metodologia do Kurt Thomas, os livros do Kurt Thomas, tudo. 

A.P.G. Qual era o nome dele? 

L.R. Alexander Wagner. Isso; me diziam as pessoas, que ele era o aluno preferido do Kurt 

Thomas que deu aula nessa mesma escola onde eu trabalhei, [durante muitos anos].  Ao morrer, ele 

[Alexander Wagner] herdou as aulas do Kurt Thomas e foi o meu professor lá. Era um sujeito metódico, 

                                                 

82 Escola Superior de Música de Detmold (Hochschule für Musik Detmold), em Detmold, Alemanha.  
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extremamente. Eu fiquei um pouco chocado com isso porque a gente no Brasil não era nada metódico, 

a gente pulava de repertório, de uma coisa para outra. 

 Ele era todo certinho e tal, mas trabalhava muitíssimo bem. Isso foi bom para eu ver outra 

maneira de trabalhar coro. E repertório, ele conhecia tudo, do repertório alemão – do que interessava a 

ele. Música [de linguagem] contemporânea ele não conhecia nada, ele não fazia. A não ser aqueles 

compositores corais alemães do século XX, como Hugo Distler... existe na Alemanha uma linha de 

composição de música coral. É uma música tonal-modal, perfeitamente cantável pelo coro e os coros da 

Alemanha, de norte a sul cantam esses compositores. É século XX, mas é uma música aparentemente 

conservadora para nossos ouvidos. Mas o que mais rola, de século XX, é isso. 

Eu cheguei a perguntar uma vez para ele... meu sonho aqui no Brasil era um dia ter um 

coro para cantar o opus 2 do Webern, Entflieht auf leichten Kähnen, uma cançãozinha do Webern, e que 

para mim era o desafio máximo de um coro poder cantar aquilo.  Um dia eu perguntei para ele, 

“Professor, o senhor já regeu o opus 2 do Webern? ”. Ele já tinha regido de tudo na Alemanha. Ele falou: 

“Não”. Eu me assustei. Ele falou: “Eu não acho importante reger essa peça. Essa peça não tem valor 

algum, para nós aqui. É uma tentativa de fazer alguma coisa diferente, mas eu nunca achei que ela 

tivesse valor para poder mexer com isso”.  

Aí eu pouco a pouco fui entendendo a maneira de pensar deles, porque eles eram bastante 

profissionais com o que se chama de música vocal. Na Alemanha, música vocal não é uma música para 

você fazer experiências harmônicas. Música vocal é uma música mais... assim.... Deixa eu ver se eu 

consigo te dar um exemplo. Naqueles livros do Kurt Thomas sempre tem alguns exemplos desses 

compositores-chave alemães, e na Alemanha até hoje tem compositores que compõem só esse tipo de 

música. É o que eu chamaria de música coral alemã para o século XX. São bonitas, tonais, geralmente, 

bem escritas, mas não exigem muito do coro. Harmonicamente, de jeito nenhum.  

Mas a gente fazia com ele [Alexander Wagner] coisas bonitas, ele conhecia muito 

repertório. Eu cantei... ele tinha o coro da escola, era uma maravilha aquele coro; ele regia e ensaiava, 

então eu vi todo o processo de ensaio, como fazia. E esse coro cantava, por exemplo, motetos 

maravilhosos de Schütz, que eram uma das coisas mais bonitas que eu já havia cantado também, e ele 

fazia muito bem isso. E ele se aventurava eventualmente a fazer música francesa, por quê? Porque ele 

falava francês também. Para um alemão não é comum, mas ele falava francês.  

Aí eu perguntei quais os critérios dele de escolha de repertório, por exemplo, francês. Ele 

falou: “Eu só faço repertório na língua que eu falo. Então não existe isso de eu fazer repertório na língua 

em que eu não falo. Então eu só faço repertório em latim, alemão e francês. ” Só. Era o que ele fazia. É 

uma maneira alemã de pensar a coisa da formação. Só que um dia ele me perguntou: “e o que é que você 

conhece de Villa-Lobos?”. E eu percebi que eu não conhecia nada. Por quê?  

Aquele meu período na Alemanha foi de 81 até o fim de 83, quase 3 anos. Até aquele 

período eu fiz muito pouco do Villa-Lobos. Mas era muito pouco mesmo, quase nada, então não 

conhecia Villa-Lobos. E eu percebi que eu não conhecia. Voltando para o Brasil, ou mesmo lá na 
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Alemanha, eu conversando muito com a minha mulher, a gente falou: “puxa, mais que coisa. A gente 

não conhece as coisas nossas do Brasil, e vem aqui aprender outras coisas”.  

Foi aí que a gente tomou a decisão de tentar, primeiro, falar melhor o português, mesmo 

estando lá fora, e procurar conhecer melhor as coisas daqui [do Brasil], etc. Pouco a pouco, quando eu 

voltei, eu apliquei isso. Logicamente no começo não foi fácil, porque eu não tinha como aplicar isso, 

porque eu não tinha o quê reger, mas pouco a pouco foram aparecendo as coisas.  

Agora, não mais coro. Eu nunca mais tive um coro meu para reger a partir daí, falando de 

84 para cá. Mas passei muitas vezes a reger coro como o regente de orquestra que convida um coro para 

cantar junto e fazer repertório que me interessava. Porque eu sempre amei o repertório coral. E um dos 

professores que mais me influenciou também lá na Alemanha, na mesma escola, era o diretor da escola. 

Ele se chamava Martin Stephani. Era um célebre regente coral da Alemanha. Era célebre, realmente 

muito conhecido. A especialidade dele era o repertório de oratórios, a música para coro e orquestra. 

Oratórios e música sacra para coro e orquestra, era a grande especialidade do Stephani.  

E é com ele que eu fui, a princípio, estudar na Alemanha. Eu não fui para lá para estudar 

com o Wagner. O Wagner eu fui estudar porque era o professor de regência coral da escola. Eu fui lá 

para estudar com o Stephani.  

A.P.G. Regência coral ou orquestral? 

L.R. O que tivesse. E ele era um especialista em música para coro e orquestra. Então as 

aulas maravilhosas que ele dava, por exemplo, sobre Paixão segundo São Mateus [de J.S. Bach], ele 

conhecia tudo sobre paixões. E era um sujeito muito respeitado. Existia nessa época uma publicação que 

nós no Brasil tínhamos [Lutero escreve no papel o nome da publicação, “Chorübungen83”]. E ele era 

[um dos] editores dessa série. Por isso [também] que ele era conhecido em toda a Alemanha. Até no 

Brasil a gente usava isso aqui, o Klaus-Dieter Wolff usava...eu comprei um volume grande, era um 

volumão assim, depois tinham cadernos separados só para soprano, tenor, alto...você comprava 

separado. Era uma série...nunca mais vi ninguém usar. Mas era uma seleção maravilhosa de repertório 

coral, pode ser que em biblioteca você ainda encontre. 

 E ele era [um dos] editores disso, eu não sabia quando eu fui para lá. Aí veio o nome 

dele...Porque eu fui para lá sem nem saber direito a grandeza dele. Ele já de cara montou um Requiem 

do Dvorak, com coro e orquestra, foi uma maravilha, e eu aproveitei o que eu podia desse período, 

porque ele estava não só encerrando o período dele como professor de regência e diretor da escola, como 

também estava com câncer e já estava bem no finzinho da vida. Mas foi um período maravilhoso. E 

nesse momento também, como ele já estava se afastando, eu fui procurar, agora sim orquestra 

puramente, ter aula com [Sergiu] Celibidache, que era um lendário regente que morava na Alemanha; 

                                                 

83 Rodrigues refere-se a Chorübungen (1953), coletânea de obras corais feita por Eberhard Schwickerath, e editada 

por Reinhart Stephani e Martin Stephani, professor do regente brasileiro na escola que frequentou em Detmold.  
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estava também velhinho já, e nesse momento, isso é de 82, até o fim de 83, eu tive dois anos de contato 

com o Celibidache. 

Eu cheguei a ver o Celibidache fazendo algumas obras para coro e orquestra. Eu vi, por 

exemplo, ele montando o Te Deum de [Anton] Bruckner, Requiem de [Gabriel] Fauré, lindamente. Não 

vi os ensaios, mas vi o resultado do Requiem de Brahms, vi também só o resultado, não vi a montagem 

da Sinfonia dos Salmos de Stravinsky, coisas assim, grandes obras coro/orquestra.  

E na Alemanha eu também fiz um curso com o Helmut Rilling,[em 81], numa época em 

que eu tinha dinheiro para poder fazer, era um curso caro. Não deu para fazer como ativo, porque não 

tinha dinheiro, mas cantei no coro o tempo inteiro; eles estavam precisando de gente para cantar, tenor 

lá é mais raro. E eu cantei todo o repertório que foi cantado lá, naqueles 15 dias que eu passei. E era só 

com cantatas de Bach e missas, as missas luteranas de Bach, que são compostas sobre as cantatas. Ou 

seja, são missas tematicamente relacionadas às cantatas, então ele fazia as cantatas e as missas, cada dia 

um concerto só com isso. E era uma maravilha de curso, eu já entendia um pouco de alemão.  

Mas era um negócio super intensivo. A gente começava de manhã e terminava fazendo 

apresentação em público do repertório que foi trabalhado, no final do dia. No dia seguinte, outro 

repertório. Era o tempo inteiro...tinha um teólogo que falava sobre o texto das cantatas, um [musicólgo] 

que falava sobre a parte musicológica; você saía de um e entrava com o outro. E aí ensaio só com piano, 

depois só com solistas, só com orquestra, depois reunia todo mundo e fazia o concerto. Um negócio 

maravilhoso. Então fiz esse curso com o Rilling também. 

Ou seja, você vê que de tempos em tempos eu voltava para o coro, sempre que foi possível. 

No finzinho da vida do Stephani, eu tive duas ocasiões de cantar com ele, regendo duas obras 

importantes, um pouquinho antes dele morrer. Ele já estava com o câncer bem avançado, mas ele 

conseguiu ainda reger duas obras. A primeira é aquele famoso Te Deum de Haydn dedicado a Maria 

Teresa, é um Te Deum bem curto, de uns dez minutos mais ou menos. Isso foi com um coro de amadores, 

povo da cidade, assim, que ele mantinha em Detmold, que era a cidade pequena onde a gente morava.  

Mas, perto de Detmold, tem uma cidade grande, chamada Bielefeld. É uma das cidades 

mais protestantes da Alemanha. A proporção de protestantes é 97%, alguma coisa assim. E ele tinha lá 

um coro bom, era um coro quase sinfônico que ele tinha em Bielefeld. O coro tinha convênios com a 

sinfônica da cidade para fazer concertos. Quando eu soube que ele ia fazer essa peça, eu dei um jeito... 

eu queria cantar isso aí: Missa em Si menor de Bach. Ele estava doente, prestes a morrer, mas estava 

firme ainda para ensaiar e fazer o concerto (olha, me arrepio). 

Aí eu conversei com ele, que eu queria cantar; ele era muito gentil, e falou: “Ok. Venha 

cantar com a gente”. Mas meu problema era o ensaio noturno. Como que eu voltaria depois para 

Detmold? Para ir, o horário dava para ir de trem. [fala de Stefani]: “Você volta comigo. Eu te dou 

carona.” A mulher dele dirigia e cantava junto. E na volta, a gente voltava junto e vinha conversando... 

parava no meio do caminho, num negócio na estrada; ele me perguntava coisas, a gente conversava, eu 

perguntava um monte para ele. E cantei com ele a última realização grande da vida dele, que foi a Missa 
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em Si menor, com solistas de primeiro time da Alemanha, orquestra, solistas, todos profissionais. Então 

eu tive a chance de fazer essas coisas. Ele era um especialista em Missa em Si menor, em paixões, etc. 

Foi muito legal. 

Ou seja, eu sempre digo que eu estava no lugar certo, na hora certa. Porque eu peguei o fim 

da vida do Stephani e o fim da vida do Celibidache também. Esses grandes mestres que eu cheguei a 

ver o fim do trabalho deles. E depois caí no Brasil aqui, para fazer o quê? Aí comecei a trabalhar com 

orquestras jovens, foi a primeira coisa que me apareceu. E de tempos em tempos até hoje, agora todo 

ano na UNESP, eu faço um concerto de fim de ano com orquestra e coro. Este ano nós fizemos uma 

loucura na UNESP: uma missa de Haydn, curtinha porém, uma missa de Schubert, grande, a Dó Maior, 

e a primeira parte inteira do Messias, [quase] duas horas de música. Eu que rejo esses concertos de final 

de ano. E tenho feito todo ano. Já fiz a Missa Lord Nelson de Haydn com eles. Já faz uns 5, 6 anos que 

eu faço esses concertos de final de ano. E sempre com repertório coral; é quando eu rejo coro.  

E fora daí, teve um tempo, durante 12 anos, de 86 a 98, eu também fui regente da Orquestra 

de Câmara da Cidade de Curitiba, que é da Camerata Antiqua. Lá eu regi em algumas ocasiões o coro 

da Camerata, mas ao contrário do que o Marcão contou para você, eu não me dava bem com aquele 

coro. Nunca me saí bem com aquele coro. Aquele coro nunca gostou de mim, só me puxou o tapete em 

todas as ocasiões que pôde. Nunca reconheceram meu trabalho lá. Agora, veja se foi tão ruim o trabalho: 

uma vez eu trouxe esse coro com a orquestra para cantar a Missa Lord Nelson em Campos do Jordão, e 

quando a gente estava no finzinho de uma das sessões, acabou a luz do auditório e o coro e a orquestra 

continuaram até a primeira fermata. Quando a gente parou, foi uma das maiores ovações que eu já vi 

[naquele auditório], porque significava que o coro e a orquestra tocaram de cor! E o público honrou isso, 

aplaudindo. Estava mal preparado, né? Para você ver como é que é. 

 Esse pessoal mal põe no currículo da Camerata que eu fui regente também.  Mas são coisas 

que a gente passa, né? Você, por pensar diferente... por isso que Curitiba não é um lugar que eu tenho 

grandes recordações. Os meus bons amigos de Curitiba já morreram. Um era o Padre [José] Penalva, se 

você perguntar lá todo mundo vai saber quem era; meu grande amigo em Curitiba. Regi muita música 

dele em estreia mundial, inclusive o Oratório Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, uma grande obra. 

Eu que fiz a estreia lá. E fui grande amigo do Henrique de Curitiba também; gravei obras dele com o 

coro da Camerata. Peças para coro a capella. Eles lá não gostam do que fiz, [mas o Henrique sempre 

dava a gravação para as pessoas escutarem, divulgando suas obras]. 

A.P.G.: Como que era trabalhar com esses coros da época, que eram em sua maioria 

amadores? 

L.R. Eram amadores, mas a gente nem se importava com isso. O [Madrigal] Klaus-Dieter 

Wolff lia música, esse coro meu. O restante você tinha que trabalhar duro: ensaiar, repetir, repetir, 

ensaiar... 

A. P. G. Como sempre. 

L. R. Como sempre. Não mudou nada quanto a isso.  
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A. P. G. Quais eram suas principais fontes quando se fala em interpretação de Música 

Antiga? Para onde que vocês iam? Para discos? Para livros? 

L.R. As duas coisas: discos e livros. Eu lembro dessa época de ler um livro84 do [Manfred] 

Bukofzer, que era “o cara” da época. Hoje tem tanta coisa sobre música antiga. Mas naquela época era 

o Bukofzer. Eu cansei de procurar referências ali. Gravações, poucas havia, mas eu procurei ouvir um 

grupo de Nova York85 que tinha gravações, era do Noah Greenberg, se não me engano. Algumas 

gravações alemãs, e tal; a gente procurava essas referências. 

A. P. G. Você tinha acesso a isso porque estava na Alemanha, ou no Brasil mesmo? 

L. R. Não, estou falando do Brasil. Lá [na Alemanha] eu procurei as coisas de lá. Mas estou 

falando do tempo de Brasil, antes de eu ir para a Alemanha.  E outra coisa: o Klaus tinha uma biblioteca 

fantástica, porque o Klaus era alemão e não saía da Alemanha. [Depois que ele morreu, sua governanta 

me abriu possibilidade de ter acesso à sua biblioteca]. Eu pedia obras e ela me emprestava; então eu 

tinha acesso à biblioteca do Klaus, que não era qualquer biblioteca. A gente procurava e tinha essas 

referências.  

Mas havia no Brasil, o Klaus principalmente, mantinha no Brasil uma certa tradição de 

executar o repertório renascentista. Então a gente observava o Klaus fazendo isso, procurava entender o 

porquê que ele fazia, e nas aulas ele também explicava; a gente adotava um sistema parecido. As 

referências eram mais essas, de regentes que já faziam isso. Nós não tirávamos isso do nada.  

A.P.G. E principalmente o Klaus, não?  

L.R. Sim, principalmente o Klaus. 

A.P.G. Porque não tinham em salas de concerto muitos regentes que iam fazer esse 

repertório... 

L.R. Não, mas havia um movimento, uma atividade coral intensíssima aqui em São Paulo. 

Não era como agora não. Não, era um negócio intenso. Havia concerto de coro o tempo inteiro, coros 

de fábricas cantando, de tudo quanto é coisa, salpicavam coros por São Paulo. E o coro nessa época era 

uma saída, porque nós estávamos em plena Ditadura Militar. O coro era um instrumento não só 

socializante, mas também de saída para você fazer alguma atividade coletiva. O coro era um elemento 

de resistência mesmo. 

A.P.G. Por ser uma das poucas atividades coletivas que vocês podiam fazer... 

L.R. Isso! O coro era um elemento de resistência, como foi em Portugal com [Fernando] 

Lopes- Graça em pleno governo do [António] Salazar. A única atividade coletiva que o Lopes-Graça 

podia fazer em Portugal era coro. E lá foi muito [mais longa] a repressão do que foi aqui.  

                                                 

84 Rodrigues refere-se a Studies in Medieval and Renaissance Music (1950) 
85 Rodrigues refere-se ao New York Pro Musica, grupo de música antiga estadunidense, do qual participaram tanto 

cantores quanto instrumentistas, sob a liderança do regente Noah Greenberg (1919-1966). 
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A.P.G. Interessante. E acho que você já falou um pouco, mas quais eram os intérpretes e 

coros que eram referência para interpretação de música antiga para você? 

L.R. Não tô falando de gente de fora, não. A gente aqui não tinha, ...porque os grupos de 

fora que a gente ouvia aqui, geralmente tinham instrumentos junto... nós aqui não tínhamos instrumentos 

para ficar cantando [junto]. A gente fazia música a capella. Então as referências eram poucas nesse 

aspecto. As nossas referências eram daqui mesmo, eram o Klaus... quem mais... o Henrique Gregori, 

que era um grande regente coral que tinha aqui. 

 Nós aqui da ECA não batíamos muito com o pessoal do Coralusp – agora o Marcão tá lá 

– então   a gente não adotava a linha do Benito [Juarez]. A gente tinha um caminho diferente, um 

caminho próprio.  

O Samuel Kerr, que para mim foi uma referência grande na parte de coro, nesse momento 

aí ele já começou a fazer arranjos corais para todo o lado e não queria mais saber de esquentar cabeça 

com o repertório convencional. Então deixou de ser uma referência de repertório. A não ser para essa 

nova linha que surgiu dos coros fazendo coisa cênica, fazendo repertório de arranjos, etc,... eu nunca 

entrei nessa.  

A.P.G. Na sua opinião, no quê esses regentes e esses coros se destacavam para você? 

L.R. Dependia demais. Os da USP, o Comunicantus, que era referência da USP, era sempre 

um coro que trazia alguma novidade em termos de repertório, porque colocava composições dos alunos, 

dos professores, etc. Era garantia de você ter uma novidade de repertório. Não mexia com música 

romântica, talvez uma vez ou outra, aquilo que te falei: era Renascença e Século XX. Mais coisa 

experimental mesmo. Eventualmente coisas cênicas, mas não a música cênica de um período...houve 

um momento em que surgiu aqui, do Rio de Janeiro, o Marcos Leite que propôs uma espécie de 

repertório cênico, mas aí era uma coisa muito mais ligada com a televisão, era uma outra linha.  

A.P.G. E era mais para frente também [a vinda do Marcos Leite], não? Mais para os anos 

80... 

L.R. Era. O que se fazia aqui quando era cênico era uma proposta da própria música em si. 

Era um cênico dentro da proposta de música contemporânea. O que a gente fazia não era nada cênico 

para fazer bonitinho não. Não era porque tinham se esgotado nossas possibilidades e a gente tinha 

partido para o cênico. Não, não era isso.  Era a proposta de algum compositor fazer música cênica. O 

Marcão de vez em quando fazia coisas assim. Eu me lembro de ter visto um encontro de corais na 

Pinacoteca do Estado [de São Paulo]. O Marcão regeu um grupo que ele tinha lá no [Museu] Lasar 

Segall muito interessante; esse era um trabalho muito mais criativo, porque fazia propostas 

experimentais, mais até que nós do [Madrigal] Klaus. E esse grupo, na Pinacoteca, fez uma apresentação 

que eu nunca mais esqueci; eu achei muito interessante aquilo ali. Tinha um lado improvisatório, era 

uma proposta ótima. A gente se via, e o Marcão nesse dia gostou muito do meu coro, do Klaus, porque 

achava que vocalmente era...eu ficava surpreso! E eu gostei tanto do trabalho dele, ele gostou do meu... 
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ou seja, a gente não tinha... problemas. A princípio, havia uma união bem razoável entre todos nós, todo 

mundo via o trabalho do outro e colaborava.  

A.P.G.: Existia uma busca por uma sonoridade vocal própria para a Música Antiga, algo 

que se diferenciasse do Romântico, do Clássico...? 

L.R.: Não. A gente talvez tivesse consciência... porque o único que fazia [repertório] 

romântico era eu. Então na hora do romântico eu pedia que a turma abrisse mais o som, etc., mas não 

tolhia a sonoridade por ser antigo. Não! Logicamente os parâmetros eram diferentes... 

A.P.G. Os coros eram menores... 

L.R. O [Madrigal] Klaus-Dieter Wolff teve uma coisa interessante. Era um coro meio 

sanfona: crescia, diminuía, crescia, diminuía... mas ao longo dos seis anos de história que a gente teve, 

fixou-se um grupo, um número de pessoas que nós chamávamos de “número mágico”: dezesseis 

pessoas. Então, mexia, virava, nós estávamos com dezesseis cantores. 

A.P.G. Quatro [cantores] por naipe? 

L.R.: Nem sempre muito certo. Às vezes era um tenor a menos, um baixo a mais... mas 

dezesseis era o número mágico. E era com esse número mágico que fomos fazer o concurso de coros do 

Jornal do Brasil no Rio de Janeiro. A gente pegou segundo lugar, acho, naquele concurso do Rio, do 

Jornal do Brasil. Na ocasião conheci o Lindembergue Cardoso, compositor da Bahia que também 

participou, [regendo] um coral da Bahia. Aí estabeleci um contato com ele. E mais tarde, foi também 

com esse número que o Klaus ganhou segundo lugar no Estado, num concurso estadual de corais [em 

São Paulo]; foi a única vez que teve um concurso estadual de corais, e ganhou um coro de Presidente 

Prudente, do Marcos Júlio Sergl, e o [Madrigal] Klaus ganhou segundo lugar. Nunca esqueço, esse dia 

foi fantástico. O júri, acho que era Carlos Alberto Pinto Fonseca, Marlos Nobre, e não sei mais quem, 

um grande júri na sala do [Teatro] Cultura Artística, e o [Madrigal] Klaus cantou completamente de cor 

o moteto do Brahms, Warum ist das Licht gegeben [Op.74, nº1], que é uma maravilha de moteto. Todas 

as 5, 6 partes, tudo de cor. Em alemão. Foi um negócio emocionante aquilo ali.  

Mas o coro de Presidente Prudente era melhor vocalmente. Porque nós não éramos 

cantores. A gente até soava bem, mas um coro com cantores, com aquelas vozes preparadas, soava 

melhor do que a gente. A gente era um coro musical. Fazia peripécias musicais, mas [peripécias] vocais 

não dava. A gente até tinha, em algumas ocasiões, pessoas que a gente pagava para dar técnica vocal 

para o coro. 

Foi um período magnífico, viu? E teve a relação do [nosso Madrigal] com o [Madrigal] Ars 

Viva [de Santos], [regido pelo] Roberto Martins... essa é talvez para uma outra hora. Mas olha, foi um 

dos períodos mais ricos de trabalho com coro que já teve aqui. Talvez hoje os recursos sejam outros, a 

prática vocal esteja muito mais adiantada, tudo isso. Mas a gente fazia muita coisa. Era mais do que a 

gente escuta por aí hoje. Quem que está se apresentando hoje? É muito pouca gente.  

Nessa época não. Tinha aqui Comunicantus, Lasar Segall, Klaus, São Caetano, só aqui em 

São Paulo, [e tantos outros]. Teve uma vez que eu fiz um encontro de coros aqui em São Paulo e convidei 
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o meu coro de Ribeirão; cantou o coro de São Caetano, acho que algum trabalho do Marcão, não me 

lembro qual coro, e o Comunicantus. Achei uma [boa] salinha pequenina emprestada, fizemos uma 

semana de canto coral. E tinha gente à beça para fazer isso.  

A.P.G. O que geralmente guiava vocês nas escolhas com relação a interpretação musical? 

Por exemplo, andamento, agógica, articulação, fraseado, dinâmica... 

L.R. Era o que estava escrito, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente respeitava 

sempre a escrita, mas sabia que a música da Renascença tinha limitações de escrita. Então a gente 

estabelecia um determinado fraseado mais ou menos de arco, que é o que o Klaus-[Dieter Wolff] 

propunha para a gente. A gente observava isso, nossas referências eram essas. Não havia grande 

sofisticação.  

Na música romântica, por exemplo, eu já adotava uma certa liberdade de agógica, eu ia 

para frente, para trás um pouquinho, mas sempre uma coisa discreta, nada Tchaikovsky demais. Eles 

quase não faziam esse tipo de repertório. Mas eu já adotava um pouco isso. Esse moteto de Brahms 

[Warum ist das Licht gegeben], por exemplo, eu adotava uma certa... 

Hoje eu faria com muito mais liberdade do que eu fazia naquela época. Mas ...hoje eu já 

tenho outra concepção. Depois de ter estudado regência de orquestra com o Celibidache na Europa, e 

que tinha todo um trabalho em cima de agógica, a minha visão de agógica é completamente mais ampla 

do que eu tinha naquela época.  

A.P.G. E pronúncia do texto...declamação do texto? 

L.R. Nossa! O texto era das coisas mais sérias de pesquisa que a gente fazia com o coro. 

Vou te dar um exemplo. Ao contrário do meu professor da Alemanha, [Alexander Wagner], a gente se 

aventurava a fazer peças em línguas que a gente não conhecia, mas procurava ajuda. Logo uma das 

primeiras peças que eu fiz com o [Madrigal] Klaus-Dieter Wolff foram as Quatro Canções Folclóricas 

Eslovacas, [de Béla Bartók], e cantamos em húngaro. Eu fui procurar a mãe de um amigo nosso que era 

húngara. Ele estudava fagote e cantava no Madrigal da Juventude Musical de São Paulo; se chamava 

Alexandre Faragó.  

Eu me lembro de ter ido à sua casa e ter ficado uma tarde inteira conversando com ela sobre 

o texto; ela me traduziu tudo... [explicou pronúncia, acentuação, etc.]. Eu anotei tudo, cheguei e apliquei 

tudo aquilo com o coro, passando um por um todos os detalhes. Era assim, a gente levava o negócio às 

últimas consequências.  

Inglês tinha sempre alguém no coro que sabia melhor que eu, essa pessoa fazia. Francês 

sempre tinha um especialista.  Alemão, na época eu não conhecia, mas sabia como pronunciava. Mas 

sempre tinha também ajuda de alguém, ou seja, nunca era uma coisa “chutada” de texto. Sempre 

tínhamos as traduções de tudo, sabíamos o que estávamos falando. E se a língua era uma língua mais 

estranha... e a gente não chegou além do húngaro, nunca fiz nada em russo. O mais distante que cheguei 

foi o húngaro.  E foi essa pesquisa grande que fizemos para poder cantar as peças do Bartók.  

A.P.G.: E quais eram os compositores mais contemplados por vocês? 
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 L.R. Dependia da época, mas o [Madrigal] Klaus-Dieter Wolff, o meu coro, variava muito. 

Eu procurava compositores do Rio, daqui de São Paulo... do Willy [Correa de Oliveira] fiz 4 ou 5 peças, 

umas duas ou três em estreia mundial. O Willy era um dos compositores que a gente privilegiava. Mas 

eu buscava sempre conhecer mais, por exemplo, o Bruno Kiefer do Rio Grande do Sul. Eu cheguei a 

fazer a estreia mundial de uma peça do Bruno Kiefer para coro e violão, com Edelton [Gloeden] tocando 

e o nosso coro cantando, no anfiteatro aqui da USP.  

A.P.G.: Você se lembra do nome da peça? 

L.R. Lembro. Pera aí. O nome da peça... mas o texto começava assim: “Quando os ventos 

chegarem na terra forte”... Eu não lembro do nome da peça, eu me lembro do texto. “Quando os ventos 

chegarem...” [Cantarolando a música]. É aquela linguagem do Bruno Kiefer, que é um tonal bem livre, 

com violão. Fizemos a estreia aqui com Bruno Kiefer assistindo!86 

Então eu pesquisei compositores de fora de São Paulo, por exemplo: Bruno Kiefer, 

[Ricardo] Tacuchian, que é pouco conhecido aqui. Logicamente, do Rio a gente sempre buscava alguém, 

Tacuchian, como já falei...eu teria que pegar a relação de repertório; não estou me lembrando mais de 

outros nomes. Mas nem todo mundo compunha para coro; nessa época era mais comum compor para 

coro porque os coros cantavam. Hoje quase ninguém compõe para coro mais.  

A.P.G. E da Música Antiga, que compositores? 

L.R. O que essas publicações, aquele Chorübungen, essas coisas que a gente achava 

tinham...Josquin des Prés, [Claudio] Monteverdi, Orlando di Lasso. Outra coisa que fiz, isso eu devo ao 

Roberto Martins, porque o Roberto vem da área de literatura. Então ele tinha uma cultura literária muito 

superior à da gente. E ele fazia pesquisas interessantes de repertórios específicos. Por exemplo, uma 

época ele me sugeriu um repertório de música profana espanhola, do Cancioneiro de Upsala, 

Cancioneiro de Palácio, essas coisas. Mas eram umas músicas profanas mesmo. Aquela coisa era pesada. 

E era da Renascença, e o povo cantava aqueles textos “cabeludos”. O coro se divertia com isso aí. Tinha 

sempre coisas lindas no meio, mas tinha coisas perigosas.  

Esse é um repertório, por exemplo, que eu cheguei a fazer em Ribeirão Preto. Parte eu fiz 

aqui em São Paulo e levei algumas mais “picantes” para Ribeirão Preto, que a turma lá gostava muito 

disso. E me dei mal, porque o pessoal quis fazer [em] concerto e marcaram... o coro tinha uma diretoria, 

um coro organizado; eu só chegava e regia. Esse coro, [Madrigal Revivis], ensaiava só no sábado: quatro 

horas de manhã, contadas no relógio, das 8h00 ao meio dia, e quatro horas à noite, das 18h00 às 22h00. 

Todo sábado, oito horas de ensaio! E eu não podia terminar o ensaio 5 minutos mais cedo de jeito 

nenhum. Era tudo contadinho. Eu era funcionário deles.  

                                                 

86 Trata-se da peça Situação – para Coro e Violão (1974), feita para coro misto a quatro vozes, sobre poema de 

Carlos Nejar. 
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E aí eles marcaram um concerto numa igreja. E eu falei, “Olha, esse repertório não é muito 

próprio para cantar em igreja, é meio pesado.” Tudo em espanhol. E resolveram fazer na igreja. Eu fui 

lá, usava uma barbinha. 

E fizemos o concerto. Quando terminou, daí a pouco chega o recado: “Olha, o padre da 

igreja é espanhol e deu um recado: esse coro jamais vai poder voltar a cantar aqui nessa igreja, e você, 

barbudinho, nunca mais vai voltar a pisar nessa igreja.” Era uma coisa pesada. Renascença espanhola 

da mais picante possível! E a gente fazia essas coisas.  

Aí, de vez em quando era meio que temática a coisa. O Roberto Martins me passou uma 

série de coisas da Espanha, legais, da Renascença, e eu montava esses programas que ele também fazia 

com o Ars Viva. Isso eu devo ao Roberto, o conhecimento desse repertório. 

Eu também fazia minhas pesquisas, em outras direções. Variava muito, sabe? A gente 

aprendia uns com os outros. 

A.P.G. No que esse estilo de interpretação da época diferia de como, por exemplo, a gente 

faz música antiga hoje? 

L.R. Eu acho que hoje o pessoal está muito mais tolhido por convenções novas. E aí você 

tem medo de fazer um rallentando aqui, de fazer um decrescendo ali...na verdade, tudo não passa de 

convenções. Ninguém sabe, ninguém tem a máquina do tempo para saber como é que eles efetivamente 

faziam. Então você estabelece convenções: “agora é proibido isso, isso e isso”. Engessa as convenções, 

e as pessoas se submetem a elas. É assim que funciona.  

Ou seja, havia muito mais liberdade em fazer as coisas que a gente imaginava. Mas no 

fundo, se a gente pensar bem, a gente vai ver que [as proibições] são convenções. As convenções, o que 

acontece com elas? Elas mudam de tempos em tempos. Então aquilo que é moderníssimo para você 

agora, daqui a 10 anos não vai ser.  

Isso era uma coisa que a gente tinha consciência...a gente não se limitava tanto. É claro que 

havia coisas que imperavam naquela época. [Também convenções], por exemplo, quando havia alguma 

coisa com orquestra... você conhece um pouco de instrumento de cordas? Sabe o que é um spiccato em 

violino?  

A.P.G. Não. Inclusive toquei violino por um tempo, mas... 

L.R. Você deve ter tocado pouco tempo, você não deve ter tocado spiccato. Spiccato é uma 

articulação já mais “fora da corda”, não é um detaché. O arco pula [um pouco], mas tem que ter um 

controle de arco legal para fazer. Nessa época, a referência de barroco que nós tínhamos era um regente, 

um organista alemão que trabalhava em Munique, o Richter. O Karl Richter. 

A.P.G. Famoso... 

L.R.: Então, famoso, porém atualmente ultrapassadíssimo. E o Richter fazia o barroco de 

um jeito que as pessoas aqui tomavam como referência. Por exemplo: você nunca poderia tocar spiccato 

em música barroca. Era “detachezão”. Quando naquela época a gente pegava, raramente, uma orquestra 

para fazer [música barroca], os [instrumentistas de cordas] já vinham “Tchatchatchatcha”[imitando 
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violinistas em detaché], pois barroco era assim. E ai de mim se tentasse “deixar pular um pouquinho o 

arco”. Não. Isso era válido para Mozart, mas não para Barroco. O que é isso? Convenção.  

Hoje em dia, as pessoas não estão mais assim. Os grupos de Música Antiga do mundo 

inteiro já tocam spiccato no Barroco, não estão muito preocupados com essas coisas. Mas naquela época 

era uma rigidez. Por quê? Porque o Karl Richter fazia assim! E nós fazíamos “amém”, falávamos 

“amém”.  

A.P.G. Você falou de alguns desafios que tinha esse repertório, os textos em outras línguas, 

que outros desafios você acha que tinha? 

L.R. A gente enfrentava coisas “brabas”, desafio, por exemplo, de linguagem. As peças do 

Willy eram sempre trabalhosas. Eram propostas que precisavam de muito ensaio, afinação difícil, 

atonais... 

A.P.G. Como lidavam com isso? 

L.R. Com trabalho duro. Trabalho duro!  Você ensaiava, ensaiava, ensaiava, pegava aquele 

negócio todo, repetia 500 vezes, até que enfim chegava. Eram desafios grandes que a gente enfrentava. 

Não era fácil isso aí. Às vezes, a escrita era completamente gráfica, não tinha uma nota escrita. Era tudo 

escrita gráfica. Você tinha que traduzir aquela escrita gráfica, como fazer? E assim era. Os desafios eram 

mais nessa direção [da linguagem].   

A.P.G. Gilberto Mendes (1991), na biografia dele, falou que nessa parte do século XX, o 

ambiente coral brasileiro se desenvolveu como não se via em outros lugares do mundo. O que acha dessa 

afirmação? 

L.R. É esse período. Esse período um pouco antes, e um pouco depois. Essa minha fase, 

estou falando de 74 em diante. O [Professor] Klaus já tinha começado com o Ars Viva, em Santos, com 

um repertório primoroso, uns 10 anos antes. Não sei se tudo isso. Nesse período, até o Gilberto [Mendes] 

cantava no Ars Viva.  

E essa nossa fase era continuação disso aí. Nós éramos uma nova geração que estava vindo 

em seguida, orientada pelo Klaus, que era o grande mestre dessa coisa toda para nós.  

A.P.G.: Ele fala muito desse desenvolvimento da música experimental, inclusive, dentro 

do coro... 

L.R.: Exatamente. Ele fazia muita música experimental cênica, com referências e etc. E o 

Ars Viva era o laboratório para fazer isso. O Roberto Martins fez parte de tudo isso. Nós aqui em São 

Paulo éramos menos experimentais nesse aspecto, por quê? Porque o Willy era muito menos 

experimental do que o Gilberto. O Willy escrevia mais, determinava as coisas. O Gilberto não fazia 

questão do som tão determinado assim. Ele fazia muitos efeitos, muita indeterminação, muita 

aleatoriedade. O Willy não; ele trabalhava também com isso, mas determinava mais as coisas. Então o 

Ars Viva era mais especialista nessa coisa de liberdade por causa disso, por causa da linguagem. E não 

só do Gilberto, mas o Gil Nuno Vaz, Roberto Martins, os compositores de Santos, todos adotaram mais 

ou menos a linha de pensamento do Gilberto.  
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A.P.G. E quanto à música contemporânea, quais intérpretes e grupos inspiraram vocês a 

fazer música? 

L.R.: O Ars Viva! O Ars Viva era nossa referência. Porque no Rio ninguém fazia muito 

esse repertório, isso era um fenômeno paulista. No Rio o repertório para coro era muito mais 

conservador. Em qualquer outro lugar do Brasil também.  

 A.P.G. Era um tipo de repertório [mais conservador] que vocês também cantavam, de 

qualquer forma? 

L.R.: Não. A gente nem cantava o conservador demais. No Rio sim. São Paulo era o centro 

da experiência coral nesse momento. Então esses compositores, Willy, Gilberto, era aqui que se fazia. 

E depois, o pessoal de fora de São Paulo começou a procurar, Beba Coca-Cola começou a ser feito para 

cá e para lá.  

Na Bahia também havia muita experiência. A Bahia sempre foi um centro de 

experimentalismo muito grande. Mas aqui nós não fazíamos os baianos, nem os baianos faziam [a 

música] daqui. Então eram dois focos: São Paulo e Santos. Havia uma mão única e dupla de ida e volta, 

porque o Ars Viva era de Santos, e a gente aqui de São Paulo, fazendo essa coisa toda.  

A.P.G. Quais novas práticas interpretativas você acha que esse repertório contemporâneo 

introduziu no cenário coral brasileiro? Tem a questão cênica, que você já mencionou, por exemplo... 

L.R. A questão cênica não...eu não sei dar um nome para isso. É bom você limitar muito 

bem isso. A questão cênica, vamos chamar assim, modelo Gilberto Mendes, é diferente da questão 

cênica Rede Globo, por exemplo. De você fazer espetáculo cênico. Nós nunca chamamos uma coisa 

cênica de espetáculo. Esse pessoal já chamava de espetáculo. Esse pessoal que pensava a coisa cênica 

de um outro [jeito], né? nós nunca pensamos nisso. A gente fazia música cênica porque o compositor 

prescrevia que a música fosse feita cenicamente assim e explicava como. Era a música que transformava 

a coisa em cênica. E não se fazia a cena para vender a coisa em si.  

A.P.G. Mais alguma prática que você se lembra? 

L.R. Toda e qualquer coisa que passava pela cabeça dos compositores a gente fazia. Coisa 

cênica, aleatória, sei lá, indeterminada, tudo nós tentávamos transformar aquilo em realidade.  

A.P.G. Em que aspectos você acha que essa interação entre compositores e coro foi 

importante para esse repertório? 

Se não houvesse os coros para fazer esse repertório, realmente eu acho que nem metade 

das obras desses compositores teria sido composta. Aí é uma coisa ida e volta. Um efeito de feedback. 

Eu afirmo isso pela questão da minha relação, por exemplo, com o compositor de Curitiba, o Padre 

Penalva. A partir do momento que eu cheguei em Curitiba e comecei a fazer a música dele, o Penalva 

passou a compor muito mais. E ele me falou: “Eu passei a compor porque você faz. E ninguém fazendo, 

eu não compunha”. E aqui era um pouco assim. O Willy era um compositor de produção grande. Ele 

compunha, a gente cantava de um jeito ou de outro. Ou Comunicantus, ou o Klaus, ou alguém 
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esperneava e fazia a música dele, então ele podia se sentir seguro de que a música seria feita, seria 

cantada.  

E outra coisa que também é importante falar: havia nessa época outro fator estimulante que 

eram os tais, não só festivais de coros, mas os tais concursos de coros do Jornal do Brasil do Rio, que 

encomendavam obras corais de vários tipos para os compositores. Tem um ano que era só coro infantil, 

outro ano que era só isso e aquilo. Então eles pagavam e encomendavam obras para compositores do 

Brasil inteiro e os corais tinham que apresentar isso lá no Rio.  

Isso estimulou durante uma década, talvez, uma produção coral muito grande. [Ernst] 

Widmer, da Bahia, Lindembergue [Cardoso], Aylton Escobar, todo mundo compôs música para esses 

festivais, esses concursos de corais do Jornal do Brasil, no Rio. O Ronaldo Miranda aqui foi um deles, 

que talvez foi o cabeça, talvez até o inventor, uma hora você pergunta para ele. Eu acho que ele foi o 

inventor ou um dos primeiros a lançar essa ideia do concurso do Jornal do Brasil. Ele era Jornalista do 

Jornal do Brasil, não era somente compositor, e eu me lembro dele ter sido um dos primeiros a participar, 

é possível que ele tenha proposto isso. Dá uma perguntada melhor para ele. Isso estimulou muita gente 

a compor. Hoje não existe nada disso. 

A.P.G. E o que guiava as escolhas interpretativas nesse repertório contemporâneo? 

L.R. Escolha interpretativa era aquilo que a peça pedia. A gente estava aberto às 

experiências.  

A.P.G. Fazia o que estava escrito também, de certa forma? 

L.R. O máximo possível, de acordo com as especificações do compositor. Às vezes não, 

às vezes era mais livre.  

A.P.G. Existia uma aproximação dos repertórios com relação a não serem repertórios 

conhecidos do público brasileiro, tanto o antigo quanto o “novo”. Você acha que existia uma 

aproximação também em termos de performance? 

L.R. Aproximação eu não sei, mas havia interesse por parte do público. Ou no máximo, 

quanto no mínimo, vamos dizer assim, a gente se ouvia. Um coro ouvia o outro, a gente se encontrava, 

fazia encontros de coros, etc. Não se estava muito preocupado como público nessa época. A gente fazia 

e quem estivesse aí para ouvir, que escutasse.  

A.P.G. E tinha um público. 

L.R. E tinha um público, tinha sempre. A gente não precisava tanto ficar correndo atrás de 

público não. A gente tinha um certo público.  

A.P.G. No que você acha que essa época influenciou a prática desses repertórios hoje em 

São Paulo? 

L.R. Não, hoje nada. Esse elo foi perdido. Hoje não tem nada a ver com esse momento 

mais. Nada, nada, nada. Existe ainda aqui; eu não sei nem mais como anda o trabalho do Marcão aqui 

na USP. O que eu faço, por exemplo, é um concertinho de fim de ano coro e orquestra, um repertório 
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tradicional, música sacra, coisa assim. A Naomi [Munakata]87 faz lá alguma coisa com o Municipal, 

aquele [repertório] dela. E quem mais faz o quê? O Vítor Gabriel de Araújo não rege mais coro, está 

doente; de vez em quando faz alguma coisa...eu não sei. Não tem mais nada a ver o momento atual com 

esse período. 

A.P.G. E a que você atribui a coexistência desses dois repertórios nas décadas de 1960 e 

1970? Do repertório de Música Antiga e da música, à época, contemporânea? 

L.R. Isso não é exatamente uma coincidência não. Existe aí o seguinte: uma das reações 

mais naturais da música do século XX foi a negação do Romantismo, que era o período imediatamente 

anterior. Assim é com cada movimento novo que começa. Então a música do Romantismo foi proscrita 

numa boa parte do século XX. [Buscou-se a música mais antiga. ] E com a música coral, a mesma coisa.  

Eu não. Eu não aceitava muito essas coisas. Quando ninguém fazia Villa-Lobos, eu fiz; 

quando ninguém fazia romântico, eu fiz.  E fazia o que todo mundo fazia também.  

Agora, em média, o Klaus [como regente] fazia isso. O Klaus raramente fazia música 

romântica. Era muito raro. Também fazia, mas era raríssimo. O Klaus fazia da Idade Média até o 

Barroco. Barroco: raro. Barroco já teria instrumento junto. O Klaus fazia da Idade Média até a 

Renascença, do final da Renascença ele pulava, “bum!” para o século XX . Esse era o repertório do 

Klaus. Nele se espelharam todos nós, jovens. À minha exceção, que era um pouco mais... 

E era assim. Mas é consequência do pensamento do século XX. Esse pensamento vem da 

Europa; essa coisa de você pular o Romantismo.  

A.P.G. É uma coisa que você percebeu na Alemanha também? 

L.R. Também, na Alemanha também. Com a diferença de que o repertório coral do século 

XX não era experimental como era aqui. Lá era um repertório próprio, convencional, não experimental, 

e que rolava em tudo canto...o povo da Alemanha canta ainda [este repertório]. Mas lá, engraçado, os 

coros...porque a Alemanha é um país em que todo lugar tem coro, cada cidade tem não sei quantos coros. 

Não havia muito essa divisão, como nós tínhamos aqui, de repertório. Eles sempre fizeram paixões de 

Bach todo ano, e cantatas e música de Brahms. Então, essa divisão, sabe, [como é que fica]?  

Ao mesmo tempo, coro alemão nenhum faz música contemporânea no estilo que a gente 

fez aqui. Coros alemães cantam música coral até esse repertório que eu disse que é “alemão 

contemporâneo”, entre aspas. Na Alemanha, quem canta música contemporânea moderna, experimental, 

são coros profissionais de rádio. Esse grupo canta. Fora isso, ninguém canta essa música. Música 

contemporânea complicada, atonal, só para coro profissional, que são os coros de rádio. São coros 

específicos, pagos, com cantores profissionais, para fazer repertório assim. Coro amador, que é o que 

mais tem lá, e tem 500.000... só em Hamburgo, na época que estive lá, tinha 300 coros. Nenhum canta 

                                                 

87 Naomi Munakata, maestrina vítima da pandemia de Sars-Cov-2, era ainda viva à época da entrevista. A regente 

era então regente titular do Coral Paulistano Mario de Andrade, após passagens pela Escola Municipal de Música 

de São Paulo, pelo Coral Jovem do Estado e pelo Coral da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) 
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esse repertório. Em Hamburgo, [por acaso], até tinha um coral de Universidade que fazia umas coisas 

mais experimentais, mas isso porque o regente [pensava] diferente. Mas era 1 em 300.  

A.P.G. Última pergunta. Existe algum aspecto, ou da interpretação da Música Antiga, ou 

da interpretação dessa música do século XX, que foram praticadas nesse período específico de 1960 e 

1970, que não foi perguntado nas perguntas anteriores, mas que gostaria de mencionar? 

L.R. Não que eu me lembre. A única coisa que mudou é a maturidade da gente. Nós éramos 

jovens que ainda estávamos dentro da Universidade, então nossas referências eram pequenas. A gente 

buscava ser o mais fiel, o mais verdadeiro, o mais isso, mais aquilo, dentro do nosso universo limitado. 

Não havia o contato com internet, o contato com Youtube, sabe? Você tinha lá uma gravaçãozinha aqui, 

um negocinho ali. As referências eram muito limitadas. Então, você quando ia fazer alguma coisa, ou 

não tinha referência alguma, ou tinha uma gravaçãozinha, ou duas? Era só isso!  

Hoje, você escolhe no Youtube quantas versões você quer de uma peça qualquer. É muito 

diferente. Tem uma coisa boa: nós tínhamos que construir nossas próprias interpretações, que é isso que 

você falou muitas vezes e eu sempre fugi da coisa da interpretação. Nós construímos as nossas próprias 

interpretações porque as referências eram poucas. Hoje, você escolhe o que quer fazer com as mil coisas 

que tem por aí. Essa é uma diferença. Eu acho que era muito mais desafiador para a gente do que é hoje. 

Hoje é meio, não é que é confortável, é até meio... sem graça! Você escolhe...ah, eu quero esse, eu acho 

esse mais bonito. Não, a gente tinha que descobrir um jeito de fazer. A diferença maior era essa. Nós 

tínhamos que ter uma proposta. Nós tínhamos que chegar a ter uma proposta de interpretação para 

aquilo, a gente tinha que convencer o coro de que a nossa proposta, era aquela. A gente tinha que criar 

uma proposta.  

Hoje você pode escolher as propostas. A diferença é essa. Eu acho muito mais interessante 

você criar sua proposta, e é lógico que hoje, embora tenha muitas possibilidades, quem aprendeu a criar 

propostas não dá tanta bola para Youtube. De vez em quando você vai lá e pega uma referenciazinha, 

mas a gente aprendeu a fazer assim. O pessoal que vem agora, eu acho que só fica de antena nas coisas 

que estão por aí. Mas se tivessem mais cuidado, se blindassem um pouco mais dessas coisas, talvez 

fosse mais interessante. De vez em quando você vai lá e olha alguma coisa, mas procurem vocês mesmos 

terem consciência de uma proposta de resolução: Que andamento? O que dá para fazer com esse texto, 

com essa harmonia? Que tempo é esse? Que indicação tem? Qual a dinâmica? Como que funciona isso 

aqui?... Primeiro vocês. E depois que estiver tudo na cabeça, vai lá e compara. Olha esse, olha dois, olha 

três. Está bom. Mas às vezes, quando eu olhava, não gostava daquilo, porque eu já tinha planejado um 

negócio na cabeça: “não, o meu está melhor, vou fazer desse jeito.” Assim foi.  

Bem diferente hoje. E na verdade, não são tantos anos assim. Deu para ter uma ideia? 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA DE ROBERTO MARTINS CONCEDIDA A ANA 

PAULA DOS ANJOS GABRIEL  

 

Roberto Martins: Tem muitas pessoas em São Paulo que participaram desses 

movimentos, que eu acho que você poderia entrevistar. Aquele do Coralusp, o Benito Juarez88, não sei 

se você tem algum contato com ele. Mas também pode ser algum pessoal dele. A Mara Campos, por 

exemplo. A irmã dela, a [Ana] Yara Campos. Conhece a Yara Campos? Elas poderiam dar assim, 

alguma coisa, eu acho. Não digo que eles tivessem alguma coisa diretamente a ver com essa coisa do 

antigo e do moderno que você quer saber, da música antiga e da música moderna. Mas eles fizeram 

parte, foram protagonistas desse grande movimento coral que teve aí em São Paulo. E o outro é o Samuel 

Kerr.  

Agora, o Samuel Kerr, não sei como anda o Samuel. A última vez que eu vi o Samuel Kerr, 

assim, foi quando teve um encontro de regentes logo após a homenagem ao Guarnieri, encontro de coral 

no Theatro Municipal [de São Paulo], que foi homenagear o Guarnieri, não sei se já ouviu falar nisso, 

não sei se já te falei. Foi um encontro...na verdade foi um festival de corais que teve no Municipal.  E 

eles nos convidaram, foi até que eu fiz a estreia de uma peça do Guarnieri lá em São Paulo. Tínhamos 

feito por Santos, em Guarujá, e tal, mas a peça nunca tinha sido exatamente feita em São Paulo. E nesse 

encontro a gente fez a peça do Guarnieri que é o Não é Joe, Não é Joana, que foi dedicada ao Ars Viva, 

com texto do Manuel Bandeira. Foi a última vez que eu vi o Samuel Kerr, porque no dia seguinte nós 

tivemos um encontro dos regentes que participaram, dos que estavam por lá, para fazer uma espécie de 

balanço daqueles tempos áureos dos encontros de corais, daqueles movimentos corais todos.  

Ana Paula Gabriel: Teve alguma produção escrita desse encontro? 

R.M. Olha, sabe que eu não tenho certeza, mas você poderia ver, porque eu me lembro que 

a Iara falou, que a Mara falou, que o Samuel falou, muita gente falou. Eu dei um palpite lá. Porque 

estavam todos meio bebês chorões, sabe? Como se fossem os culpados do movimento coral como ficou 

em São Paulo, e eu achei que a culpa era toda mesma de todo mundo. Ah, querem se culpar, se culpem. 

Eu não me culpo não. Eu fiz duas coisas: eu fiz coral popular e o Ars Viva. O que eu tinha que fazer 

profissionalmente, eu fiz. Não foi todo esse auê, não cheguei a tanto. Mas o Ars Viva continuou o 

trabalho, o que eu ia fazer, era uma espécie de caminho, não? Um caminho que todo mundo podia levar. 

Entraram de chofre nesse oba-oba de tudo quanto é arranjo de música popular brasileira, aquela coisa, 

aquele boom, até chegar naquela coisa de coro cênico, essas coisas. Isso aí praticamente...foi uma 

distribuição pelo Brasil inteiro, essa ideia do coro cênico, até muitos equívocos com isso. Começaram a 

                                                 

88 Benito Juarez de Souza foi regente do Coral Universidade de São Paulo (CoralUSP) desde sua fundação em 

1967 até 2009, da Orquestra Sinfônica de Campinas (1975-2001) e do Coral da UNICAMP (1971-1980). Faleceu 

em 3 de agosto de 2020 e, portanto, à época da entrevista (julho de 2019), Juarez estava vivo.  
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coreografar até certas obras clássicas, Brahms, Mendelssohn, por exemplo. Aquilo não era dança, nem 

performance, nem nada, não era coisa nenhuma. Isso é minha opinião.  

Agora, teve gente que abraçou isso daí e até hoje acha que isso aí é que é o ó. Mas de certa 

forma, se é uma abertura para você fazer música, para a Universidade fazer música e tudo isso, por outro 

lado fechou para todo esse pessoal a música música. A música coral. Se você fizer um levantamento, 

quem fazia música brasileira para coro? Não arranjo de música popular. Música brasileira para coro. 

Eram pouquíssimos! É só pegar um encontro de corais daqueles da USP (e eu fiz isso, eu fiz um 

levantamento...) em que essa porcentagem [de música brasileira] aumentou um pouquinho porque o Ars 

Viva estava lá. Foi uma coisa...nada contra fazer música de qualquer tipo. Mas acho que a música 

brasileira ficou prejudicada com isso. Ficou com um estigma de música chata, de música difícil, de 

música impossível de fazer, que não dá satisfação, por exemplo. E a música antiga, por sua vez, para 

esse movimento, eram aquelas peças que faziam sucesso em tudo quanto é coral.  

A.P.G. Sucesso mesmo? 

R.M. Se você fizer um levantamento, todas faziam as mesmas peças. Eram aquelas peças 

que faziam sucesso garantido, ou seja, é aquela mentalidade do sucesso imediato, em bater a palma, e 

enfim, tudo mais. Quando alguém chegava a fazer uma coisa mais assim, e chegaram a fazer coisas 

interessantes, era uma obra que estava por exemplo na cabeça do meio coral, no mundo inteiro, por 

exemplo la Pazzia Senile do [Adriano] Banchieri, e como chama aquela da barca do Banchieri? É uma 

obra grande, uma comedia dell’Arte do Banchieri. La Barca di Venetia per Padova. Essa daí, por 

exemplo, foi uma certa coqueluche. E ela é uma parte, vamos dizer, muito sofisticada do repertório. E 

que chegou a ser feita por alguns corais.  

Mas assim, o que tivesse na ponta de muito sucesso. Na minha opinião, não chegou a se 

constituir nenhum grupo como o Madrigal Renascentista de Belo Horizonte, o Madrigal da 

[Universidade Federal] da Bahia, o Madrigal Ars Viva, o Conjunto Coral de Câmara de São Paulo, que 

realmente tinham essa linha do cultivo da música coral brasileira e de uma parte da música antiga. E a 

música coral em geral. Mas sempre centravam na música antiga, na música moderna brasileira. Ou 

antiga brasileira. Brasileira, enfim. Acho que quem sabe muito disso é o Lutero [Rodrigues]. Ele deve 

ter falado com você sobre isso. 

A.P.G. Sim, o Lutero falou sobre isso... 

R. M. Mas acho que ele não abordou como estou abordando. Sabe por quê? Porque eu tive 

uma prática muito grande antes dele. Quando ele entrou, a coisa já estava indo mais para outro lado 

porque o coro dele, o coro que se extinguiu, o Madrigal Klaus Dieter Wolff, eles entraram mais ou 

menos na linha do Klaus. Eles foram herdeiros um pouco disso daí. Mas os objetivos eram diferentes. 

Porque uma boa parte deles eram músicos, estudantes da USP. Estavam querendo também se distinguir. 

E houve ali uns choques de personalidade, isso não preciso te contar não. Isso é uma coisa sempre 

acontece porque, não era como o Ars Viva, que ninguém estava disputando nada. Os compositores 

chegavam para nós, e nós também. A gente chegava e a gente discutia o que ia fazer. Lá era a mesma 
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coisa, só que eles eram os compositores. Chegaram a fazer outros compositores, claro, Aylton Escobar, 

por exemplo. Chegaram a fazer aquela peça do Aylton Escobar que tem coro com rádios de pilha.  

A.P.G. Sabe o nome da peça? 

R.M. Não estou me lembrando o nome, mas não é difícil de você achar89. Essa peça foi 

feita por eles. Quer dizer, apesar de eles estarem fazendo também a música moderna brasileira, eles 

estavam também interessados na música deles, em se projetar. E isso fez com que o grupo se desfizesse 

com o tempo. Quer dizer, com o tempo foi saindo um, foi saindo outro...um que estava nesse grupo é 

aquele que virou regente famoso, Celso Antunes, por exemplo. Ele era desse grupo. Eu tive uma briga 

com o Celso Antunes monumental, e acho que já contei sobre isso. Sobre a estreia de umas obras que 

eu pedi para ele... 

A.P.G. Aproveitando que você introduziu alguns elementos, eu queria perguntar: como 

que era trabalhar com os coros dessa época, na maioria coro amadores, como que era trabalhar com eles? 

R.M. Bom...em relação a hoje, você quer dizer? [ risos ] 

A.P.G. Eu acho que seria interessante essa perspectiva sim [risos] 

R.M. Olha, eu acho que é mais fácil falar em relação a hoje. Em primeiro lugar, um dos 

pontos da pessoa que vem chegando, que vai ouvindo, é a novidade dessa música, da música antiga e da 

música nova, claro. A novidade da música antiga e da música nova chamou atenção de muita gente. 

Hoje em dia, isso não existe.  

A.P.G. Mesmo com a Música Antiga... 

R.M. Não. Não existe mais um frisson.  

A.P.G. Ou até com a música nova, por exemplo, você pega por exemplo uma música 

atonal... 

R.M. Não, não tem mais. Porque primeiro: não tem mais a novidade – eu estou sendo bem 

rasteiro aqui, você pode escrever isso de outra maneira. Não existe mais a novidade. As coisas mais 

malucas, mais estapafúrdias em música moderna para coro já foram feitas. Surge um grupo lá que faz 

isso e aquilo...só se tiver alguém muito desinformado que ele vai dizer que aquilo lá é uma novidade, 

porque como novidade, vamos dizer, não existe mais. Nós estamos em outro tipo de pensamento. Essa 

extrema vanguarda já se acalmou, amainou. Na verdade, em boa parte ela se integrou no movimento da 

música no geral. Se bem que até hoje muitos compositores brasileiros ainda, e que não são brasileiros 

(porque dizem que brasileiro tem mania de depreciar brasileiro, não é não!), tem gente que até hoje não 

aceita que música eletrônica é música. Eu não vou entrar em detalhe, porque tem alguns que são meus 

amigos, então [risos]...tem gente que eu gosto, e que não vou falar mal de jeito nenhum. Mas então 

existe isso, que ainda hoje é assim. Mas naquelas épocas, isso tudo era uma novidade...havia um 

interesse pelo experimental, pelo interessante, pelo diferente. Isso é um aspecto. 

                                                 

89 Dois Contornos Sonoros, para vozes e rádios de pilha.  



318 

4 

O outro aspecto é o aspecto do nível de exigência e de escolaridade de antigamente. Então 

esse é um aspecto que pouca gente aborda, mas que eu acho importante. Porque antes, na década de 

1950, 1960, 1970 as pessoas tinham outra informação sobre música. Música popular, música popular 

boa. Música popular bem cantada, com voz [risos], voz colocada. Então era uma geração que veio desde 

os anos 1940...agora não é uma geração que ouviu Orlando Silva, aquela voz incrível que tinha o Orlando 

Silva, o Chico Alves, o Carlos Galhardo... a Angela Maria! Uma voz lindíssima no começo dos anos 

1950, que era uma voz bela que tinha Angela Maria. E todas as cantoras brasileiras com vozes belas, 

com interpretações inteligentes. Então havia um nível de escuta muito mais apurada do que hoje. Não 

há dúvida sobre isso.  

Hoje em dia as pessoas não têm mais informação nenhuma sobre nada. Não só não têm 

mais informação, como também não querem saber. No Estado, por exemplo, na escola que tenho meus 

colegas aqui, professores. O maior desespero deles, os professores de música, é que não há como, não 

há motivação o suficiente, não se sabe qual motivação para interessar o aluno a escutar uma música de 

melhor qualidade, mesmo a popular. A pergunta que eles fazem, até para constatar a diferença de antes 

para o agora:  eles dizem“ Para quê que eu quero saber disso?”, “Isso não me interessa”. Entende? Diante 

de uma coisa dessa...isso é generalizado, viu? E é uma constatação bem na base. Então, na base daquela 

época, havia uma certa exigência de escuta. As pessoas tinham um certo gosto formado nos cantores 

que vêm lá no começo do século já, que cantavam com um olho na ópera. E aquilo foi se libertando, o 

microfone libertou os cantores populares disso. Mas o timbre, o gosto pela coisa mais bem elaborada, 

as letras bem feitas, etc e etc...(não vou detalhar muito isso que é um campo vasto, muito complicado) 

é muito diferente. Então nós ainda pegamos, na década de 1960, 70, o rastro disso. Então as pessoas que 

iam cantar no coro não eram jovenzinhos de tudo, mas tinha também, sabe. Tinha gente bem jovem 

mesmo. Mas a maioria era de 30 anos, 25, mais ou menos 25 ou 26 anos que entrava para o Ars Viva, 

por exemplo, mas a gente tinha gente mais nova que isso. Que estava, naturalmente, em uma família de 

cultura musical mais elaborada, tinha gosto melhor, e tal, escutou alguma coisa, achou assim e veio. 

Sabe? 

Eu não digo que isso seja impossível hoje em dia. Tudo é possível, não é? Mas é muito 

mais difícil. Então o nível de exigência deu uma queda brutal. Por várias razões. Aí entrar nessas 

razões...razões políticas, razões econômicas, razões educacionais, etc. e tal, isso aí especialistas falam, 

você deve ler alguma coisa sobre isso.  

Mas a questão da visão de arte, houve uma mudança, a gente nota, eu noto em alguns que 

entram no Ars Viva agora, mais ou menos de uns dez anos para cá, ou quinze anos para cá, que tem 

assim, em que a ideologia de sucesso está grudada. E a gente luta contra isso, para fazer um certo tipo 

de música, a gente tem que lutar contra isso, isso é uma coisa medonha! Isso é medonho para um regente. 

E para os cantores, porque boa parte dos cantores, nós, por exemplo, boa parte entende o que a gente 

está fazendo. Independente disso, estamos abordando a música, vamos dizer. Porque isso é o que 

importa, o repertório. Mas mesmo assim, com a chegada dessa gente, com essa mentalidade, há uma 
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contaminação. Sabe? Tem um momento que a gente diz assim: “bom, vamos fazer alguma coisa para 

fazer sucesso, para ter público”. Não precisamos ter público. A gente não ganha dinheiro com isso, 

entende? A gente não depende do bate palmas para isso. 

 Mas, por outro lado, nos outros tempos, a gente tinha certo respaldo – não era lá grandes 

coisas, mas ajudava muito – das secretarias de cultura do Estado, da prefeitura de Santos, das prefeituras 

aí dos Estados pelo Brasil, que solicitavam nosso trabalho. Hoje em dia isso não acontece mais. Todas 

as secretarias estão entupidas de gente que quer o sucesso de grande público, baterem palmas, eles 

querem palmas, eles querem que o povo perceba como eles estão trabalhando bem pela cultura. Porque 

a cultura é isso, entendeu? É o grande sucesso. É todo mundo falar daquilo que está acontecendo. Essa 

coisa toda. 

Isso aí é muito difícil para nós. Para continuar com um trabalho musical. Não vamos dizer 

que a gente não quer público. Imagina, hoje em dia é cinismo dizer que não queremos público. Claro 

que a gente quer público! A gente quer mostrar o que está fazendo. Mas o público, esse público que é 

formado com essa coisa, é que dita o que tem que fazer. Então esse não é nosso caso, nós não entramos 

nessa.  

Porque naquela época que a gente começou a gente também tinha essa ideia. Existia, 

sempre existiu. Desde que começou a sociedade de consumo isso existiu, só que se exacerbou de uns 

tempos para cá. Dos anos 1980 para cá, vamos dizer. Outra coisa, a ignorância e a mudança de todos 

esses padrões de exigência, como a gente vem falando, desse estado de coisas, que também influi nosso 

trabalho de hoje em relação ao anterior, é que as pessoas tinham um certo prurido, um certo recato que 

não existe mais. Não existe, simplesmente não existe. Você acha que tem uma voz bonita, disseram que 

você canta bem, você vai lá, canta bem e ganha seu dinheiro. É isto. Numa cidade grande como São 

Paulo, dá tempo de ter um monte de pessoas, que você ainda pode formar um coro, com aquelas que 

não entram nessa. Você entende? Isso só em São Paulo que pode acontecer. No Rio de Janeiro, ou ainda 

que você ofereça uma boa grana para montar um coral lírico, sei lá, do Amazonas, do Pará, da Paraíba, 

e etc. e etc., onde tem possibilidade, não é? E aí o que é que acontece com esse movimento coral? Boa 

parte das pessoas que acham que têm uma vozinha melhor vão ganhar dinheiro. Então no caso de Santos, 

por exemplo, que deve se multiplicar pelo Brasil inteiro, é a questão dos corais que se formam para 

cantar em casamento. Pessoa tem uma vozinha melhor, acha que tem e que ele acredita, ele junta com 

um grupo, os regentes também, aqueles que querem ganhar dinheiro, e vão ganhar dinheiro com os 

casamentos. Às vezes com uma vozinha...[ risos] que eu não queria nem de graça para o Ars Viva! E 

eles têm certeza de que são maravilhosos e estão ganhando dinheiro com casamento. Alguns têm vozes 

muito boas mesmo. E cantam solo, e fazem Ave Maria, e tal. Então essas vozes, as melhorzinhas dessas 

vozes, não tinham um peso de ficar dizendo que eles podem cantar uma Ave Maria num casamento e 

podem fazer música profissionalmente desse jeito.  

Hoje em dia não existe mais isso. Quer ter uma prova? Vai para internet e veja as gravações 

de corais que existem por aí. Já viu? Tem cada uma que você não acredita como eles puseram aquilo lá! 
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Então veja, são épocas diferentes, são coisas diferentes, não sei a que fim leva isso, ao quê vai levar 

isso, se no futuro essa música não interessa mais, sei lá. 

A.P.G.  Então, para você, a diferença é principalmente com relação à cultura musical das 

pessoas, não necessariamente conhecimentos musicais específicos, saber ler uma música... 

R.M. Não, é o nível cultural. E não só isso. É como eu falei no começo. E tem outra coisa: 

uma pessoa hoje ouviu falar em música da Renascença, música renascentista e música medieval, se ela 

sabe mexer na internet, ela vai encontrar o que ela quiser. Não precisa nem assistir concerto nenhum. 

Porque os tantos que tem em São Paulo não são tantos assim. Porque a pessoa já está lá com a lupa 

procurando onde é que se vai cantar música nova, música antiga. Porque nem precisa. Ela liga e ouve. 

Ouve-se os conjuntos mais extraordinários da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. De 

qualquer lugar. No norte da Europa tem aqueles conjuntos corais fantásticos, grupos de música antiga 

que tem, de babar. Não estou dizendo que estou de acordo com isso. Eu acho que o fazer musical tem 

outros objetivos, não é essa escuta, tem outras coisas que não vou entrar nesse papo.  

A.P.G. Quais eram suas principais fontes escritas? Livros...a respeito da interpretação de 

música antiga. 

R.M. Olha, não tínhamos a internet. Discos, às vezes, alguns. Música antiga propriamente 

em disco era quase nada. Tivemos alguns conjuntos que vinham ao Brasil e que traziam gravações que 

a gente adquiria, como o Studio der Frühen Musik alemão, devo ter falado sobre ele.  Esse é um exemplo, 

mas tem outros também.  

A.P.G. Que outros? 

R.M. Eram geralmente cantores, o Pró- Música Antiga de Nova York, por exemplo, que 

veio algumas vezes em São Paulo, a gente ia para ver. Qualquer coisa desse gênero a gente corria para 

ver como é que era que estavam fazendo. E o pessoal que ia para o estrangeiro que trazia as novidades 

de gravações. Não só de gravações, mas de pessoas que iam para estudar a Música Antiga e que depois 

espalhavam seus conhecimentos aqui no Brasil. Não sei se você conhece essa Sociedade Paulista de 

Música Antiga.  

A.P.G. Já ouvi falar... 

R.M. Procura. Isso aí é uma fonte, para isso por exemplo, eles têm todo o pessoal que sabe 

do histórico dessa Música Antiga que vinha para o Brasil, o começo desses conjuntos de Música Antiga 

instrumental, sobretudo. O que eu me lembro que fez mais sucesso foi o Musikantiga. Esse daí, tinha 

um pessoal, o Paulo Herculano era o cravista deles. Esse pessoal ligado a isso, e a Sociedade Paulista 

de Música Antiga, eles têm uma boa informação sobre isso.  

A.P.G. E livros? 

R.M. Livros era assim: o que alguém trazia de algum lugar. Então por exemplo, na 

biblioteca do Klaus havia bastante coisa que ele trazia, ou que trouxeram para ela da Europa de Música 

Antiga. Então naquela época já havia um corpo. Eu andei descobrindo a Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro. E é fantástico o que eles têm de Música Antiga, não só da música sacra, mas da música profana, 
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é incrível. Eu queria uma peça de um compositor francês que tinha escutado com o Roberto de Regina 

(o Roberto de Regina é uma outra fonte), que o grupo dele não era só instrumental, era vocal também.   

(Um que também pode te dar uma informaçãozinha sobre isso, deve ser até engraçado, ele 

é muito engraçado, ele pode te dar uma informação porque ele participou do Conjunto Roberto de 

Regina naquelas épocas, que cantava. É o Aylton Escobar. O Aylton Escobar, pede para ele falar da 

Música Antiga, como que ele cantava no Rio de Janeiro. Ele vai te explicar. Porque o Roberto de Regina 

também é um dos pioneiros no Brasil.) 

E o interessante é que...deixa eu me lembrar do nome do compositor que eu queria lembrar 

da Renascença francesa...é...minha cabeça tá tão cheia de coisa. E eu não achava essa partitura que eu 

tinha ouvido com o Roberto de Regina. Eu tinha que fazer com o Ars Viva essa música. E procurei e 

não achei em lugar nenhum. Aí alguém: “procura lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro”. Eles 

têm a obra completa publicada! Inteirinha. O que você quiser de Música Antiga, música polifônica, tem 

lá. Inacreditável. 

A.P.G. Nessa época? 

R. M. Nessa época! 

A.P.G. [a biblioteca] era então um lugar ao qual você recorria para procurar partituras... 

R.M. É, isso. Então eu encontrei muita coisa lá. Agora, as coisas que eu não encontrei lá, 

eu trouxe de Portugal. Eu fui a Portugal e trouxe uns livros, não sei se eu mostrei, uns livrões todos 

grandes. Portugaliae Musicae, publicado pela [Fundação] Gulbenkian. Eu trouxe uns sete ou oito. É 

uma coleção de música portuguesa de várias épocas. Eles têm muita coisa da música renascentista 

portuguesa, bastante. Mas uma coisa que eles não tinham, e aí é a coisa mais interessante, aí eu posso te 

contar essa coisa interessante. Eu estava fazendo um programa de música portuguesa, eu queria um 

programa só com música portuguesa. E consta, nas coisas que falam sobre música portuguesa, que 

Duarte Lobo é um dos principais, senão o principal compositor da música polifônica portuguesa. “Duarte 

Lobo”, eu falei, “mas onde é que eu vou achar a música desse homem?”. Nesses livros da Gulbenkian, 

nada, não tinha nada. Aí procurei na USP. Nada. Telefonei para a Gulbenkian. Marquei um dia para eles 

telefonarem para mim. Aí eles telefonaram para mim, dizendo porquê. Porque eu descobri que existia 

uma publicação em Portugal de um instituto não sei o quê não sei das quantas que não lembro mais (está 

tudo aí) com parece que os 24 Magnificats do Duarte Lobo. Eles não tinham a menor ideia! Na 

Gulbenkian! Eu falei: “ Bom. Se vocês não têm a menor ideia, eu não vou achar isso nunca, em lugar 

nenhum!”. Me deu uma vontade até de mandar fazer uma cópia, mandar de presente, mas deixa para lá, 

eu não vou é fazer nada. Eles é que têm que pagar, eles têm que vir aqui.  

Eu falei para eles:  “Eu encontrei. Eu encontrei na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro”. 

Todo. O livro inteiro. Uma grossura assim. Pedi para copiar todo. Eles lá fazem cópia, fizeram cópia 

para mim, eu tenho todos os Magnificats do Duarte Lobo. Era assim, a gente tinha que cavucar onde 

podia ser. E eu cheguei à conclusão de que você só não acha se você não quiser. Olha, eu queria fazer 

três peças portuguesas do século XV, do famoso Cancioneiro Musical D’Elvas (agora eu tenho o 
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cancioneiro inteiro). Que aqui no Brasil eles nem tinham ouvido falar ainda que existe. Então o que é 

que eu fiz? Peguei e ouvi o disco do Frühen Musik , que tinha as três canções lá, e transcrevi! Eu passei 

do disco para a partitura! E eu achei muito interessante quando eu encontrei a publicação do cancioneiro 

que estava bem parecido. Eu gostei muito. Porque é difícil a transcrição, porque você tem que analisar 

a sequência da voz, como é que a voz se comporta, porque tem cruzamentos! E esses cruzamentos na 

gravação é difícil de você escutar. Então depois de escutar tudo e fazer tudo e tal, eu tive que analisar. 

E olha...foi fantástico, gostei mesmo dessas três peças aí.  

Algum tempo depois, bem depois, eu conheci o musicólogo alaudista90 do Segréis de 

Lisboa e através dele que eu depois adquiri esse cancioneiro. E ele me deu uma peça que eu briguei 

muito para ele me dar, que se chama Foi-se gastando a esperança91, que foi encontrado num 

cancioneiro...Eu ouvi Foi-se gastando a esperança com ele, eu falei “Meu Deus do céu, eu quero essa 

música!”  e ele [Manuel Morais] não queria me dar de jeito nenhum porque diz que vinha para o Brasil 

e queria fazer em primeira mão, eu falei “Faz do jeito que você quiser, eu vou fazer com coro, eu não 

vou fazer desse jeito que você está fazendo”. Olha, eu briguei com ele, fiquei três dias atrás do homem 

e ele acabou me dando a cópia dessa música. Eu fiz aqui no Ars Viva, de vez em quando eu coloco para 

ouvir para a gente se lembrar dessa época.  

Era assim que a gente fazia, não tinha outro jeito! E a gente ia tomando ciência com esses 

conjuntos que fazem Música Antiga da Europa...eu tive muito mais chance de ver isso do que o Klaus 

até, porque depois essas teorias sobre como se fazia Música Antiga, isso se desenvolveu muito nas 

décadas de 1970 e 1980. Então a gente comprava os livros, principalmente os livros. 

A.P.G. Quais livros? 

 R.M. Eu tenho um livro sobre isso...um livro publicado na Argentina, como que foi o 

começo da Música Antiga na Argentina, que foi mais ou menos simultâneo ao nosso. E os conjuntos 

que ele menciona lá são os mesmos. E depois põe várias teorias sobre várias coisas sobre Música Antiga, 

é muito bom esse livro.  

A.P.G. Eu gostaria de ver depois. 

R.M. Sim, depois você dá uma olhadinha nisso aí. Esse eu comprei em Buenos Aires. Veja, 

são coisas da vida. Que que acontece? Eu estava doidinho para fazer música do século XIII daquele 

cancioneiro galaico-português, das únicas seis cantigas que foram achadas com letra, do Martim Codax. 

Eu não achava aquilo de jeito nenhum, em lugar nenhum. Mas um dia aconteceu uma coisa muito 

interessante comigo. Tinha uma loja ali em São Paulo, naquele meio ali onde está a Rua Direita, esqueci 

o nome. Tinha uma loja de música que tinha uma escadinha que subindo era a loja de música, descendo 

para baixo era só partitura. Eu desci, falei “vou dar uma espiadinha” para ver o que é que tinha ali. E eu 

                                                 

90 Manuel Morais, musicólogo, alaudista e fundador do grupo português Segréis de Lisboa.  
91 Peça feita a partir do poema homônimo  
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olhando assim, de repente, sem querer, eu vi uma lombada azul escrita em branco, deu para ver bem: “ 

O som do Martim Codax”, o nome do livro.  

Que eu saiba, as únicas cantigas medievais com texto em galaico-português que vieram 

com música e texto são essas cantigas do Martim Codax, texto em galaico-português. São as chamadas 

cantigas de amigo, isso aí você pode saber o que é, procurar saber o que é, as cantigas de amigo. Fora 

essas, a gente tem notícia de que, em galaico-português também, a maior coleção que existe são as 

famosas Cantigas de Santa Maria92. São mais de 400 cantigas que nos chegaram com letra, com texto. 

Possivelmente algumas eram do próprio rei Alfonso X, chamado “el sabio”, de Castela. Ele foi avô do 

rei de Portugal D. Diniz, chamado rei trovador, o D. Diniz. O rei de Castela tinha, vamos dizer, 

pretensões de ser o novo imperador do Ocidente. [risos] Conseguiu? Claro que não! E ele juntou na sua 

corte, de Castela, os maiores sábios, intelectuais, músicos da sua época. Pode imaginar uma corte de 

gente culta desse jeito, toda a inteligência dessa época. E ele também era músico.  

Então ele mandou compilar essas cantigas que têm um interesse, além, claro, de um 

interesse musicológico, imagine, numa época difícil desta de preservação, imagina-se que quase toda 

produção musical se perdeu, principalmente desse tipo. Provavelmente mais das 800 das 1800 obras 

foram perdidas por aí, poucas delas se conhece apenas o texto. Estas sim [as Cantigas de Santa Maria] 

são um conjunto de mais de 400 com música. É muito interessante, não é? Nessa língua que era o 

galaico-português, que era considerada nessa época a língua culta da Península [Ibérica]. As cortes, 

porque não havia países ainda. O único país que havia era Portugal. Portugal foi um dos primeiros países 

da Europa como nação, não sei se você sabia disso. A Espanha não era nação ainda, eram muitos reinos. 

Essa corte de Castela foi naturalmente o reino que mais se destacou e por fim conquistou todos os outros, 

e a língua castelhana ficou como língua oficial da Espanha. Então a língua culta era o galaico-português, 

que era uma língua que não era um dialeto português, um dialeto que veio de qualquer outra língua da 

Península. É um dialeto próprio que tem muito mais do português do que de qualquer outra língua. Então 

era de interesse nosso, da Península toda. Porque essa é a língua que antecede o português propriamente 

dito. Então esse material todo é um material comum de interesse para os dois países [Portugal e 

Espanha].  

E o assunto das Cantigas de Santa Maria são os milagres de Nossa Senhora contados pelo 

povo, ou seja, são histórias folclóricas que eram contadas cantadas. Muitas vezes dançadas. Ou muitas 

vezes recitada com instrumento por baixo. E é incrível que tenha sobrado uma quantidade tão grande 

dessas cantigas, que a gente deve ao labor do rei D. Alfonso, Alfonso X “el sabio”. Avô de D. Diniz de 

Portugal, chamado rei trovador, que dele vieram muitas cantigas, mas não chegou nenhuma cantiga com 

música de D. Diniz. 

                                                 

92 O entrevistado tem esta edição impressa das cantigas, que mostrou durante esta parte da entrevista: 

METTMANN, Walter (Ed.).  Cantigas de Santa María. Espanha: Castalia, 2005. Vol. I.  
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 Isso é uma pena! Mas havia uma prática interessante da época, que era de adaptar melodias 

de uma cantiga em outra. Como até nessa obra aqui [as Cantigas de Santa Maria], temos algumas 

cantigas de outro tipo que foram adaptadas a textos galaico-português de outros autores. Que mais você 

queria saber? 

A.P.G. Na sua opinião, existia nessa época uma busca por uma sonoridade vocal própria 

para esse repertório antigo? Porque hoje existem propostas de alguns grupos que falam de uma técnica 

vocal diferente para a Música Antiga e etc. 

R.M. Tem sim. Isso vem já de algum tempo, sabe.  

A.P.G. Então naquela época já tinha... 

R.M. Tinha, já tinha sim. A gente ouvia aquilo tudo e lia a respeito daquilo...pouca gente 

na verdade se interessou por isso. Eu me interessava porque já estava no meio. O Klaus também se 

interessava, claro. E as pessoas que estavam no nosso meio. E todos os grupos que a gente ouvia, 

principalmente os que estão mencionados aqui, é interessantíssimo isso.  

Houve um momento em que houve um exagero tão grande nessa busca que os grupos foram 

buscar as raízes de certos tipos de música, principalmente da Música Medieval, que eram árabes, e que 

exageraram pra caramba, e que era difícil de ver qual era a melodia principal daquilo, de tanto 

ornamento, e tanto maneirismo. Mas eu acho que da década de 1990 para cá, houve uma coisa mais 

sóbria, voltando a uma certa “racionalidade”, vamos dizer. Porque não existe nada gravado sobre isso! 

Temos que convir nisso, não? O que é que existe? Os grupos de música popular que sobraram da música 

folclórica lá na Europa, e dos árabes mesmo, música oriental toda, que talvez nos deem uma ideia dessa 

música solística da Idade Média.  

Mas a Renascença veio com a tradição dos corais antigos que se preservaram, 

principalmente o da Capela Sistina. Esse coro vem desde aquela época dos Afonsinhos, imagina. Mas 

isso não é o que a gente ouviu naquela época, que era aquela sonoridade. Porque tudo isso sofreu muito 

com a música do tempo, sabe?  

A.P.G. E vocês nas performances buscavam o quê? 

R.M. Buscávamos, em primeiro lugar que a música não tivesse aquela impostação da 

música lírica, da ópera. E que...no começo, que eu me lembro muito bem, e que o Klaus recebeu uma 

grande crítica do Roger Wagner, um regente americano que veio aí...porque reuniram alguns corais para 

ele ouvir, e o Klaus fez a Missa em Fá [Maior] do William Byrd. E sabe qual foi o comentário dele 

[Wagner]? Era muito romântica. Ele achou que era muito romântico. Que aquele fraseado era exagerado, 

que era muito romântico. O Klaus não deu a mínima para aquilo, a verdade é essa. O Klaus vinha de 

uma escola alemã e teve aulas com um alemão, o famoso Kurt Thomas, mestre de música coral. Então 

a gente é descendente de tudo isso aí. Eu acho que ele andou pensando um pouquinho depois. 

A.P.G. Você lembra quando foi?  

R.M. Olha, isso aí, eu não era do Ars Viva ainda, foi um ano antes. Eu só soube dessa 

história porque eu me interessei em saber a história do Ars Viva antes, quando estava entrando em 1965. 
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Mas eu já conhecia o Ars Viva antes, eu tinha assistido várias vezes. E quando eu soube dessa história 

que ele cantou para o Roger Wagner, e que ele cantou também para o...olha, foram duas reações 

completamente diferentes. Para o Wagner, teve essa reação. E para o Robert Shaw...o Robert Shaw caiu 

duro e preto, ficou encantado com ele, escreveu no livro do Ars Viva. Convidou o Klaus para ir para os 

Estados Unidos, o Klaus ficou lá uns tempos com outros regentes que ele convidou também, quer dizer, 

foi um sucesso danado. Para dois regentes americanos. Você vê: são duas visões muito diferentes.  O 

outro [Wagner] tinha uma visão de que a música polifônica deve ser completamente sóbria. A voz 

normal, sem grandes impostações, mas bem colocadas, porque se não colocar bem não afina. Mas ele 

imaginava as linhas polifônicas se encontrando e se terminando sem grandes arroubos.  

O Klaus já era mais alemão, eu acho que ele era mais assim para esse lado de Brahms, de 

Mendelssohn, uma coisa assim, então ele puxava o fraseado. E eu acho que isso não está mal porque é 

o que a gente deduz do gregoriano. Porque o gregoriano tinha aquelas grandes frases, aqueles sopros, 

aquele respirar, então esses fraseados...nisso não mudou muito de lá para cá. O que houve foi um 

momento em que não se podia fazer nenhum vibrato. Então você escuta aqueles solistas, inclusive, sem 

nenhum vibrato, é uma coisa tão estranha, tão esquisita. E com coro até que não fica mal, dependendo 

do trecho, nenhum vibrato se pede. Mas o fraseado que termina com certo vibrato, certo vibrato, para 

expressividade, isso eles arrancaram tudo. Isso aí nos anos 1980 era uma coqueluche, esse negócio de 

não ter vibrato nenhum e essa coisa toda. Eu quando comecei a reger o Ars Viva para valer em 1974, e 

depois em 1976 mais, eu peguei todos esses bondes andando dessas coisas. E a verdade é que eu evitei 

de pegar de cara o repertório do Klaus. Mas eu tive que pegar uma parte. Você não vai acabar agora 

com um coro e começar outro. Eu fui aos poucos, mas eu evitei, eu só abordei o repertório que o Klaus 

tinha feito mais tarde. E aí eu percebi que eu realmente fazia diferente algumas coisas. 

A.P.G. Por exemplo? 

R.M. Por exemplo, o Klaus era muito rígido nessa questão de...eu percebi isso quando nós 

recebemos três partituras de música folclórica arranjadas para coro da América Latina, que íamos fazer 

uma excursão em 1970, então nós recebemos três partituras. Duas peruanas e uma chilena. E a gente 

ensaiou, e eu não achava que isso aí tinha que ter essa cara. E ele me ouvia muito. O Klaus era difícil, 

mas a mim ele ouvia, a gente conversava muito. “Eu não acho que deve ser desse jeito. Acho que está 

muito música renascentista demais.” O “música renascentista demais” que eu quis dizer é esse fraseado, 

entendeu? Esse fraseado assim. Aí era assim que ele achava que era. Aí chegou no Peru, e uma amiga 

nossa, eu perguntei, “Escuta, Dulce, o que você achou?” Era Marinera93, “Marinera, saca la piedra del 

rio/ saca la piedra del mar”, alguma coisa assim. “Ah, está muito bonito, só que....está tão brasileiro”, 

ela queria dizer que estava, assim, dolce, entendeu? “Escuta aqui Klaus o que ela está dizendo”! A partir 

                                                 

93 Dança folclórica peruana. Martins não especifica o autor do arranjo que fizeram na turnê latino-americana do 

Ars Viva.  
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daí  - não é a partir daí por que isso não é Música Antiga - mas é uma questão do texto, sabe, do contexto 

também. Você imagina, isso é uma dança peruana, tem um ritmo pam param pam...94 

Isso tem que ser ressaltado de alguma maneira, senão fica, assim, muito bossa nova, não 

sei. Então, a partir disso dei atenção para os textos, claro que o Klaus fazia isso também, mas eu comecei 

a carregar mais no texto no sentido da música que tem um texto mais frufru, um texto mais popular, dar 

mais articulação, fazer um pouco mais articulado certas coisas. Inclusive, eu fiz o Le Chant des Oiseaux 

[de Clément Janequin], não sei se eu errei o andamento quando a gente foi apresentar na Argentina. Eu 

fiz um andamento tão rápido, eu não sei como o coro aguentou aquilo até o fim!  

Então, é claro que o Klaus tinha cuidado com essas coisas. Não estou dizendo que ele não 

tivesse cuidado com essas coisas. Mas eu era cricri nisso daí, entendeu? E também a música polifônica 

religiosa, achava que às vezes podia ter um pouco mais, um pouco menos daquilo. Isso é uma concepção 

pessoal também, do que eu estava lendo, do que eu estava vendo, dos livros que estava lendo. Na época 

do Lutero [Rodrigues], por exemplo, tinha uma carrada de livros sobre Música Antiga, tudo trazido de 

lá [da Europa], nada de comprar aqui, que não tinha. Que tinha exemplos musicais com música para se 

ouvir, sabe? Coleções assim. Ele até andou me emprestando em uma época.  

Mas isso era de um grupo muito restrito. E isso você também não ficava discutindo com o 

coro. Você pedia para o coro o que tinha que fazer. 

A.P.G. Tem algumas outras questões interpretativas que eu gostaria de saber... 

R.M. Por exemplo? 

A.P.G. Como andamento, agógica, eu sei que você já falou de articulação e fraseado, mas 

efeitos vocais dinâmica.... eu vi também que vocês encenaram algumas músicas como as Comedia 

dell’Arte, a pronúncia do texto, enfim. 

R.M. Olha. A pronúncia do texto tinha problemas. Por exemplo, a do latim, nessas épocas 

já estavam difundidas as teorias de pronúncia do latim, a chamada “pronúncia germânica”, e eu não 

gostava nem um pouco dessa pronúncia, e até hoje eu não gosto. E eu não discuti muito sobre isso. Eu 

adotei sempre a pronúncia eclesiástica romana, que é a pronúncia mais próxima do italiano. Em latim 

nunca teve esse problema. Teve problema no francês. 

Por falar em francês, tem outras coisas. Tem uma de uns anos para cá, não sei se você se 

deu conta, se você tem o hábito de ouvir ou não. Os grupos franceses executam a música francesa - e 

geralmente a francesa,  nunca ouvi fazerem música de outro país com isso – por exemplo esse Les Arts 

Florissants, que são famosíssimos, entre outros. Eles cantam o latim com pronúncia francesa. Para mim 

é insuportável escutar aquilo! Por exemplo, “tu”, eles falam [ty]. “Dominus”, [dominys]. Ora, vai te 

catar com esse negócio de [dominys]! 95 Não dá. Para ouvir o Les Arts Florissants eu tenho que me 

                                                 

94 Nesse momento, Roberto Martins cantarola a dança peruana ao mesmo tempo em que percute a mesa.  
95 Justamente por expor uma discussão a respeito de diferentes modos de pronunciar o texto literário 

em latim para o canto, há nesse trecho da entrevista a transcrição fonética das palavras em latim, tal como 
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desligar disso, porque é irritante ouvir aquela pronúncia afrancesada. Quer dizer, está errado aquilo? 

Não se sabe.  

Como é que vai saber como os franceses cantavam em latim? Provavelmente era como o 

italiano, porque a influência italiana era grande! Agora, a pronúncia do francês da música renascentista 

tem algumas coisas estranhas também. 

A.P.G. Naquela época você já percebia essas coisas? 

R.M. Já sabia disso tudo, só que eu não levava muito a sério isto! Porque, olha, você vai 

ficar fazendo um preciosismo com isso, sabe? Se você é um conjunto que se dedica à música 

renascentista só, como muitos por aí, e ficam pegando aquelas pronúncias aí, que em vez de “oí”,“oá”, 

em vez de “oá”, “oê”96, por exemplo, não sei se já ouviu? Por exemplo, “porquoi” [purkwa], é [purkwe], 

por exemplo. E tem muitas outras, sabe? E tem outras que tem [a consoante] “s” e eles falam os [s] que 

os franceses modernos não falam.  

Agora, quando eu estive no Canadá, em Quebec, eu demorei um pouquinho para me 

encontrar com aquele francês deles. É um pouco difícil começar a falar com eles. Porque o francês que 

eu sei, que eu aprendi, é um francês clássico, parisiense, vamos dizer. E eles falam francês muito 

diferente. Por exemplo, Très bien: [se fala][trɛ bjẽɪ ]̃. Não dá para aguentar! Parece brasileiro que está 

lendo texto em português. Mas é assim!97  

Então eles dizem que aquele francês que eles falam é o francês renascentista que foi levado 

para lá na época da Renascença. Agora, durma-se com um barulho desses! Agora vai pegar essa 

pronúncia francesa lá do Canadá e vai cantar música renascentista francesa daquele jeito? A gente não 

dá muita bola para isso. 

Fora isso aí, é uma questão fundamental a pronúncia. A ignorância dos regentes de coro é 

alarmante! Eles não sabem nada: nem assim, nem assado! Eu fui de uma escola que era rigorosa nesse 

                                                 

mencionadas por Martins em entrevista, com a finalidade de registrar por escrito a pronúncia exata que o regente 

utilizou para essas palavras e possibilitar ao leitor maior compreensão a respeito da questão que Martins aborda 

nessa parte da entrevista.  

No caso, Martins discute o uso do fonema [y] em vez do fonema [u] para pronunciar a vogal “u” em 

textos em latim.  A utilização do fonema [y] para a vogal “u”, quando não sucedida de “y”, de outras vogais e de 

consoantes como “m” ou “n”, é padrão no francês normativo para o canto, como pode ser verificado em Moriarty 

(1975, p.140). Esse uso do fonema [y] em latim, tal como descrito por Martins, caracteriza, portanto, a opção de 

intérpretes e de grupos como Les Arts Florissants por uma pronúncia do latim com resquícios de pronúncia da 

língua francesa em repertórios da Renascença de língua ou influência cultural francófonas. É evidente na entrevista 

que Martins não compactua dessa visão, optando por utilizar invariavelmente o fonema [u] para a pronúncia da 

vogal “u” em textos em latim.  
96 Nesse trecho, embora estivesse conversando a respeito das diferenças de pronúncia dos ditongos 

do francês Québécois , falado em Quebec, Canadá, para o francês europeu,  Martins ilustra seu relato com os 

encontros vocálicos “oí”, “oá” e “ oê”, pronunciando-os  com fonemas de vogais comuns ao português. São 

respectivamente: [oi], como na palavra “doído”, [oa], como na palavra “doar”, e [oe], como na palavra “moer”. 
97 Martins evidentemente aborda neste trecho as diferenças existentes entre a pronúncia de 

determinadas vogais e ditongos no francês europeu para o francês Québécois. A transcrição fonética de 

determinadas palavras foi introduzida diretamente no corpo do texto na entrevista quando necessárias à 

compreensão da fala de Martins. Essas transcrições refletem a forma como Martins pronuncia as palavras durante 

a entrevista. 
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ponto. Klaus então? Era terrivelmente rigoroso com isso. Em alemão, em francês, em qualquer língua! 

Tanto que quando a gente tinha que cantar, por exemplo, em húngaro, a gente foi estudar com um 

professor húngaro, como que era a pronúncia. Sofremos para cantar o Kodály. Uma dessas comuns, um 

Te Deum do Kodály que não é aquele com coro e orquestra. É um Te Deum para coro a capella, 

lindíssimo por sinal.  

A.P.G. Vocês cantaram ele com o Klaus?  

R.M. É. Eu fiz depois também com o Ars Viva. Mas bem mais tarde, de repente eu fiz isso 

aí. Você vê assim na partitura, as notas, tem cada coisa desse tamanho em cada nota. É uma coisa terrível 

resolver aquilo. É um trabalho do cão! A gente quase mata o coro com esse negócio. Você não pode 

fazer um concerto inteiro disso, senão chega no fim e vai todo mundo para o manicômio.  

E a mesma coisa o português com relação aos corais que cantam em português. Na América 

Latina eu vi cada coisa em português que, nossa, nem falo.  

A.P.G. E com relação a outros detalhes de interpretação.... Mencionei, por exemplo, 

agógica, andamento, coisas que não eram anotadas na partitura e vocês tinham que determinar... 

R.M. Não, não eram anotadas, mas principalmente na música sacra, existem tradições. 

Então essas tradições são passadas mais ou menos de época em época...e o que não é, se deduz. É o que 

mais se parece com aquilo que é, com o que se julga que é. Mas nunca houve assim, uma grande variação 

de andamento. Essa questão de andamento existe até hoje na Música Clássica, não? 

A.P.G. Sim, são coisas que ainda se discute muito.  

R.M. Você pega a 5ª sinfonia de Beethoven, por exemplo, e pega a interpretação de dez 

regentes diferentes, você vai notar uma diferença enorme de andamento. Uma delas que causou grande 

impacto foi a do Pierre Boulez, que se tornou um grande regente, você sabe disso? Regeu a Filarmônica 

de Nova York. E diz ele que achava que aquele andamento que ele estava fazendo e outras coisas de 

estrutura, aquelas coisas da estrutura da música, que um aluno dele tinha provado para ele que tinha que 

ser assim, e ele adotou. Interessante.  Eu achei meio conversa aquilo, mas tudo bem. Já ouviu? Ouça a 

5ª sinfonia com o Boulez! A clareza era tão grande que eu achei chato. [Risos] Foi. É uma coisa que a 

gente não se dá conta muito, porque você fica “ Ah, música, música...aquela coisa”. Mas se você ouvir 

a 5ª sinfonia estruturalmente, principalmente o primeiro movimento, tem uma hora que a gente não 

aguenta aquilo. Porque é um jogo, é um jogo fatal, entendeu? Você vai seguindo passo a passo aquele 

jogo, e se torna chato! Já acho que não é para escutar assim, se escutar assim a gente não aguenta muito. 

Mas era tão clara essa coisa em Boulez, para mim, que eu falei...vou parar e escutar outra. 

A.P.G. E articulação, vocês buscavam, por exemplo, aquela coisa que a gente tem muito 

em Música Antiga, que é aquele ataque... que ataca, e depois diminui…e é aquela coisa 

R.M. Isso depende...isso é muito individual dos regentes, em geral, tem gente que faz isso 

em tudo quanto é coisa. Acho que são recursos que você pode aplicar…naquela época já se fazia isso. 

Você aplicava esses recursos conforme o texto. O texto ele pede isso, ele quer expressar tal coisa com 

aquele texto. Você não faz por fazer. Agora, evidentemente que isso na música sacra não funciona muito. 
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Na música sacra você quer mais é que o som surja e cresça. A não ser que o texto sacro esteja mais para 

o lado do profano, isso acontece às vezes. Aquele contraponto mais brincalhão que às vezes existe, com 

um pouco de destaque nisso, tem que ser, senão você perde dentro da música o texto, não? Agora, eu 

me lembro que tinha gente naquela época que fazia o ataque sempre assim. Que coisa chata! Ficava tudo 

igual. Quer dizer, para que um recurso desses se você aplica em tudo? Tem que ser um pouco razoável, 

não é? Até hoje tem que ser assim.  

A.P.G. E agógica? Vocês se permitiam essas variações de agógica? 

R.M. É. Isso mais para a música... olha, os compositores modernos marcam tudo. Mesmo 

assim eu acho que certa liberdade ajuda. Principalmente nas Ave Marias do Villa-Lobos. São sete Ave 

Marias. Tem certas coisas alí que eu não sei exatamente o que ele fez não. Faço, mas [risos]... tenho 

uma certa liberdade, sabe? 

A.P.G. E as variações de dinâmica? 

R.M. Também. Olha, os corais da USP, que eu me lembro com o Benito [Juarez], ele fazia 

muito disso, desses efeitos para púbico. Vai escrever isso que ele vai me matar!98 

Mas é um efeito teatral, vamos dizer. Às vezes é bom, dependendo. Se a música pede. Tudo 

o texto, sabe? Para mim, é o texto. Quando não há marcação, é o texto.  

A.P.G. E como vocês lidavam com a partituras desse repertório? Então vocês selecionavam 

edições que se adaptavam à notação moderna, e vocês seguiam mais ou menos estritamente o que está 

escrito alí ou faziam modificações? 

R.M. Olha, esse repertório foi todo ele transcrito para a notação moderna, a gente não 

encontrava notação antiga desse repertório. 

A.P.G. Mesmo fac símiles? 

R.M. Não. E esse tipo de música modal de uma voz só é muito mais fácil de fazer. Nós 

fazíamos uma missa por ano ali naquela capela que está na Paulista...tinha o Colégio São Bento…o 

Klaus era formado no Colégio São Bento, então ele tinha muita amizade com os monges lá. Então todo 

o ano a gente ia fazer uma missa no São Bento. A gente chegava pelo menos uma hora e meia antes da 

missa para ensaiar os gregorianos, tudo no original. Tudo nessa escrita [antiga]. Então a gente cantava 

a missa toda e nós respondíamos os monges que faziam as partes fixas e partes móveis da missa em 

gregoriano, tudo nessa escrita gregoriana, não era nada transcrito não. Agora, coro mesmo não dá para 

fazer, é complicado. 

Agora, o que nós fazíamos às vezes, por exemplo, a Missa Mi Mi, do Ockeghem, é uma 

tessitura terrível para soprano e contralto, grave. Porque na verdade não era cantado por mulher. Então 

o que acontecia? A gente transcrevia aquilo. Quem falava muito sobre isso era o Roberto Schnorrenberg. 

Ele achava que tinha que transcrever mesmo. Outra época, não tinha razão...porque o que importava era 

                                                 

98 Benito Juarez de Souza, regente do CoralUSP até 2009, estava vivo à época da entrevista 

(setembro de 2019). Juarez de Souza faleceu em 3 de agosto de 2020 em São Paulo.  
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o contraponto. Um contraponto complicadíssimo, por sinal. Não dá tempo de ficar pensando em 

articulação malfeita, uma complicação, que você não pode levar aquilo se não tiver articulação, tem que 

articular aquilo. Se não articular, aquilo não aparece, de tão intrincado que é. E ele também era de, às 

vezes eu fiz isso pensando nele, nessa coisa que ele falava (Muita gente não gostava do Schnorrenberg 

por várias razões, mas isso não importa. Mas na verdade ele tinha um grande conhecimento em Música 

Antiga, porque era uma paixão). Ele achava que certos cruzamentos podem perfeitamente ser tirados. 

Principalmente se eles forem problemáticos para o coro. Então na verdade algumas vezes, não fiz isso 

sempre, mas algumas vezes eu descruzei algumas vozes. Porque não soava bem, não adiantava. De que 

adiantava um contralto cruzar com um tenor, um tenor super agudo e um contralto com notas todas 

graves, e soprano abaixo disso em algum momento. Sabe, era uma coisa que ficava muito esquisita. 

Com cantor solista, talvez isso não tenha ...quatro timbres, três timbres diferentes, aí então. 

A.P.G. E quais compositores eram mais contemplados? 

R.M. Aí era uma gama muito grande. Se eu der a relação de compositores para você... 

A.P.G. Ah, de Música Antiga. 

R.M. Então, é desse que estou te falando. Como o Ars Viva tinha tradicionalmente uma 

parte de música medieval, renascentista, depois música brasileira e música contemporânea, o número de 

compositores antigos é muito grande. Se eu for lembrar assim...nossa, é difícil de se lembrar de todos... 

A.P.G. Algum que se destaca, talvez? 

R.M. Que se destaca? Johannes de Florencia, por exemplo. Landini, Francesco Landini. O 

[Guillaume de] Machaut. Johannes da Caccia99. É tanta gente, meu Deus do céu. Todos os virelais 

anônimos, lais, virelais e enfim. Isso da Idade Média. Josquin Des Prez, Johannes Ockeghem, 

[Guillaume] Dufay, [Jacob] Obrecht, [Orlando] Gibbons, tudo da alta renascença, não? Os italianos, 

Palestrina... 

A.P.G. Palestrina! Vocês fizeram Palestrina. 

R.M. Muito Palestrina, bastante. Dos dois lados. Tanto profano quanto sacro. Orlando di 

Lasso, [Tomas Luís de] Victoria, Juan del Encina.  

A.P.G.Vocês faziam o repertório antigo brasileiro também? 

R.M. Fizemos sim. Mas já fizemos com outros corais e outros regentes, fizemos com 

orquestra. Com o [Olivier] Toni, por exemplo, a Missa em Fá [Maior] do José Joaquim Emerico Lobo 

de Mesquita, entre outras coisas. O José Maurício [Nunes Garcia] nós fizemos. Eu fui buscar no Rio de 

Janeiro as partituras do José Maurício e eu acredito, e tenho quase certeza que o Ars Viva foi o primeiro 

coro a cantar as músicas do José Maurício a capella aqui no Estado [de São Paulo]. Porque antes não se 

sabia nada, nem que existia essa música. Só se fazia o Requiem, às vezes o Requiem com orquestra. E 

isso foi em 1970.  

                                                 

99 Outro nome para Johannes de Florencia.  
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De Música Antiga você não pode imaginar. [Heinrich] Schütz, [Johann Sebastian] Bach, 

[Antonio] Vivaldi, [Claudio] Monteverdi, [Carlo] Gesualdo. 

A.P.G.  Eram bem “ecléticos” então. 

R.M. Era amplo.  Não chega a ser eclético no sentido de que.... Ecléticos é quando você 

abarca muitos estilos diferentes. Aí tinha uma certa diferença, é claro, mas era música renascentista, 

música medieval, música barroca, pré-barroca. 

A.P.G. E interpretar essa Música Antiga nas décadas de 1960 e 1970 envolvia desafios 

com o coro? E se envolvia, quais seriam esses desafios? 

R.M. Olha, quando era com orquestra era problema econômico mesmo. Juntar para pagar 

orquestra, essa coisa toda. O Ars até que não, o coral.... os corais adoravam cantar essa música. Era um 

verdadeiro frisson, sabe? Fazer as cantatas de Bach, fazer as Sete palavras [ de Cristo] na cruz de 

Schütz, eu me lembro bem, com contínuo. Nunca houve problema, assim, de aceitação, você diz? 

A.P.G. É! 

R.M. Nem um pouco! Nem um pouco! 

A.P.G. Ou então, porque você falou que aquilo era uma novidade para eles também 

R.M. Não, era novidade no sentido de...não, o que eu posso dizer que eu sei...posso te 

contar uma coisa? No comecinho do Ars Viva, que tem alguma coisa assim, é que quando o Klaus 

trouxe, isso em 1961, ele trouxe um madrigal de Palestrina, Alla riva del tebro, que se tornou o Hino 

Nacional do Ars Viva. Tudo quanto é coisa que tem comemoração para o Ars Viva fazer aniversário a 

gente canta Alla riva del Tebro. O que se fala, justamente, acho que no livro, não sei se tem algum 

comentário de algumas pessoas. Ele trouxe esse Alla Riva del Tebro, as pessoas eram ligadas a 

conservatório na maioria, o Conservatório Lavignac. Estudante de música que estava ali no começo, 

formando-se. Eles pegaram o coro que era do Conservatório e mais algumas pessoas que queriam e 

fizeram esse coro [ o Ars Viva]. Então eles tiveram uma dificuldade muito grande de entender a 

polifonia. Eles não estavam habituados à polifonia renascentista. Musicalmente tem que estar ligado na 

sua [voz] e ouvindo as outras. 

 Isso foi um momento só. E aí quando entenderam, aí foi. Que foi o começo, que me 

contaram essa história. Eu não sei. Quando eu entrei para o Ars Viva, essas questões não existiam. Dava 

a música, e cada um lê e tudo.  

A.P.G. Passando agora para a parte de música contemporânea... 

R.M. Ah, esse [risos]. Polêmica! 

A.P.G. O Gilberto Mendes na Odisseia Musical, ele fala que esse período é especialmente 

rico para a música coral experimental brasileira. É um período que ele diz que a música coral e a música 

experimental se aproximaram de uma maneira que não houve na produção de outros lugares.  Enfim, 

você concorda com essa afirmação? 

R.M. É claro! Porque é o seguinte, eles foram para lá para a Europa. Viram os modernismos 

todos de Darmstadt. Ele [Gilberto Mendes] até conta que ele ouviu muita música vocal moderna com 
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textos de poesia moderna. Mas não tinha nada de extraordinário, nada parecido com a poesia concreta. 

Da composição do texto. Então o texto da poesia concreta deu na cabeça deles a estrutura nova para 

aquela música. Entendeu? Então isso foi uma coisa muito original, que não havia na Europa. E em lugar 

nenhum do mundo, não é verdade? Então é uma música absolutamente original. Assim como a poesia 

concreta, que naquele momento, era originalíssima, não havia nada parecido, nem remotamente. Não 

sei se você já viu algum poema do [E.E.] Cummings. Escrito aquelas coisas que parece umas 

linguicinhas assim? Bom. Aquilo era moderníssimo. Também tinha uma coisa assim no Peru, no 

Equador fazendo alguma coisa parecida...não sei aonde mais..., mas radical assim, que nem a proposta 

gráfica da poesia concreta não havia. Nossa, um espanto na verdade. Aliás, até hoje nesses lugares, a 

poesia concreta brasileira, deu origem à poesia concreta de vários lugares, inclusive a japonesa. Nasceu 

a partir da brasileira mesmo, diretamente. Isso aí foi, assim, vamos dizer, foi um presente que eles 

tiveram aqui no Brasil e descobriram como fazer uma música completamente original. E isso 

naturalmente foi na música vocal porque nós não tínhamos condição de ficar fazendo música 

experimental...quem que você ia juntar, que orquestra que você ia pôr, inventar aquilo tudo. A orquestra 

não estava habituada a isso e nem queria saber disso. A coisa mais imediata de fazer era o coro. Várias 

razões, várias coisas, várias circunstâncias levaram a isso daí. 

A.P.G. Entendi. E quais músicos ou grupos influenciaram essa prática de música 

contemporânea? Darmstadt? 

R.M. Não, de Darmstadt eles trouxeram, vamos dizer, as práticas que eles estavam tendo, 

aqueles modernismos que eles estavam vendo por lá. Mas assim.... eu acho que, a rigor, se fossemos 

levar assim, qual ideia que mais...eu acho que é [Anton] Webern. É, eu acho. Essa é minha opinião. Por 

causa da estética de Webern. Teve gente que levou essa estética até a consequência mais radical ainda 

do que ele, mas o princípio é este. Desconstrução da melodia, por exemplo, levou a isso. Desconstrução 

da melodia, desconstrução do discurso lógico, essas coisas. 

A.P.G. Então eles tinham modelos estéticos, mas não necessariamente um intérprete que 

fazia essas experimentações, ou um grupo coral que adotou isso. 

R.M. Não, não tinha ninguém que fizesse isso. Algum pianista ou outro que depois 

surgiu...enfim, algum grupo, eu não sei se aquele, como que chama ele, das Instruções 61, já ouviu falar? 

Ele é pioneiro na música aleatória. 61 é a música dele. O [Luiz Carlos ] Vinholes. Mas não sei se o 

Vinholes conseguiu algum grupo ou algumas pessoas para fazer aquilo em algum lugar. Não sei. Eu só 

sei que nós fizemos em um Festival de Música Nova, nós fizemos as Instruções 61 em várias formações, 

com o Ars Viva inclusive. Mas grupos abertos a fazer isso não havia. O Ars Viva é o primeiro, sem 

dúvida.  

A.P.G. E houve essa interação entre compositores e coro, e em que aspecto essa interação 

foi importante para a performance desse repertório contemporâneo? 

R.M. O que quer dizer isso? 

A.P.G. Porque tinha o Gilberto, que era muito próximo do coro... 
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R.M. O Gilberto não, o Gilberto pertencia ao coro, fazia parte.  

A.P.G.  E compôs muito para o coro, foi um laboratório para ele.  

R.M. É, eles pensaram em formar o Ars Viva para isso. E para fazer a Música Antiga. Foi 

feito para isso.  

A.P.G. E no que você acha que essa interação entre compositores e coro, você falou que 

ele próprio cantou no coro, no que você acha que essa interação foi rica para a performance do coro, 

para fazer esse repertório? 

R.M. Ele vinha com a música, o Gilberto, dava a partitura para o Klaus. O Klaus ia estudar, 

naturalmente, o Klaus não vinha sem saber. Quando ele [Klaus] começava a montar aquilo, que dava 

muita polêmica. Você imagina, fazer música já é aquela bagunça que às vezes acontece com o coro. 

Imagina você começar...[risos] você pode imaginar uma coisa louca aqui, outra coisa louca ali, e a coisa 

toda tendo que se concatenar. Foi um trabalho enorme de disciplina que o coro teve que adquirir com o 

tempo, porque sem disciplina não faz essa música.  

Aliás, sem disciplina não se faz coisa nenhuma! Mas essa precisa de atenção desde o 

começo. As primeiras tinha gente que não queria aceitar aquilo não! Ah...teve, teve gente! Tinha gente 

que vinha visitar o Ars Viva para ver se queria entrar no coro, via aquilo, saía e nunca mais voltava. 

Teve! E teve gente, olha, te digo mais, teve gente que era do coro, ficou no coro até o fim, e não gostava 

disso. Fazia por que? Porque acreditava que o Klaus estava fazendo alguma coisa importante. Você vai 

encontrar isso nesse livro. Leia sobre aquela que foi presidente do Ars Viva várias vezes, está velhinha 

agora... a Teresa Valejo. A Teresa Valejo diz que não gostava, “mas a gente não gostava” é bem assim. 

E teve outros que eram mais ou menos indiferentes, não falavam nem “sim”, nem “não”. E outros já 

eram entusiasmados. Mas pelo fato de acreditarem na proposta, sentiram que era uma coisa importante 

que estava nascendo, fizeram. É difícil de fazer. É muito difícil mesmo, nossa. Eu já peguei um pouco 

o bonde andando em 1965, mas mesmo assim porque as peças que começaram em 1961, 1962, elas eram 

sempre repetidas em 1963, 1964, 1965, elas precisaram ser repetidas muitos anos. Então durante alguns 

anos nós tivemos que remontar várias vezes essas peças. Porque é o tipo de coisa que não fica no 

repertório. Se você faz e quer apresentar você tem que gastar um tempão para ensaiar aquilo. Você 

aprende o que que é, apreende, mas o fazer exige muito, exige tempo, exige dedicação. 

A.P.G. O que guiava as escolhas de vocês para interpretação desse repertório? Fraseado, 

dinâmica, etc? Era o que estava escrito?  

R.M. Para começar, o compositor escrevia tudo. O que queria, dinâmica, tudo. Estava tudo 

escrito. Mas tinha coisa que não funcionava, então ele mudava na hora [risos]. Ele mudava “Ah, não, 

aqui...”, “Mas foi você que escreveu!”, o Klaus, “Ah, não, mas põe não sei o quê”. Entendeu? A obra 

dele [Gilberto Mendes] toda foi assim.  

A.P.G. Você tem um exemplo assim? 

R.M. Toda dinâmica do Nascemorre, por exemplo. Ele [Gilberto Mendes] explicava como 

que queria que fizesse. Aí não dava jeito. Aí ele inventava um outro jeito na boca para fazer. Aí todo 
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mundo tinha que aprender aquilo. E a gente foi aprendendo como que faz [estalos na boca de timbres 

variados]. Tanta coisa do arco da velha, viu? 

Na verdade, para mim, tirando quando uma música era muito complexa, como foi o Life: 

madrigal do Willy Correa de Oliveira...eu me divertia... me divertia não no sentido de tirar sarro da 

música, eu me divertia fazendo, ludicamente, sabe? Tinha muita gente que fazia assim, ludicamente. 

Que era o único jeito de fazer. 

A.P.G. Nunca foi gravado esse Life: madrigal, não é? 

R.M. O Life: madrigal eu acho que não foi gravado não. Mas olha, deu um trabalho para 

fazer aquilo. O Willy escreveu tudo. Tudo que você imaginar que tem que fazer está escrito. E ele era 

turrão, “tá escrito, é porque é assim que tem que ser”. Aleatória, alguma coisa aleatória que foi no fim 

da música que tem alguma coisa. Eu me lembro que tinha um dueto assim, baixos e tenores, um dueto 

cachorro....a gente não acertava aquilo de jeito nenhum! Eu falei “Klaus, melhor contar em colcheia. 

Conta na colcheia porque não vai dar certo isso!” Com isso que tá aí, conta na colcheia que a gente vai:  

1-2, 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2, 1-2-1, e aí pronto, deu certo! Eu tinha algumas intuições do que podia, sabe, e 

ele também. E a gente ia achando um jeito de fazer. Porque às vezes do jeito que estava escrito lá...eu 

até escrevi uma peça depois, porque eu achei que alguns efeitos que ele conseguiu ali de dissonância 

entre as vozes podia ser conseguido de outra forma. Eu imaginava. Uma forma mais vocal. Não tão 

instrumental, como estava escrito. E eu escrevi uma peça sobre isso, depois. Depois...foi em 1970! 

[risos] Foi logo em seguida, não?  

Não tem nada a ver com a música do Willy. Mas foi a ideia de que eu queria conseguir 

aquele tipo de coisa que ele não conseguiu fazer direito. Uma coisa mais vocal, mais bem escrita do 

ponto de vista tradicional da música. E consegui. Foi difícil também. Chama-se Arquitextura. Ô 

musiquinha que me deu um trabalho do caramba. Essa música me fez passar um dos maiores nervosos 

da minha vida. Eu acho que eu já contei lá do Municipal, a estreia dela? Foi uma estreia que só tinha 

obras de vanguarda da mais maluca e mais difícil que se pode imaginar. Primeira apresentação do Ars 

Viva em São Paulo no Theatro Municipal de São Paulo, depois da morte do Klaus. Já faz um tempo, 

não? Eu já tinha feito Música Antiga, era um programa que se chama Música Brasileira Hoje, era uma 

série de concertos. A primeira música era esta [Arquitextura] vou contar esta história, vê se você se 

interessa. Eu ia começar, quando começou a minha cabeça não sei para onde foi. Não tinha mais nada. 

Eu... [risos]. Pus a mão na estante assim. Descarreguei na estante todo aquele nervoso que eu estava, 

imagina, Theatro Municipal de São Paulo! Primeira vez na vida, entendeu? Eu descarreguei aquilo lá, 

me concentrei, Dei o tom outra vez e fiz a música sair. Na primeira eu tive que passar essa...ninguém 

nem percebeu porque a coisa parece que foi uma afinação que eu dei...sabe uma afinação que você deu 

e não saiu legal, e vamos fazer outra vez a afinação? Foi assim que isso foi. Mas eu que sei!  Sei que 

tive que colocar a mão ali e descarregar todo esse nervoso. Mas até que foi uma coisa incrível, sabe? 

Essa coisa de descarregar num objeto o seu nervoso dá certo!  
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A.P.G. O que você acha que essa época influenciou a prática de Música Antiga e de Música 

contemporânea de hoje em São Paulo? 

R.M. Hoje? Não, teve uma continuidade disso daí, o projeto já estava lançado mesmo. Aí 

os corais começaram, por alguns regentes mais do que corais, a tomar conta da existência dessa música. 

UNESP, USP. As faculdades começaram a dar atenção a isso. O s corais universitários também 

começaram... Foi uma descoberta da música coral mesmo. O Brasil já vinha fazendo música coral há 

muito tempo. Um dos corais que...é interessante, gostaria de saber melhor sobre os repertórios que fazia 

a Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro com a Cleofe [Person de Mattos]. Foi o primeiro coro, 

vamos dizer, muito importante do Brasil. Eu sei que eles fizeram muita música brasileira, foram regidos 

pelo Stravinsky, por exemplo, na Missa do Stravinsky. O Ars Viva fez a Missa do Stravinsky junto com 

o Conjunto Coral de Câmara [de São Paulo], regida pelo Diogo Pacheco.  

A.P.G. Que teve a Alaíde Costa no mesmo dia... 

R.M. Ah, isso é outra coisa.  Outra coisa. Alaíde Costa é outra coisa. Alaúde Alaíde, não? 

É legal. Mas eles se dedicavam muito a fazer música brasileira, a Associação de Canto Coral do Rio de 

Janeiro. Fez muito Villa-Lobos, muito Guarnieri, muitos compositores brasileiros no geral. Mas não de 

arranjos, fazia música brasileira mesmo. Agora, o que eu não sei...claro que a música estrangeira também 

moderna, mesmo música clássica...eu assisti eles cantando o Salmo de Stravinsky uma vez, eu estava lá 

com a Cleofe no Municipal, sentei do lado dela, ela com a partitura vendo lá o que eles estavam fazendo, 

o coro com a orquestra. Eles se dedicavam a um repertório muito amplo. Agora, não sei o que eles 

faziam de Música Antiga, de Renascença. Não tenho notícia disso. Talvez para saber isso tenha que ir 

na Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro, eles têm uma sede própria na Rua das Marrecas, 

número 49 ou 48, não sei, mas isso não é difícil de saber. Porque como eles são um dos corais mais 

antigos... mas foram os corais pequenos na verdade que começaram a divulgar mais a música 

renascentista. O Madrigal da Bahia, principalmente. O Madrigal da Bahia é importante. Para a música 

brasileira também. A primeira vez que eu ouvi uma música do Bruno Kiefer foi com o coral da Bahia. 

Eu encontrei com o Bruno Kiefer em um concurso que o Lutero [Rodrigues] apresentou a minha música 

e um outro coro que eu não me lembro qual é cantou uma música do Bruno Kiefer. E esse coro ganhou 

o primeiro lugar, com a música do Bruno Kiefer. E o Lutero ganhou em segundo com a minha música. 

E o Bruno Kiefer ficou muito encantado com tudo isso. E conversando, conversando, ele disse “Ah, mas 

que saudade, eu gostava muito do Klaus, e tal”, porque o Klaus começou a fazer a música dele.  

A última música que o Klaus regeu na vida foi um bis que ele deu com o Ars Viva na USP.  

Um concerto do Ars Viva. Ele estava com um coral lá da ECA, e ele apresentou. Mas a última obra que 

ele regeu em vida foi um bis que ele deu nesse concerto do Ars Viva, que era uma peça dificílima 

chamada Poema Duro. Difícil para caçamba. Sombria, estranha, uma coisa assim. E eu falei para ele 

“Olha, a última obra que o Klaus regeu foi o Poema Duro” E ele estava encantado, uma pessoa tão 

educada, ele falou “Ah, tá bom, eu vou escrever uma música para você”.  Falou para mim. Eu falei 
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“Pode escrever!”. Aí ele escreveu! Com texto do [Luís de] Camões, chamada Et...como que é100? Um 

nome em latim. Um poema de Camões101 sobre a morte. A morte da donzela lá, alguma coisa assim. 

“Debaixo desta pedra sepultada jaz do mundo a mais nobre fermosura...” Diz ser poema do Camões, 

não é? E eu tenho cartinha dele aí de quando ele mandou a peça para mim e tal. Nós fizemos e tal. Aí 

eu estava indo para a Argentina na época, eu falei “Ah, vou pegar um voo de Porto Alegre, de Porto 

Alegre ele vai para Montevidéu, ( tinha isso, sabe?) de Montevidéu para Buenos Aires”. Eu peguei esse 

voo, esse de Porto Alegre, eu fui visitá-lo, ele já estava doente. E ele ficou contente de ver, eu trouxe as 

partituras, levei os programas. E queria saber se o coro tinha gostado, que dificuldades que tinha, 

dificuldade musical. Aí logo depois ele morreu. Já estava mal, acho que do coração. Tenho uma 

belíssima lembrança dele. E o gosto de ter tido  uma música que ele dedicou para mim, nesse sentido, 

numa partitura.  

A.P.G. Que incrível! 

R.M. Pois é! Foi bacana. O Guarnieri que fez uma música para o Ars Viva por pedido meu, 

[risos] ele fez! Veja, quanto tempo não tem? O Klaus, “Ele não vai fazer não, ele não gosta de música 

coral!” Se ele vai fazer... e ele fez! O Klaus telefonou “Ele fez, ele mandou!”, mas meteu o pau na 

música.  

A.P.G. Você disse que o Ars Viva foi criado para cantar música antiga e música 

contemporânea, e a que você atribui a coexistência desses dois repertórios tão peculiares, não só no Ars 

Viva, mas nesses outros coros? 

R.M. É, isso aí foi um momento, assim, que surgiu essa música. Parece que havia uma 

atração entre as duas, porque uma era tão inusitada, a outra era inusitada para o nosso meio. Não se 

fazia. Por isso eu quero saber o que é que fazia a Cleofe, se ela fez alguma coisa de Música Antiga, eu 

não sei. É que suscitava uma discussão estética. Isso vinha com o Hermann Scherchen, que é professor 

do... 

A.P.G. Do Koellreutter? 

R.M. Não, eram amigos, não? O Koellreutter. Aquele professor do Klaus... 

A.P.G. O Kurt Thomas? Tinha essa discussão? 

R.M. Tinha. Claro. Sobretudo do repertório. Que a música Antiga era essencial para se 

aprender a música coral. Repertório essencial da música coral é o repertório da Renascença. Isso aí não 

se tinha clareza na época, foi implantado nesse momento através dessa gente. Essa foi a via. 

 E o encantamento que essa música causou. O Gilberto [Mendes] diz que da primeira vez 

que ouviu música renascentista italiana, essas canções complicadas, essas coisas, ficou encantado. Disse 

“Temos que cantar essa música”. “Temos que aprender essa música”. “Temos que fazer essa música no 

Brasil”. E foi assim, eu acredito.  

                                                 

100 O nome da composição de Bruno Kiefer à qual Martins se refere é Sic transit. 
101 O poema mencionado corresponde ao Soneto Debaixo desta pedra sepultada de Luís de Camões 
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A.P.G. Tem alguma coisa sobre a interpretação desses dois repertórios, sobre esse assunto 

que a gente está tratando, que de repente você gostaria de acrescentar, mas não foi perguntado? 

R.M. Alguma coisa da minha cabeça? 

A.P.G. É, que você gostaria de acrescentar, que não foi dito nas perguntas anteriores... 

R.M. Ah, acho que você perguntou bastante do que você queria saber. São coisas que vão 

surgindo na cabeça. De repente você vai embora e lembra “esqueci de falar aquilo”.  

A.P.G. é verdade [risos] 

R.M.  Mas, se você conseguir sintetizar isso tudo...dá um trabalho. Você vai escrever isso 

tudo? Vai dar um trabalho, não é? 

A.P.G. Transcrever? 

R.M. É, transcrever tudo isso, e colocar isso em...mas olha, eu dou um conselho a 

você...quem vai reler depois, para ver se está tudo certo? Antes de você apresentar? 

A.P.G. Só eu e a minha orientadora. 

R.M. Ela é especialista em música coral? 

A.P.G. Em repertório Coral. 

R.M. Ela é especialista nisso? 

A.P.G. Sim. Pesquisadora. 

R.M. Então, se ela der uma bela olhada para ver se não tem alguma discrepância 

[risos]...olha, tem muito pouca coisa escrita sobre música coral. Pouquíssima coisa.  

A.P.G. Sim. Por isso que quero contribuir de alguma forma. 

R.M. Olha, tem uma editora, não sei se é de Curitiba, que me pediu [gravação termina aqui]
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APÊNDICE C – ENTREVISTA DE MARCO ANTONIO DA SILVA RAMOS 

CONCEDIDA A ANA PAULA DOS ANJOS GABRIEL 

 

Marco Antonio da Silva Ramos: Então, hoje é dia 8 de novembro de 2019, faz pouco 

mais de 10 dias mais ou menos que eu fiz 40 anos como professor do Departamento [de Música da ECA 

–USP]. Foi na outra segunda-feira, dia 14 [de outubro] na verdade. Então é mais de 10 dias, não é?  

Ana Paula Gabriel: É um marco, de qualquer forma. 

M. A. S. R.  Para mim está...como professor, 50 [anos] como aluno [da USP]. Desde que 

eu entrei em 1969 na [Faculdade de Direito do Largo de] São Francisco. Teu foco é anos 1960 e 1970, 

é isso? 

A.P.G. Isso. 

M.A.S.R. Bom, preâmbulos: anos 1960 minha atividade coral já começa forte. Começa no 

começo dos anos 1960 cantando gregoriano no Liceu Pasteur com o Padre Edmond, que era um capelão 

da escola. E as minhas primas Machado, que são filhas do Paulo Ramos Machado, me convidaram, elas 

já estavam lá cantando, era um coro gregoriano misto.  

A.P.G. Antes do Walter Lourenção começar a reger um coro lá? 

M.A.S.R. Ele já tinha um coro, mas a gente não sabia. A gente era mais novo do que o 

pessoal que estava cantando. Eu não sei quando começou o coro do Liceu Pasteur. Eu lembro que o meu 

irmão que é 8 anos mais velho que eu, cantou no orfeão do Liceu Pasteur, que era regido pelo David 

Reis. Mas quando ele saiu, e minha mãe falava muito que ele tinha cantado, cantava com o Reis, e tal. 

Isso sempre ficou.   

Sempre tive vontade de cantar e sempre cantei muito, desde que nasci. Cantava no quintal 

e a vizinhança ficava ouvindo. Mas quando eu fui para o Liceu Pasteur cantar eu já não era mais aluno 

lá. Eu só fui aluno lá no primário, eu fui para o jardim da infância, primeira, segunda e terceira série. 

Depois eu já fui para o [Colégio] Bandeirantes. Mas essas minhas primas eram filhas de uma professora 

de francês do Liceu Pasteur, Madame Machado, casada com o Paulo Ramos Machado, primo de meu 

pai. Então elas continuavam lá. Minhas primas de segundo grau, né? E elas me convidaram, e eu fui lá 

cantar. 

 Depois um dia a gente estava saindo, eu devia ter acho que uns 14 para 15 anos, estávamos 

saindo do ensaio do Padre [Edmond] e passamos pela porta central do Liceu Pasteur, era um pórtico 

enorme. De cada lado dele tinha uma escadaria (em portas à parte) e de lá vinha um som de coro a 4 

vozes. Aí sim era o Lourenção. Eu cantei lá, em 1965 e 1966 com o Lourenção [no coral do Liceu 

Pasteur].  

De cara ele me mandou para o barítono. Era ele e sua esposa, dona Mariuccia Lusa 

Lourenção, que era a professora de técnica vocal. De maneira que já de cara quando eu entrei no coro a 
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4 vozes, também começou meu treinamento vocal. Ela sabia das coisas, era uma pessoa que tinha tido 

formação vocal na Itália, sabia o que fazer, fez com ele um coro que...aquele coro era muito bonito! 

Bom, daí passei para lá, e dali comecei um quarteto de música popular com três irmãs que 

cantavam no coro...as irmãs Pompeu de Toledo. Elza, Wilma e Francisca Paula, a Chica. E o conjunto 

chamava-se Nós quatro. Depois elas foram saindo, porque a vida quando a gente entra nas faculdades 

as coisas mudam, e eu entrei na São Francisco e acabei criando um outro grupo com o mesmo nome 

com colegas da São Francisco. Eram a Flora, a Fátima e a Graça. Delas eu não me lembro o sobrenome, 

infelizmente. Mas o pessoal da área sabe bem quem são, elas cantavam em muitos lugares. E elas me 

levaram para cantar no Madrigal das Arcadas com o Diogo Pacheco.  

A.P.G.  Que inclusive é um dos coros que estão na pesquisa... 

M.A.S.R. É. O Madrigal das Arcadas, que foi uma revelação, foi muito interessante cantar 

com o Diogo. Que já tinha cabelo branco, mas era bastante...ele ficou branco muito cedo.  

 E aí cantei lá como baixo por mais uns dois anos, eu acho. Eu saí do Coral do Liceu Pasteur 

quando eu saí do Bandeirantes e fui para o Colégio Rio Branco. Porque eu fazia colegial de Medicina, 

e aí me enchi daquilo e resolvi que não queria aquele ambiente competitivo pra caramba do 

Bandeirantes, era um ódio entre aluno e professor que não estava me interessando. E fui para o Rio 

Branco fazer o Clássico, que era o curso voltado para quem queria fazer humanas. Eu já queria fazer 

Música, eu tentei convencer os meus pais a estudar música quando eu tinha 16 anos. Mas eles diziam 

que não era profissão. Então eu fui estudar Direito, que era a profissão do meu pai e que eu achava que 

podia ser uma coisa menos, sei lá, eu me sentia muito sufocado no Bandeirantes. Foi útil, porque o que 

eu sei de matemática, de física, eu trouxe muito de lá [do Bandeirantes], de química, coisas que eu uso 

até hoje. Mas não era o que eu queria fazer como coisa central.  

Daí saí de lá e saí da São Francisco em 1971, e nesse momento eu saio também do Madrigal 

das Arcadas e venho para cá, para a ECA-USP, para fazer o curso de Música. Isso está muito bem 

relatado numa coisa que se chama “Memórias Ecanas’, que está no ar, não sei se você já viu esse site102. 

Essa passagem, como foi sair de um lugar e ir para o outro, está lá.  

E aí eu vim para cá [Departamento de Música da USP]103e depois eu fiz o ano de 1971, 

1972, o Klaus [Dieter Wolff] chegou em outubro de 1972. Antes disso a gente ainda teve uma outra 

professora, Marilena de Oliveira,  ela foi a professora de Canto Coral inicial, mas não ficou porque 

estava grávida e resolveu que não ia ficar. Não foi uma coisa traumática, foi uma coisa que ela decidiu, 

que ela não ia ficar e ia criar o filho.  

                                                 

102 O vídeo de Silva Ramos gravado para o projeto Memórias Ecanas encontra-se em 

https://www.youtube.com/watch?v=IUzEg3Rhb_A. Os demais vídeos do projeto, que mostra memórias gravadas 

em vídeo zude egressos da Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP) podem visitados na página 

https://www.youtube.com/user/memoriasecanas/videos.  
103 A entrevista foi realizada em sala do Departamento de Música da ECA-USP. No decorrer da entrevista, Silva 

Ramos refere-se frequentemente ao Departamento desse modo, como “cá”, ou “aqui”, indicando o local físico em 

que a doutoranda e o regente estavam realizando a atividade de pesquisa. 

https://www.youtube.com/watch?v=IUzEg3Rhb_A
https://www.youtube.com/user/memoriasecanas/videos
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E aí veio o Klaus. E o Klaus tinha uma sintonia muito forte, de qualquer maneira, com o 

Willy [Correa de Oliveira] e com o Gilberto Mendes. Ele fazia, como você já sabe muito bem, o 

Madrigal Ars Viva em Santos, participou de todo esse movimento do Ars Viva, foi muito ligado à 

Vanguarda, a esse repertório da composição. Estreava tudo o que Willy e Gilberto escreviam, os jovens 

que estavam em torno deles e tudo. Daí então ele foi professor aqui durante o ano de 1973, em 1974 já... 

e foi em 1974 que ele faleceu. Então você vê que foi pouco tempo, foi quase 2 anos na verdade que ele 

foi meu professor. Mas você que também foi minha aluna104 sabe o tamanho da marca que ele me deixou. 

Marca técnica, isso que ele trouxe para cá de pensamento, dessa coisa de que a música tem um papel na 

vida das pessoas e que transforma as pessoas. Disso tudo tem uma questão que eu acho que é o teu foco 

que é a questão repertorial.  

A.P.G. E de interpretação do repertório. 

M.A.S.R. É, então...repertório diz respeito [à interpretação].  

A.P.G. Isso! Está tudo interligado. 

M.A.S.R. De volta ao Lourenção e ao seu repertório: olhando para a obra do Osvaldo 

Lacerda, você vai ver que ele escreveu algumas peças para o coral do Liceu Pasteur. Acho que a 

Quadrilha foi dedicada especificamente, porque eu me lembro bem. Mas ele [Walter Lourenção] fazia 

outras coisas. Ele gostava muito do Lacerda, falava muito bem dele, eles eram amigos mesmo. E o 

Lourenção era aquela figura renascentista. Era professor de Filosofia no [Colégio] Dante Alighieri, era 

professor de História da Arte também lá, era maestro de coro no Liceu Pasteur e também tinha outro 

coro que era dos bons da capital, que era o coral do Instituto [Cultural]Ítalo-Brasileiro. E ele não era 

nada ligado à questão da vanguarda, eu me lembro de ter feito com ele [Ernst] Mahle, de ter feito [Mozart 

Camargo] Guarnieri, de ter feito, claro, Osvaldo Lacerda, e muita renascença, se fazia muita renascença. 

Ele gostava e usava isso como forma de ensino do canto e da fluência. Ele era um músico muito 

interessante fazendo esse repertório. Conhecia muito de dentro, fazia com muita fluência, era muito 

gostoso cantar com ele. A maior parte do repertório no Liceu Pasteur foi renascença.  

Então foi interessante nessa minha história que venho lá da Idade Média com o gregoriano, 

passo por uma primeira imersão renascentista forte, de maneira que depois também o Diogo fazia muita 

renascença, todos os coros faziam muita renascença nesse momento. Era como uma lei, tinha que fazer 

renascença. Mas o Diogo já fazia uma coisa...ele gostava de fazer spirituals. E eu me lembro de ter feito 

uma vez com ele à frente do Madrigal das Arcadas uma sessão de leitura de spirituals durante um fim 

de semana. Nós lemos uns sete, porque no próximo fim de semana a gente ia fazer uma oficina de 

spirituals com o maestro Samuel Kerr. 

                                                 

104 Fui aluna de Silva Ramos no Departamento de Música da ECA-USP nas disciplinas de Canto Coral e de 

Regência Coral do curso de Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música (2010-2013), durante 

meu estágio (2010-2015) no Comunicantus: Laboratório Coral, durante as disciplinas de Regência Coral I, II, III 

e IV (2012-2013), e aluna de pós-graduação nas disciplinas de Laboratório de Regência Coral I, II, III e IV (2014, 

2017-2018).  
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 Foi aí que eu conheci o Samuel. Devia ter 16 anos. Não, eu ainda não…eu comecei a cantar 

no Madrigal das Arcadas antes de entrar na São Francisco. Eu entrei e ainda estava no Rio Branco.  

Depois eu fui parar no [Coro] Luther King, para eventualmente cantar com o Martinho 

Lutero Galati. Mas também não fiquei porque era dentro de uma Igreja Presbiteriana. Eu já era 

agnóstico, então já não tinha...uma vontade de cantar em um ambiente de igreja. Não era religioso o 

coro, mas o ambiente era. Aí depois, quando eu vim para cá foi esse contato quase proibitivo de cantar 

música tonal Romântica ou Nacionalista. Não é que era quase proibitivo, era proibitivo.  

A.P.G. Por parte do Klaus, inclusive? 

M.A.S.R. Não, o Klaus não. O Klaus, por exemplo, numa das turnês para a Europa [com o 

Madrigal Ars Viva], ele fez um repertório de música brasileira Nacionalista. Ele fez duas turnês, se não 

me engano, e numa delas, eu não sei se eram dois programas na mesma turnê - eu já não me lembro 

mais tanto, mas isso talvez o Roberto [Martins] ainda possa te esclarecer. Mas eu me lembro muito bem 

desse programa assistindo, eu amei, né?  

Porque o Klaus fazia bem o que ele fizesse. Eu via o Klaus fazendo aqui na Igreja do 

Perpétuo Socorro, eu via por exemplo ele, tendo o Samuel Kerr como tenor, o Evangelho segundo São 

João do Tomás Luis de Victoria. Isso já apareceu na pesquisa? 

A.P.G. Já, já apareceu. 

M.A.S.R. Isso é uma coisa que eu tenho esse som na cabeça até hoje como referência. Dos 

dois, né? E eu acho que era a Lolô 105que estava cantando soprano...eu não me lembro de todo mundo. 

Mas o Samuel me chamou muito a atenção, e o coro, era muito bonito. E eles fizeram não encenado, 

eles fizeram a apresentação na Igreja sem nenhum tipo de encenação. Forma de concerto mesmo.  

E também nessa época de São Francisco, de Madrigal das Arcadas, eu fiz com o Samuel a 

Missa [Notre Dame] de [Guillaume de] Machaut. Ensaiei e não cantei no concerto porque eu fiquei 

doente e desapareci dos últimos ensaios, e quase morri. Tive uma infecção de amídalas que quase me 

levou.  

A.P.G. Com Klaus regendo? 

M.A.S.R. Não, Samuel. Eu tinha aí uns 17 para 18 anos. Não me lembro se foi 1967, 1966, 

1968, foi por aí. Mas ainda tenho o som na cabeça. Me lembro dos ensaios numa garagem lá no Itaim 

[Bibi] naquela região atrás do Eldorado. E os ensaios eram ali. O pessoal ia assistir os ensaios. Ficava o 

jardim cheio de gente ouvindo o ensaio. Não eram músicos, eram pessoas. Então ficava o pessoal 

ensaiando lá dentro e o pessoal quieto do lado de fora ouvindo o ensaio. Ficava tão impressionado com 

aquilo que... 

Ainda guardo a partitura desse tempo, em cópia azul, heliográfica.  

                                                 

105 Heloisa Castellar Petri 
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Bom, daí quando eu vim para cá, então esse contato com música de vanguarda, e foi uma 

coisa imediata, uma coisa...foi muito interessante, porque foi meu contato com um pensamento 

estruturalista, né? E nessa coisa do estruturalismo, eu me lembro de uma sensação que foi: bom, “aqui 

eu estou de fato aprendendo música, não estou aprendendo regras. Eu estou aprendendo a pensar como 

as coisas se estruturam, como as coisas vêm”.  

E isso veio a fazer grande diferença de todo o pensamento meu, como intérprete, para o 

resto da vida. E como compositor também. Embora eu não me sinta um estruturalista, eu acho que eu 

analiso com esse olhar. Porque eu sempre vou olhar para tudo a partir do que foi o foco central do curso 

do Willy, que foi o livro do [Arnold] Schoenberg, que foi o Fundamentals of musical composition. O 

Fundamentals era a base. Não era bibliográfica porque ele não era de ficar falando de livro, mas eu sei 

que quase tudo que a gente estudou ali foram análises feitas tendo aquilo como pano de fundo. Ótimas! 

O Willy foi um professor maravilhoso nesse sentido. Ele realmente foi ensinando a gente a olhar para a 

partitura, entender o que estava dentro, sacar o que fazer e....eu acho mesmo que o mais forte da minha 

possibilidade como regente veio daí, de conseguir olhar, no final das contas, para as partituras um pouco 

como compositor. Conseguir esse olhar criativo e criar ideias e maneiras de envolver as pessoas a partir 

da própria linguagem, e não somente “eu quero, eu quero, eu quero”, que é esse ponto de vista romântico 

e, vamos chamar, tirânico. O meu temperamento é ao contrário, quer dizer, eu sempre acho que tenho 

que convencer o músico. E eu faço isso a partir de um conhecimento que eu tento sacar de dentro da 

partitura.  

Claro que não dá para dizer que isso é possível, que é possível saber tudo só a partir da 

análise. Eu posso saber tudo que é uma cadeira analisando uma cadeira, menos que ela serve para sentar. 

Se não tiver uma pessoa em cima. Na hora que tem uma pessoa em cima, você já está pondo o contexto, 

não é mais só um objeto. Se eu não sei a priori que ela é uma cadeira, eu vou olhar e posso descrever 

estruturalmente e dizer que ela é uma escultura, mas não que ela é uma cadeira. Isso foi o Klaus, tá? 

Que um dia ele lá pelas tantas perguntou: “O que você vai fazer com essa peça?”. E eu: “Vou fazer 

assim, por causa disso, por causa daquilo”. Klaus: “Nossa, está ótimo, você fez uma ótima análise. Mas 

e isso?”. Lá pelas tantas ele dá esse exemplo da cadeira para mim. E eu fiquei com a maior cara de 

idiota, olhando para a cara dele assim. Porque ele tinha essa capacidade de desmontar a gente sem deixar 

a gente humilhado.  

Ele desmontava um discurso muito ideológico, muito purista que a gente tinha. Porque 

vanguarda é um termo de guerra, está certo? E a gente achava que estava em guerra para implantar uma 

nova mentalidade, que era a música nova, a música não tonal, já basta de tonalidade, isso tudo. Doce 

engano, mas valia para a juventude. Para mobilizar esse movimento da juventude e para aprender a fazer 

as coisas.  

Aí a gente com o Klaus foi fazer em 1973, pois ele entrou em 1972, mas já no dia 22 de 

maio de 1973 o Coral da ECA estreou no MASP. Com o Klaus regendo. E a gente fez 3 peças do Adam 

de la Halle. Eu vou tentar lembrar quais foram. 
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A.P.G. Você tem esses programas [de concerto]? 

M.A.S.R. Tenho. Esse programa eu achei outro dia até. Feito à máquina. Datilografado, 

depois sei lá que processo que foi. Acho que era mimeógrafo até. Só que era um papel amarelo, então 

ficou chique. Mas era isso, era… Or est Bayard em la Patûre, Hure!,  Damme, suis trahi e Finnes 

amourettes j’ay. As três peças são três rondós. E uma ballade, que na verdade é o que seria mais tarde 

um vilancico, uma canção de natal, que é Dieu soit en cheste maison106. Que é essa coisa de ir de porta 

em porta cantando e pedindo dinheiro para a caridade. É linda a canção. Chegou a cantar alguma dessas 

coisas comigo ou não? 

A.P.G. Não, infelizmente não.  

M.A.S.R. É? Eu vou pôr aí no Coro de Câmara [Comunicantus] uma hora dessas. Então 

eram quatro peças. E depois tinha... o Belle qui tiens ma vie do [Thoinot ] Arbeau, tinha...e eu não me 

lembro mais quais eram as outras duas, eu me lembro que tinha mais duas. Acho que era Since First I 

saw your face107. E a outra era acho que era[{Filippo] Azzaiolo, era o.. [La manza mia si chiama] 

Saporita. “La manza mia si chiama saporita/ La tandara ritunda”...que é um texto napolitano, é uma 

canzonetta. Mas é uma vilanella, uma música da vila, né? Com texto popular, meio pornô, meio...a gente 

não sabe direito o que é aquilo ali, mas é muito “maliciável”. Se fala para os italianos eles ficam 

vermelhos. Nunca consegui que um deles me traduzisse porque eles ficam com vergonha, então deve 

ser uma bobagem muito grossa [risos]. A gente cantava sem saber o mínimo do que quer dizer aquilo 

e....cantava, e....é bonita, a canção é bonita, enfim. Além disso a gente fez uma peça minha porque o 

Klaus foi até o Willy, que era nosso professor de composição, e pediu a ele que designasse um aluno 

para fazer uma obra para ser cantada na estreia do Coral da ECA. Por isso que quando eu fui estrear o 

Coro de Câmara, eu pedi a um aluno que fizesse uma obra. Estreei o Coro de Câmara com uma obra de 

aluno. O João, do Iury Cardoso108.  

Mas o que aconteceu? Klaus pediu para designar alguém, e designou a mim. E eu escrevi 

em cima de um poema que se chama Acaso - eu posso te dar essa obra se você quiser, eu tenho…mas é 

uma obra totalmente ou gráfica ou búlica109. Tem partes que são bulas do que fazer e partes que são 

gráficas, que são leitura gráfica. Não tem uma nota escrita.  

A.P.G. Atonal? 

M.A.S.R. Não. Porque não tem nota. Entendeu?  

A.P.G. Ah, Certo! 

                                                 

106 Ballade também composta por Adam de la Halle.  
107 Obra escrita por Thomas Ford (1580-1648).  
108 Silva Ramos refere-se a João – Rapsódia, música composta por Iury Cardoso para o lançamento do Coro de 

Câmara Comunicantus em 3 de dezembro de 2013 no Festival de Coros Comunicantus 2013, ocorrido no Auditório 

da Faculdade de Medicina da USP.  
109 Nessa fala, o termo “búlica” é um adjetivo que deriva da palavra “bula”. Silva Ramos, nesse caso, utiliza a 

palavra em questão para caracterizar a escrita da peça, permeada pela prescrição de instruções ao intérprete em 

texto, como em uma bula.  
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M.A.S.R. Eu escrevia ali, fazia alturas indicadas. Quer dizer, atonal porque não tem uma 

nota escrita. E aí a gente ensaiou com o Coro da ECA e fez a estreia dela. E no dia da estreia, no dia 22 

de maio, foi também minha estreia oficial. Porque eu já vinha regendo ensaios, já tinha esse quarteto 

que eu mantive durante muito tempo, depois a gente tinha formado um octeto entre os alunos que um ia 

reger o outro...já estava na vida coral, já estava regendo há um certo tempo. 

A.P.G. Certo. Mas aí você considera esse dia 22... 

M.A.S.R. Isso, eu considero esse dia 22 como o dia em que eu estreio profissionalmente, 

porque afinal foi no MASP que eu dei o bis. Ele chegou para mim e disse assim “Se pedirem bis, você 

faz a partir da letra x”, que eu não me lembro qual. “Klaus, eu??”, ele disse: “Sim, você fez todos os 

ensaios naquele dia que eu faltei. Você fez os ensaios, os alunos disseram que você fez muito bem, todo 

mundo disse que você está fazendo muito bem”. Aí passei mal. Bom, isso aí eu tenho um texto, eu já te 

dei para ler ou não? 

A.P.G. Não, mas eu acho que em uma das suas aulas você já narrou o que foi esse dia. 

M.A.S.R. Eu vou te dar esse texto então porque ele é muito divertido. É uma comparação 

entre meu primeiro dia de aula como professor na escola pública em 1973 e a minha primeira vez no 

palco. Pavores [risos]! Chama Memórias de um sobrevivente de guerra o texto [risos]110. É muito 

bacana, o pessoal que lê morre de rir porque está escrito em uma linguagem...não acadêmica. É quase 

uma crônica. Mas eu fiz esse trabalho lá no Jardim São Luiz. Isso é uma outra coisa, que foi o meu 

trabalho como regente, quer dizer...isso foi em 1973 e no final do ano de 1973 ele [Klaus] chega para 

mim e para o Victor Flusser, meu colega de classe, que é filho do filósofo Wilhelm Flusser. Ele chegou 

para a gente e falou assim: “Vocês começam um coro em Poá no dia tal. Domingo que vem. ” “Mas 

como? Domingo é dia de almoçar na casa da minha mãe. Ela vai matar! ”. Ele disse, “Não tem conversa, 

você vai fazer isso. ” Também isso está dentro do texto que estou te mandando.  

Mas enfim, a partir desse momento eu passei a escrever muito para coro. A minha segunda 

peça grande para coro se chamava Poliótico. Foi uma encomenda da Comissão Estadual de Música. E 

eu estreei já com o Coral do Museu Lasar Segall, foi em 1978, também no MASP. Eu tinha escrito várias 

peças curtas para fagote, para violino, para…Ah, tinha ganho uma menção honrosa em um concurso que 

não foi nenhuma vergonha de ganhar porque o 1º lugar foi o Edino Krieger, o 2º foi o Jorge Antunes, o 

3º também alguém muito grande, e eu ganhei a menção honrosa em seguida. Uma peça que se chamava, 

interessantissimamente, Auf Webern [Sobre Webern]. E eu peguei a última das Seis bagatelas op. 9, a 

número 6, e fiz uma série de variações para quarteto de cordas.  

Também em 1976 eu escrevi uma peça para coro e solista sobre um poema de [Pablo] 

Neruda, que eu acho que essa peça eu nunca terminei direito. Ela está lá e um dia eu ainda vou reescrever 

porque ela é meio enrolada. A escrita não deu certo, mas o som nunca saiu da minha cabeça, então eu 

                                                 

110 SILVA RAMOS, M. Memórias de um sobrevivente de guerra. Não Publicado.  
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vou reescrever. Que era... poema XX: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche. /Escribir, por 

ejemplo: [...] ‘La noche está estrellada, y ella no está conmigo. ’”. É um poema de amor muito lindo. 

Enfim. Isso é de 1976. Enfim, essa peça representou uma ruptura temporária do trabalho com o Willy, 

não porque ele não gostou da obra - porque ele gostou! – Mas porque ele achou que tinha que ter 

mostrado para ele antes de acabar de escrever. E eu cheguei com ela pronta.  Pronta para ouvir as críticas 

e reescrever. Mas ele ficou tão bravo que ele brigou comigo e ficou 2 anos sem falar comigo. Coisas da 

vida...mas essa peça foi muito marcante. Depois em 1978 eu escrevi o Poliótico, que eu fiz com o Lasar 

Segall. Depois eu fiz uma série de tentativas de arranjos, eu fiquei trabalhando em cima da ideia de 

conseguir fazer alguma coisa parecida com as Folksongs do [Luciano] Berio em torno da música 

brasileira, mas eu não gostei de nada do que eu fiz. 

A.P.G. É uma ótima ideia. 

M.A.S.R. É, mas não funcionou. Na minha cabeça...tanto que eu não sou mais capaz de 

lembrar do que eu imaginei. Joguei fora.  

Eu tinha tido um passado muito forte como compositor popular, né? Nos anos entre 1967 

e 1971 eu estava nos festivais da Globo, da Record principalmente. Mas o último que eu participei, que 

foi em 1970, eu acho, ou 1971…1970! Eram 5 indicados entre sei lá quantos para representar o Estado 

de São Paulo no festival no Rio, e eu fui um desses premiados com isso. Um outro por exemplo foi o 

Baden [Powell] com o Violão Vadio, nessa mesma época. Mas aí como era uma música muito intimista, 

quando foi para o Maracanãzinho...aqui [em São Paulo] ela foi defendida por uma cantora de vozeirão, 

que era a Claudia. As três grandes mulheres que cantavam naquele momento na MPB eram a Elis 

[Regina], a Márcia e a Claudia. Eram as três que todo mundo dizia “nossa! ”. E a Nara [Leão], que era 

uma coisa muito leve, aquele som pequeno. Mas as que cantavam com a voz para fora eram essas três. 

A Márcia um pouco mais samba-canção e a Elis é o que era, o que bem entendesse, fazia o estilo que 

bem entendesse fazer. E a Claudia tinha a voz para fora, bonita, um bonito timbre, musical. E ela cantou 

aqui e a música emplacou facilmente.  

Quando chegou no Rio, o Baden gostou da interpretação dela da minha obra e disse “eu 

quero ela para a minha obra lá no Rio”. Muy amigo, porque a gente era quase amigo. Ele era amigo do 

Eduardo Gudin. 

 Aí eles deram a Claudia para ele e me deram Os Três Morais, que se tornaram meus amigos 

para o resto da vida. Mas que tinham uma voz pequena. Era um trio, um ensemble, um coralzinho, né? 

Mas todo mundo sabia do meu passado com esse tipo de repertório, da minha vida com o meu grupo 

que ia para lá e para cá, enfim…puseram Os Três Morais e aí na hora de cantar lá, com aquela gritaria 

que era o Maracanãzinho ninguém nem escutou. Se escutaram, nem foi para a segunda fase. 

A.P.G. Puxa, que pena.  
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M.A.S.R. É, mas é bonita a canção111. Uma hora eu te mostro. E depois disso, foi minha 

última participação. Porque isso foi no final do ano de 1970, eu estava na [Faculdade de Direito, no 

largo São Francisco]. Eu fui para lá [Rio de Janeiro] em outubro quando era festival e só voltei no final 

de novembro. Bombei em tudo! Voltei para retomar o ano que vem, as DPs, fazer essas coisas depois. 

Estava lá morando por conta da Globo, comendo por conta da Globo, no meio dos caras, ouvindo tudo. 

Mas só que daí o vice-diretor da escola me chamou, que era o Manuel Pedro Pimentel, que era meu 

amigo de boemia, amigo do meu parceiro de música popular, o Cau Pimentel, e me disse “Olha, 

advogado você não vai ser”. 

A.P.G. Posso fazer algumas perguntas que tem a ver com a sua trajetória, inclusive? [Marco 

acena afirmativamente]. Então você falou de muitos coros que você participou, e muitos eram coros 

amadores... 

M.A.S.R. É, alguns sim...outros eram de estudantes. 

A.P.G. Sim...de estudantes de música. E como que era trabalhar com esses amadores da 

época, que participavam desses coros? Era muito diferente do que é trabalhar com amador hoje? 

M.A.S.R. Nós somos de uma geração que ainda pegou o canto orfeônico na escola. Nós 

somos de uma geração que anteriormente muita gente estudava música, muito mais do que...agora tem 

muita gente que estuda música, mas teve uma curva descendente aí durante um tempo. Mas as pessoas 

que iam cantar no coro já tinham tido alguma experiência...ou elas tocavam piano, ou elas tocavam 

violão, ou elas...alguma experiência tinham.  

Lá no Liceu Pasteur eu diria que 70 por cento do coro tocava algum instrumento (nesse 

momento eu estudava violoncelo, tá?). Tinha a Silvia Ricardino que foi primeira harpa do [Theatro] 

Municipal durante séculos. Tinha o Hermann que era violinista, tinha a Maria do Carmo que estudava 

canto, tinham minhas primas cujo pai era compositor, todas tinham estudado piano, estudavam piano. É 

que eu não lembro o nome de todo mundo, mas eu vou lembrando...mesmo as três irmãs que cantavam 

comigo, as três tinham estudado piano. Então a gente fazia os arranjos e elas cantavam, entendeu? Não 

é o mesmo nível de falta de iniciação musical que a gente vai encontrar mais tarde. Então ainda quando 

eu vou para o Museu Lasar Segall, que eu assumo Lasar Segall em 1977, a gente ainda pegava muita 

gente nesse perfil, que era o pessoal da minha idade que vinha cantar comigo, um pouco mais novo. 

Muitos muito mais novos. E ao mesmo tempo, por exemplo, no Segall estava cantando o Silvio Ferraz 

Mello, o Marcos Câmara lá de Ribeirão Preto, o Eduardo Seincmann, o Rogério [Costa]. Tudo lá. A 

Flávia Toni, o Luca Raele. Estava todo mundo lá. 

A.P.G. E vocês chegaram a cantar, nesse ambiente, música atonal, música de vanguarda? 

Chegaram a cantar isso com esses amadores? 

                                                 

111 Tão preso pelo teu olhar, composição de Valgenio Rangel e Marco Antonio da Silva Ramos. 
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M.A.S.R. Sim. No Lasar Segall... olha, eu fiz uma peça em 1980 - já é 1982, tá? - Com o 

coral do Gracinha, da Escola Nossa Senhora das Graças. E é uma peça que, assim...95% dela era 

composta pelo próprio coro a partir de instruções minhas em cima de um poema de um compositor e 

poeta francês troubadour, que é Noigandres, o nome da peça. E o poeta é Arnault Daniel. Poeta, sobra 

mais poesia do que música dele, você sabe que nesse momento eles cantavam os versos. Então esse 

poema eu peguei um verso112, que é de onde surge essa palavra enigmática Noigandres, que deu nome 

ao grupo das vanguardas do grupo Ars Viva, do Manifesto Ars Viva. E que era o Augusto de Campos, 

o Haroldo de Campos, o José Lino Grünewald, Décio Pignatari, entre outros.  Mas noigandres era o 

nome do grupo por causa dessa coisa enigmática, estava ligado. Que ligava a Idade Média a um 

redescobrir disso no século XX. Eu acho que tinha esse espírito muito importante, que a gente cantava 

Renascença e Idade Média como coisas a serem interpretadas que nos ajudavam a sair da tonalidade. 

Volta atrás, porque lá eles não faziam música tonal.  

A.P.G. Interessante. E quais eram as suas principais fontes escritas a respeito de 

interpretação de música antiga? Alguns livros, talvez? 

M.A.S.R. Nada. Quase nada de escrito. Eu tinha alguma coisa que eu lia e tal, mas acho 

que principalmente a minha coisa de interpretação estava voltada a tirar o som de dentro da própria 

música. E não tinha essa coisa do “historicamente orientado”, é lógico, a gente tentava estar em contato, 

estudar a História da Música, mas mesmo quando a gente escutava um disco...eu me lembro que uma 

vez eu mandei trazer um disco da Europa e chegou depois de seis meses. E quando chegou foram todos 

os meus colegas e todos os meus professores ouvir na minha casa. 

A.P.G. Você lembra que disco que era? 

M.A.S.R. Acho que –não tenho muita certeza se foi - a Sagração da Primavera pelo [Pierre] 

Boulez, ou se foi a Quinta Sinfonia [de Beethoven] pelo Boulez. Que são duas questões interpretativas, 

certo? Mas isso de fazer música antiga…porque a gente gostava, achava bonito o que o [Karl] Richter 

fazia, a gente achava bonito…a gente vinha, de qualquer jeito, de uma tradição romântica. A Vanguarda 

é romântica na minha cabeça, tá? É uma luta contra, mas é essa coisa Heroica, o Herói, sabe? É guerra! 

Vamos lá, vamos combater...que nem os meninos aí do Coral da ECA. Tem uma coisa meio romântica 

mesmo, de heroísmo, de luta...por uma ética, já tinha isso. Ligado ao fazer musical, né? 

A.P.G. Sim. E intérpretes e coros, você tem alguns que eram referência para você, em 

Música Antiga? 

M.A.S.R. Tinha um francês que eu adorava, Philippe Caillard. Jacques…A gente tentava 

ler as coisas do [Jacques] Chailley o tempo todo. 

A.P.G.  Ah, o musicólogo... 

                                                 

112 “e jois lo grans e l'olors de noigandres.”  
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M.A.S.R. O musicólogo, sim. O Chailley era a referência e eu tentei, li muita coisa...uma 

coisa que foi muito importante para mim foi ter lido o prefácio da edição que tenho em casa da Messe 

Notre Dame do Machaut com notas...é uma edição do Chailley. E ele faz as notas sobre a edição e dá 

indicações de interpretação que eu sei que foram importantes para os meus professores, foi a base para 

o Samuel, para o Klaus. Porque quando o Klaus morreu quem veio foi o Samuel. Ficou mais dois anos. 

E aí trouxe outros repertórios. 

A.P.G. Você tem essa edição até hoje. 

M.A.S.R. Tenho.  

A.P.G. Mais alguém que você lembra? 

M.A.S.R. De Música Antiga, fonte assim nem tinha. Não chegava para a gente, e as pessoas 

não escreviam muito. A gente ouvia. Então eu ia lá na biblioteca municipal e eu via aquelas gravações 

que tinha lá e ficava ouvindo. Era na rua Catão ainda, não era no Centro Cultural São Paulo. E ficava 

ouvindo lá, tinha salas de escuta, punha os discos e escutava, escutava...ficava escutando, tentando 

formar alguma coisa na cabeça. Mas tinha passado pelo Lourenção, tinha passado pelo 

Diogo...entendeu? Foram as práticas que foram definindo. Eu me lembro em 1986 quando eu vi pela 

primeira vez –minha mãe me trouxe da Europa – o disco do [Nikolaus] Harnoncourt113. CD já. Aí parei 

de reger música antiga. 

A.P.G. Por que? 

M.A.S.R. Porque eu fiquei pensando “o quê que era aquilo? ”. Eu adorei. Aliás, eu gosto 

daquele disco até hoje. É uma das coisas que eu mais gosto do Harnoncourt. Eu gosto também do Orfeo 

de Monteverdi por ele. Gosto bastante. Mas...eu...aquilo me fez travar, do tipo “então eu sou um total 

ignorante”. Que eu estava fazendo tudo errado.  

A.P.G. O que você fazia “errado”? 

M.A.S.R. Fraseado...como é que…a duração das notas. Eu hoje acho que não estava errado. 

Acho que talvez fosse um pouco pesado. Mas eu hoje retomo algumas daquelas práticas e somo ao que 

eu aprendi depois. Durante 10 anos, de 1986 até 1996 eu não regi nada novo de renascença. Das coisas 

que eu fiz, eu repeti um pouco as coisas que eu já fazia. O pessoal do Lasar Segall gostava muito de 

cantar madrigais, eu fazia com eles alí, mas sempre muito desconfiado do que eu estava fazendo..., mas 

eu fiz ainda um tempo...bastante tempo esse repertório. Mas eu parei de fazer coisas novas. E fui 

parando, parando, parando até que eu parei cem por cento. E durante todo esse período eu fui tentar 

estudar e entender o que que era isso, ler as coisas do Harnoncourt. Importei livros de lá e....e aí também 

entender o que é essa coisa do apoiado musicologicamente. E eu dei uma brecada, vamos dizer, 

importante, e depois aos poucos eu fui me experimentando de novo aqui, trazia essas práticas para a 

                                                 

113 HARNONCOURT, N. Claudio Monteverdi: Il Combattimento; Lamento Della Ninfa; Madrigali. Hamburgo: 

Teldec, 1984. 1 disco sonoro (53:28 min) 
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aula de regência, mostrava os textos, discutia com os alunos, tentava fazer de um jeito, de outro e de 

outro. Foi um tempo muito interessante esse do final desse processo, os últimos dois anos, entre 1994 e 

1996, isso foi crescendo e tal. Em 1997 eu saí do Lasar Segall, enfim, e aí tive que assumir isso tudo 

aqui. O ano de 1984 foi um ano que eu fiz muita...1984, 1985, 1986 eu fiz muita vanguarda e muita 

renascença. Até 1988 fiz muito esse repertório.  

Aí os alunos começaram a não querer mais fazer Vanguarda. Teve uma reação. 

A.P.G. Contra toda essa Música Antiga ou...? 

M.A.S.R. Não, a Música Antiga também um pouco...já não entendiam mais, já não 

gostavam como gostavam gerações anteriores. E também você vê que na aula de regência, você 

participa, não é fácil fazer eles gostarem. Depois eles gostam, mas o começo, assim “ai, que música 

esquisita”, “por que isso está escrito sem barra de compasso? ”, eles vêm com a cabeça muito formatada, 

né? 

A.P.G. Sim. Com certeza.  

M.A.S.R. E a gente tinha essa coisa de fazer as duas coisas, quer dizer, não tem barra de 

compasso, na música de Vanguarda não tem também. Não era um problema. Você não precisava de um 

compasso para entender a musicalidade. Então tinha um contato aí também estrutural, entendeu? 

A.P.G. Sim. Você acredita então que o que vinha antes do Harnoncourt, essa ideia que você 

disse de que a gente vinha de uma coisa muito romântica.... 

M.A.S.R. É, não sei. O Klaus fazia bonito, fazia as frases acontecerem. A gente aprendeu 

e o que a gente fazia era...tinha uma frase que o Willy dizia que acho que vale para mim até hoje, e que 

foi isso que eu acabei entender aqui, que “a compreensão de um fato é mais importante do que a leitura 

de um tratado”. Que ele falou uma coisa para mim uma vez que eu estava fazendo um madrigal que ele 

escutou, que eu acho que era Ecco mormorar l’onde [de Monteverdi]. Que já é uma porta de saída da 

renascença, mas ele escutou do corredor. Depois ele me chamou e disse assim: “ Tem uma coisa que 

você não pode esquecer”. Eu disse “Qual é? ”. “O uso do cachimbo faz a boca torta. Ou o hábito faz o 

monge- A expressão e o hábito não faz o monge. Mas o hábito faz o monge, no sentido de que o hábito 

da forma de fazer, do respirar, desse arco que está na música do Gregoriano, você cantou tanto tempo 

em Gegoriano, na renascença o hábito se mantém. Pense a renascença a partir disso que as frases vão 

vir sozinhas.” 

A.P.G. O Willy que falou isso. 

M.A.S.R. O Willy que falou isso. Por isso que eu te digo que ter tido esse curso 

maravilhoso de composição com o Willy acabou moldando muitas vezes...quando eu escrevi essa peça 

para o coro da ECA, o Klaus recebeu a peça, olhou e disse assim: “muito boa a peça. Só que é o seguinte: 

você vai na minha casa hoje a noite porque eu vou reescrever tudo com você”. Eu disse: “ Por que? ”. 

“Porque você escreveu para o teu professor de composição, e não para o intérprete. As ideias estão boas, 

mas está tudo escrito para um outro compositor ler, isso aqui é uma coisa infernal para um músico. Eu 
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vou te ensinar como que se escreve isso sendo para um músico fazer. Senão nunca vão fazer tuas obras. 

” 

Eu digo que o papel que o Klaus acabou tendo na minha composição foi tão forte quanto o 

Willy teve na minha regência. E eu aprendi muito de regência com o Klaus e muito de composição com 

o Willy. Mas que houve um cruzamento de influências muito forte aí.  

A.P.G. Entendi. Então falamos sobre muitos interpretes e músicos...e em que aspectos 

interpretativos as performances desses intérpretes que você admirava se destacavam para você? Você 

falou das terminações de frases que o Klaus sempre fez muito bem... 

M.A.S.R. É, o Klaus também era um homem muito católico. Quer dizer, ele se tornou 

católico, porque consta que ele, de origem, era judeu. Mas ele vivia no meio dos padres, ele estava lá, 

comungava, eu o via comungar…quer dizer, ou ele era marrano, ou de fato ele se converteu. Mas ele 

nunca falou de judaísmo com a gente, isso foi o Roberto Martins que falou que ele era de família judaica.  

Ele fazia bem esse convívio do fraseado, da música antiga cristã. Eu me lembro de uma 

vez, ele ensaiando na sede do Ars Viva que você conheceu uma obra do Willy que era o Life: madrigal. 

E essa é uma obra muito difícil, muito complexa e muito linda. É muito linda. É uma das coisas que eu 

acho mais bonitas do século XX. E ele ensaiando e tinha as dissonâncias fortes que naquela acústica do 

porão, aquilo ficava batendo...harmônico. É que o pessoal tinha uma afinação na mão dele muito precisa 

para essas coisas. Então era uma segunda maior, era maior, era uma segunda menor, era menor. Agora 

não, “eu quero essa menos menor”, eles faziam, “essa menos maior”, eles faziam. Eles faziam o que ele 

quisesse. Mas eu me lembro dele montando aquele troço, tem muita dificuldade, que é uma obra em 

cima do Moro lasso do [Carlo] Gesualdo114 E ele vai pegando aquela dor e vai transformando…a obra 

é linda! Uma hora ele vira para o coro e diz assim: “Vocês não podem cantar esses intervalos como se 

fossem portas. Se forem portas, têm que ser abertas. E não uma coisa burra que impede a passagem. A 

porta é um instrumento burro. Vocês estão se comportando como tal. Abram as portas! E deixem a frase 

acontecer como se fosse renascença”. Pronto. A música saiu, entendeu? 

Então ele fazia essas conversas acontecerem do mesmo jeito.  

A.P.G. Ah, que interessante. 

M.A.S.R. É muito interessante.  

A.P.G. Você tem mais situações desse tipo que você poderia descrever? 

M.A.S.R. Citações das memórias, assim? 

A.P.G. É....de coisas que ele fazia no ensaio, que tinham essa conversa.... 

M.A.S.R. Muitas das coisas que ele fazia eu faço. Ficaram no meu dia-a-dia. Essa coisa 

dos staccatos, de como faz escutar a harmonia...porque isso tem na maneira dele, porque o Klaus, assim 

como o Samuel, e acho que também o Benito [Juarez], eles foram para os Estados Unidos para 

                                                 

114 Nesta parte da entrevista, Silva Ramos trocou o nome do compositor da obra com Monteverdi, quando na 

realidade é de Gesualdo. A transcrição contempla esta correção.  
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Tanglewood para ter aula com o Robert Shaw. E o Klaus eu acho que foi mais de uma vez. Então ele 

trouxe muitas das técnicas de ensaio do Shaw. E agora lendo aquele The Robert Shaw Reader e vendo 

as coisas de técnica que aparecem ali, muitas vezes eu penso “ah! Então foi daqui que veio. ” Samuel 

usa muito essas coisas até hoje. Muito. Porque o Shaw foi mesmo o cara que estruturou as técnicas de 

ensaio, na minha opinião. E ele de um lado, e depois sob uma forte influência húngara, Kodály e seus 

predecessores, porque ele vai trabalhar com o [George] Szell , e o Szell o transforma como regente. 

Muda a regência dele de cabeça para baixo. Então essas duas escolas se encontram ali, e as técnicas de 

ensaio pragmáticas americanas, com as técnicas de ensaio…históricas – bom, eu não vou ficar 

discutindo -  da Inglaterra Antiga, e isso tudo vai parar em Roma, de Roma vai para a Hungria...essa 

coisa do manossolfa. Ele usava isso tudo. Também, a gente tem muita coisa que a gente usa hoje porque 

o Villa-Lobos usava. Você já ouviu as gravações do Villa-Lobos ensaiando? 

A.P.G. Não. 

M.A.S.R. Nossa! Susana outro dia pôs no ar uma gravação dele ensaiando um Bach! Sabe 

aqueles Bach que ele fez as transcrições?  

A.P.G. Sim, lembro.  

M.A.S.R. Ela achou uma gravação dele ensaiando uma coisa daquelas115.  Você precisava 

falar com ela para você escutar isso aí. Você vai se divertir pra caramba em relação ao seu próprio 

mestrado.  

A.P.G. Verdade...e essa pesquisa também, né? 

M.A.S.R. Também passa por aí, é. Mas ele fala “Tá desafinando! Tá desafinando!” [risos]. 

E ele faz isso, daqui a pouco ele faz um truque , faz outro para fazer as coisas andarem, é divertido. 

A.P.G. E como vocês lidavam com as partituras desse repertório? Primeiro, tinha as 

partituras? 

M.A.S.R. Ah, então. O Klaus, das coisas que a gente fez com ele, a gente fez a maior parte 

ainda com cópia heliográfica.  

A.P.G. Ah, certo. Antes do xerox. 

M.A.S.R. Você já sabe o que é? 

A.P.G. Sim. Tem umas partituras da [biblioteca da] ECA que são cópias heliográficas.  

M.A.S.R. Você sabe como é que era feito? 

A.P.G. Não. 

M.A.S.R. Eu vou te descrever porque é importante você saber. Você não está fazendo um 

mestrado das edições, mas é uma coisa bacana de saber porque isso era muito importante para a época. 

É assim: a gente fazia as cópias, copiava a partitura à mão em papel vegetal. Você sabe o que é papel 

vegetal? 

                                                 

115 Na realidade, na gravação a qual Silva Ramos se refere, Villa Lobos ensaiava um coral harmonizado por J.S. 

Bach. 
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A.P.G. Sim. 

M.A.S.R. Ele é semitranslúcido. Então a gente fazia à mão os pentagramas, montava o 

papel em cima disso, escrevia a música. Aí entregava para o sujeito, que então punha numa máquina lá 

que passava uma luz. E com álcool, com aquela luz e com não sei o quê que ele punha lá aquilo fixava 

no papel. Então é heliográfica por causa dessa luz que fazia a fixação. E vinha azul na mão da gente. 

Então as cópias heliográficas eram essas. 

E então começou assim, quando o Klaus chegou eu lembro que a gente usava, ele trazia o 

material, dava, aos poucos...aí, a ECA tinha uma gráfica. Eu não me lembro bem qual é o sistema, mas 

acho que alguma coisa foi feita na gráfica, com um material como se fosse livro que a gente recebia 

bonitinho assim. Então era feito dessa maneira. 

Foi só nos anos 1970, lá para 1976, entrou uma coisa que se chamava....- como era aquela 

coisa que girava, que as professoras tinham? – mimeógrafo! Mimeógrafo eletrônico. Então você passava 

um papel, a luz lia e queimava como...sabe esse papelzinho que sai em máquina de cartão de crédito? 

Aquilo se chama termofax, aquilo é queimado sobre um papel. Então queimava, com esse processo 

tirava a cera, e aí punha na máquina e por aqueles furinhos passava a tinta. Era horrível! As linhas 

ficavam todas tortas, a gente ficava até vesgo de olhar! 

A.P.G. Vocês faziam as partituras com isso... 

M.A.S.R. Mas era mais fácil, porque você levava uma partitura impressa, a máquina 

conseguia ler a impressão. Era um pré-xerox, entendeu? E de repente chegou o xerox, daí…a vida 

mudou muito.  

A.P.G. Já naquela época? 

M.A.S.R. Quando eu entrei no Lasar Segall já era assim. Já era xerox. Foi um luxo, os 

caras me deram uma máquina exclusiva para o coro.  

A.P.G. E vocês.... É claro, eu imagino que as partituras eram em notação moderna…então, 

não devia ter aquela coisa sem barra de compasso....ou tinha? 

M.A.S.R. Às vezes sim, às vezes não. Depende do que a gente estava fazendo. Essa peça 

que eu fiz para o Nossa Senhora das Graças era uma criação coletiva. Mas no final, tinha um enigma. 

Porque tinha essa palavra enigmática [noigandres]. E o enigma é uma música que eu escrevi. Eu sempre 

digo que a obra escrita, onde todas as notas estão escritas, ela é um enigma. Então ali era uma conversa 

entre o enigma final e a charada. Porque o resto, como é o coro que constrói, uma charada não se resolve. 

Agora, o enigma é aquilo que não tem como. Entendeu? Eu me coloco assim. Então chama O Enigma 

de Noigandres. E ela é uma obra atonal. Eu fiz com as crianças do coro juvenil, do colegial do Gracinha. 

Todas as notas lá...as pessoas dedicavam seu tempo e sua concentração, e aprendiam e cantavam. 

Cantavam música atonal como qualquer…eu em um determinado momento da minha vida tinha melhor 

solfejo atonal do que tonal. Porque eu fazia mais isso do que música tonal. 

A.P.G. Muito interessante. Vocês seguiam o que estava escrito na partitura assim...nos 

mínimos detalhes? Ou... 
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M.A.S.R. Nossa, isso era muito fundamental! A coisa da Vanguarda era a coisa do rigor, 

né? 

A.P.G. Então tanto Música Antiga quanto Música.... 

M.A.S.R. Você tentava ser rigoroso, a gente tinha certeza de que a gente estava sendo 

rigoroso. Foi isso que acho que foi a minha crise com a Música Antiga. Como que eu estou sendo 

rigoroso se estou ouvindo uma coisa que é totalmente o contrário? Ou esse cara está louco ou estou eu! 

A.P.G. Mas como ser rigoroso com Música Antiga, em que muita coisa não era notada, 

muita coisa era convenção, muita coisa não vinha na partitura? 

M.A.S.R. É, mas a gente achava que sabia. Essa que é a questão. Aliás, a gente achava que 

sabia tudo, né? Como éramos “guerreiros”, a gente tinha que saber tudo, porque senão morria.  

A.P.G. E vocês costumavam fazer modificações na partitura? 

M.A.S.R. Eu preciso ir agora. - Oi? Modificações no quê, na partitura? 

A.P.G. Isso...na performance...mesmo aquelas coisas de trocar de naipe...  

M.A.S.R. Não. Não, e isso irritava.  

A.P.G. ....pôr um falso bordão... 

M.A.S.R.  Não. Não. A gente... não fazia! E a gente só fazia tudo a capella. Tem mais isso.  

A.P.G. Certo. Era uma....prática... 

M.A.S.R. É e era “feio”! 

A.P.G. Fazer acompanhado... 

M.A.S.R. É. “Põe um acompanhamento ali fraco”, tem gente que ainda pensa assim. Mas 

é muito mais difícil cantar a capella.  

A.P.G. Sim, com certeza.  

M.A.S.R. Só que como a gente fazia a capella o tempo todo, as pessoas sabiam fazer! 

A.P.G. Você sabe de onde veio essa prática, essa orientação de fazer mais a capella? 

M.A.S.R. Acho que Kurt Thomas. 

A.P.G. Kurt Thomas. 

M.A.S.R. Acho que sim. Kurt Thomas, [H.J.] Koellreutter...O Koellreutter mesmo está 

ligado às duas práticas, né? 

A.P.G. Sim. Isso é o que muita gente não sabe, né? 

M.A.S.R. Koellreutter foi muito importante no ambiente aqui [USP]. Eu mesmo não tive 

um contato direto com ele maior do que meia hora. Mas ele foi importante para o Klaus, ele foi 

importante para…porque quando eu estava estudando, ele estava no Japão. Então ele era passado. 

Depois ele voltou. Quando ele voltou eu já estava em outra. E foi quando eu fui ter aula com ele, assisti 

um pedaço de uma aula, uma aula com um monte de gente. Achei que estava enganando -Pretencioso, 

né, que eu era? Mas não me interessou naquele momento. Mas o Carlos Kater ficou muitos…foi tentar 

entender a estética dele. Bom, acho que a gente vai ter que marcar mais uma, é isso? 

A.P.G. Com certeza. 
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M.A.S.R. Eu já sabia!  

 

Parte II  

 

A.P.G. Hoje é dia... 

M.A.S.R. 13! Sexta-feira 13. 13 de março de 2020. 

A. P. G. Perfeito. Marco...então, continuando o que nós começamos....existia uma busca 

por uma sonoridade específica coral na época, com referência a esse repertório que estamos trabalhando? 

M.A.S.R. É assim, ó....veja bem....o repertório romântico foi um pouco deixado de lado, 

mesmo o clássico também. Um pouco....o Klaus fazia, tá?  

A.P.G. O clássico.  

M.A.S.R. Fazia o romântico, fazia o clássico....eu fiz dessas coisas com ele. Fiz barroco 

até. Autor Brasileiro, fiz Haendel, ele fez tudo isso com a gente. Mas hoje você está perguntando do 

ambiente, né? Não do coral da ECA... 

A.P.G. Sim, mais do ambiente em geral.  

M.A.S.R. Esse ambiente, que envolvia a vanguarda onde o Klaus estava – porque isso não 

é verdade para todos os coros, a verdade é dele. Não é verdade, por exemplo, para o que está acontecendo 

em Minas, onde a sonoridade do Carlos Alberto [Pinto Fonseca] é dele, é própria, um pouco operística, 

com muito vibrato. Mas por aqui tinha uma coisa assim, porque como ele [Wolff] fazia muita 

Renascença, muita Idade Média, de manter uma sonoridade com baixo vibrato, capaz de fazer 

pianíssimos incríveis, e isso você é capaz de identificar inclusive na minha regência, que eu acho que 

isso sobrou no meu trabalho.  

Eu sei fazer as duas coisas. Eu sei quando precisa fazer uma coisa mais operística, porque 

eu estudei para fazer isso, mas ele tinha um foco muito direto, e ele fazia uma sonoridade muito bonita 

e muito própria. Se você escutar pensando nisso o disco do Ars Viva, que você deve ter cópia já, você 

vai notar que isso está lá. É lindo. As notas, as frases são aquelas, a transparência da Renascença sempre 

muito bem-feita, ele fazia isso muito bem. 

 E mesmo quando a gente fazia um Barroco, Clássico, fazia acontecer com uma sonoridade 

característica. Era divertido, ele sabia criar o som que ele queria. Mas eu vi em uma ocasião ele fazendo 

com o Ars Viva...agora não me lembro se foi com o Ars Viva ou se foi com o Conjunto Coral de Câmara 

de São Paulo, que tinha uma sonoridade mais pegada. Os dois coros tinham sonoridades e repertórios 

diferentes. Então eu acho que o Marienlieder [op. 22] foi com o coro de câmara...o Conjunto Coral de 

Câmara....eu agora estou na dúvida, não me lembro. Eu perdi essa memória...eu sei que eu o vi fazendo, 

e daí era um Brahms muito Brahms, com uma sonoridade Brahmsiana, muito redondo, a sonoridade um 

pouco mais fechada, os artifícios do Romantismo com o tempo, estava tudo lá sempre. Eu me lembro 

disso, e a cada vez que eu vou fazer Mendelssohn, Brahms, esse troço me volta à cabeça.  

A.P.G. Mas não chegava a ser algo operístico... 



355 

18 

M.A.S.R. Não é porque não é, né? Porque é música de câmara. Mas é um pouco mais 

pegado. Os vibratos são outros, a sonoridade é outra. 

Em Santos ele só fazia música de vanguarda, praticamente. De vez em quando ele fazia um 

Debussy do início do século XX, e assim mesmo o Willy torcia o nariz. Mas ele fazia muito bem as 

coisas do século XX e fazia usando os sons todos que a vanguarda exigia. Então a vanguarda não tem 

um som. Ela não tem um som para uma música, ela tem um som para cada nota. Então eu acho que nisso 

ele conseguiu dominar as diversas sonoridades também porque ele tinha essa expertise. E fez a gente 

ter. Ele trabalhava isso com a gente, fez a gente pensar nisso. 

A.P.G. E o que seriam essas diversas sonoridades que você menciona da vanguarda? 

M.A.S.R. Ah, é só você pegar, sei lá...pega o Vai e vem. Pega as coisas do Gilberto. São 

desde ruídos até uma hora muito vibrato, outra nasal, outra cantando com pente na boca, quer dizer, a 

coisa do timbre, a herança pós-mahleriana, vamos dizer, quando Mahler começa a dar essa importância 

impressionante para o timbre e Webern pega aquela macroestrutura do Mahler e enxuga e põe em 30 

segundos fazendo o que se chamou Klangfarbenmelodie, que para nós é melodia de timbres...ele lidava 

com isso e o coro fazia o que ele quisesse! O Ars Viva fazia o que era necessário. Era capaz de fazer 

essas sonoridades todas, tinha um excelente ouvido não tonal, embora fossem em grande parte amadores, 

a maior parte amador – mas amadores daquele tempo, né? Era amador, mas tocava piano, sentava no 

piano tocava um Brahms, tocava...aquelas pessoas todas, elas tinham sido musicalizadas. 

Santos é uma cidade que teve alguns conservatórios muito marcantes, onde o Gilberto deu 

aulas....o Klaus não, que eu saiba ele nunca deu aula lá, mas posso estar enganado, tá? Eu não tenho 

tanto domínio da biografia dele. Mas enfim, dá para saber um pouco olhando documento, documentação, 

talvez você consiga ter esses dados. O Klaus tinha esse domínio do timbre muito claro. E humor. Ele 

era um cara que dificilmente sorria. Mas ele tinha um humor...ele era um pouco.... 

Ele trabalhava muito, né? Quando a gente fez as coisas de Vanguarda com ele e tal, ele era 

tão cuidadoso com isso, com conseguir um timbre do coro, um timbre do naipe, que cada um se 

diferenciasse do outro. Mas mesmo quando a gente estava fazendo Renascença, ele trabalhava fraseado 

e fraseado, de repente no final ele começava assim: “isso aqui deixa um timbre mais assim, mais assim”, 

e com isso ele abria totalmente a escuta de todo mundo para que cada voz fosse realmente escutada. 

Então tinha homogeneidade, mas também tinha escuta da transparência, sabe? Eram pequenas 

modificações que não perdiam o redondo e a unidade vocal da coisa. Agora pensando para trás, eu não 

sei se a gente consegue ouvir isso no disco, mas eu tenho uma memória parecida de uma coisa assim 

numa das faixas que estão lá, que é o Mille regretz de vous abandonner116 Ouve essas coisas de 

Renascença que ali está muito do que era a cabeça dele e o som dele. Se quiser uma hora eu escuto com 

você e vou mostrando. Pode ser muito interessante.  

                                                 

116 Peça de Josquin des Prez, correspondente à Faixa 10, Lado A, do LP Madrigal Ars Viva.  
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A.P.G. Sim, muito interessante!...Continuando, o que geralmente guiavam as escolhas de 

interpretação musical, e aí eu tenho vários aspectos que se pode considerar...o quê guiava escolhas de 

andamento, o quê guiava escolhas de agógica.... 

M.A.S.R. Então, vamos no andamento que eu já te dou uma dica...depois a gente vai 

trabalhando cada um dos pontos que você perguntou. 

A.P.G. Perfeito.  

M.A.S.R. Mas no andamento, é assim: o andamento da música de Vanguarda, que fazia 

muita música gráfica, muita coisa assim, estava tudo lá, e ele tinha um reloginho na cabeça. Então, 15 

segundos ele punha...quando chegava ao final dos 15 segundos, se você seguisse no cronômetro tinha 

ainda os 15 segundos. Ele fazia muito isso, então ele desenvolveu essa percepção do relógio, e não da 

duração através dos compassos, através de uma pulsação dada pelo metrônomo. Você vai ver as coisas 

do Gilberto, do Willy, volta e meia tem lá: 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 3 segundos e estava 

tudo lá, ele fazia bastante estrito.  

Eu vou te falar uma coisa de sala de regência, porque eu ouvi da boca dele. Então isso vai 

te facilitar. Eu estava com dificuldade para achar o andamento, eu estava regendo.... -me dá um minuto 

que eu vou lembrar que peça que era...está vindo a partitura assim na minha frente, eu não me lembro o 

nome, pera aí.  

A.P.G. Renascença? 

M.A.S.R. Era Renascença. Era renascença inglesa, um John Wilbye. E eu encanei com 

aquela letra, que aquilo tinha que ser feito num andamento meio rápido. Eu não estou lembrando agora 

que peça que era. Uma hora vou te dizer, porque isso vai voltar.  

A.P.G. Certo. 

M.A.S.R. Aí ele [Klaus Dieter Wolff] deixou eu ir, até que chegou uma parte que tinha um 

monte de semicolcheia. E daí não dava certo, travava todo mundo. E ele tinha muito essa coisa da 

lição...ele até citava, ele gostava muito do João Cabral de Melo Neto. E ele dizia que ele ensinava que 

às vezes a gente tinha que ensinar pela pena, pela coisa macia, e às vezes a gente tinha que ensinar pela 

pedra. É “As lições da pedra”117, que o João Cabral refere...acho que é um poema chamado “Cante a 

palo seco”118. Cante a palo seco quer dizer, em nordestinês, canto a capella. A palo seco quer dizer sem 

nada. Só cantar a capella. Só que não na capela. É no terreno, é na varanda, aonde for que eles estiverem 

cantando. Que também é uma herança portuguesa. Também se quiser, a gente uma hora conversa disso.  

Mas voltando para o Klaus, ele me deixou ir e quebrar a cara naquele ponto. Aí ele falou: 

“Você percebeu que esse andamento não dá certo, embora a tua ideia intelectual do texto te diga que 

você quer fazer isso muito rápido?”. Aí eu disse “ não, mas é que eles não conseguem.” [Dieter 

Wolff:]“Não! Ninguém vai conseguir. Porque esse texto, nessa velocidade, nunca vai dar certo.  Olha, 

                                                 

117 Nesse trecho, Silva Ramos refere-se a “Educação pela Pedra”, poema de João Cabral de Melo Neto.  
118 Nesse trecho, Silva Ramos refere-se a “A palo seco”, poema de João Cabral de Melo Neto.  
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só aqui são três consoantes, e tem mais tanto, tem que ter tempo para as coisas acontecerem”. Então, o 

jeito certo da gente saber o andamento é: abre a partitura, procura o lugar onde tem a menor subdivisão 

e vê como é que aquele pedaço vai funcionar. E dali você vai tirar o resto. Você pode fazer aquilo mais 

largo, menos largo, se você quer fazer rápido, qual que é o andamento mais rápido possível para que, 

ainda assim, tudo dê certo?  

Então era uma coisa um pouco racional o que ele fazia. Mas, por outro lado, ele sempre 

nos guiava a olhar para o texto, a fazer o andamento ir para lá e para cá a medida que está regendo, fazia 

as frases acontecerem...ele foi que insistiu para o [Olivier] Toni trazer a Mère Marie du Redempteur, 

que foi professora dele de gregoriano, e que foi minha professora, né? Ela já naquela época, imagina só, 

ela era muito antiga para nós, ela tinha 60 anos. E a gente não tinha professores de 60 anos. Não tinha! 

As pessoas viviam menos. Ela viveu até os 100. Mas ela deu aula para Deus e todo mundo de gregoriano. 

Ela estudou na França, ela estudou com um musicólogo importante, ela sabia fazer isso muito bem.  

E ele [Wolff] passou por ela. Então ele tinha esse jogo também que o gregoriano propicia. 

Ele também, como eu, foi menino de coro...ele também cantou em coro quando era criança. Só que ele 

era muito ligado aos católicos. 

 Outro dia o Roberto Martins falou que ele era judeu, e eu jurava que ele era católico, 

porque ele vivia no meio dos padres. Eu jurava que ele era, sabia tudo de liturgia. Hoje eu não sei dizer, 

eu nunca perguntei isso para ele, se isso era uma coisa... 

A.P.G. Imposta? 

M.A.S.R. Não, se era uma coisa...se a cultura dele disso é como a minha, porque eu estudei, 

ou se ele era religioso. Porque eu também não sou. Mas eu também sei muito. Muito por causa dele, que 

mostrou a necessidade de saber isso para ser um bom profissional da área, mas enfim, não sei dizer. Não 

sei dizer. Eu sei que, se ele era judeu ele nunca tocou muito nisso. Eu não sei dizer. 

Por isso eu estou querendo trazer o Roberto, ele é mais velho que eu, vários anos, e 

começou a conviver com ele muito mais cedo do que eu. E conviveu muito mais tempo porque ele está 

desde o começo do Ars Viva. Eu acho que ele é sócio fundador, ou entrou logo em seguida. Ele não 

chega a ter a idade do Willy, que já está com 81 ou 82, mas acho que ele é uns 4, uns 5 anos no máximo 

mais novo que o Willy. E o Klaus, que eu achava na época que tinha vivido até os 60 anos, na verdade 

morreu com 48.  

A.P.G. Foi bem jovem. 

M.A.S.R. Na verdade, quando ele morreu, o Willy falou que ele tinha 54. Não sei de onde 

o Willy tirou essa informação, porque depois eu fui me informar por documentos e vi que ele morreu 

com 48. Morreu jovem! Mas para nós ele foi uma referência viva. Ele é uma referência para mim até 

hoje.  

E eu já podia ser até pai dele a essas alturas. Eu tenho uma filha com 43 [risos]. Quer dizer, 

quando ele começou a me dar aula ele devia ter uns 45.  
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A.P.G. Sim. É....há mais alguma coisa que gostaria de falar a respeito das escolhas de 

andamento? 

M.A.S.R. Não. Ele ia no texto, ele ia na História, ele lia muito, era muito culto. Ele estava 

sempre com os livros de História da Música, ele tinha tido aula com o Kurt Thomas, que era uma 

referência absoluta. O Kurt Thomas foi um...como que é? Um...da Thomas[kirsche]  

A.P.G. Foi Kantor, né? 

M.A.S.R. É., na Thomaskirsche. Foi o cara que levantou aquela igreja de novo, porque 

estava decadente quando ele pegou...era um maestro maravilhoso. E um cara que...eu acho que o gosto 

dele [Dieter Wolff] pela Vanguarda vem já daí. O Kurt Thomas vem para cá pela mão do Koellreutter. 

Que foi quem trouxe o dodecafonismo, o gosto pela Vanguarda, essa coisa da novidade, do novo.  

Então isso está muito nele [Dieter Wolff]. Eu acho que ele também, ele teve aula de 

Harmonia, ele teve tudo com o Koellreutter, Koellreutter foi professor dele também. Ele [Klaus Dieter 

Wolff] não fez um curso superior de música, na época não era importante. Mas ele fez [os Seminários 

de Música] Pró-arte [de São Paulo]. Foi aluno deles todos na Pró-Arte. Ele foi aluno do Koellreutter, foi 

aluno do [Roberto] Schnorrenberg, que era mais velho que ele...o Schnorrenberg quando o Kurt Thomas 

não estava, era o professor que continuava o trabalho. 

A.P.G. De regência? 

M.A.S.R. De regência, e de música, e de Harmonia, e de Contraponto…O Schnô era muito 

culto. Eu fui na biblioteca do Schnô, uma vez, na casa dele, ele morava na [Rua] Frei Caneca, quando 

ela faz aquela curva, lá embaixo. Tem uma decida, faz uma curva e vira a [Rua] Maria Antonia.  

A.P.G. Certo. 

M.A.S.R. E ali...eu fui lá uma vez, eu nem sei porquê. Fui lá eu e o Victor Flusser. Fomos 

buscar repertório.  

A biblioteca dele era um andar da casa. A casa era em balanço. Toda a parte de baixo, o 

que seria eventualmente uma varanda, estava toda fechada de vidro. E ali era uma biblioteca “teca”. 

Uma biblioteca seguramente maior do que é hoje a de música da ECA. Era uma biblioteca 

impressionante. Impressionava muito porque também ....o Klaus também.....a biblioteca da casa do 

Klaus era uma sala que dava mais ou menos....era mais ou menos essa largura, mas o dobro de 

comprimento.119 Com estantes, tinha umas três ou quatro estantes assim que você podia pegar livro do 

lado de cá e do lado de lá. Até o telhado.  

O Schnô herdou, tinha dinheiro de família. E sempre teve bons empregos, estava sempre 

ligado ao Theatro Municipal [de São Paulo], ele tinha uma posição econômica boa. E a Dona Tereza, 

mulher dele, também. Então eles viviam muito bem, eles tinham uma vida muito tranquila. Ele era 

enorme, comia sem parar, o Schnô. Fumava charuto sem parar também. 

                                                 

119 Silva Ramos descreve o tamanho da sala da biblioteca de Klaus Dieter Wolff tomando como referência a sala 

13A do Departamento de Música da ECA-USP, lugar em que foi feita a entrevista.  
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Mas ele era uma pessoa muito generosa....eu gostava dele. A gente teve um 

desentendimento uma única vez que foi uma bobagem provocada pelo....[pausa longa]120 eles não se 

entendiam 

A.P.G. Ele foi uma referência de regência inclusive para você? Como regente? 

M.A.S.R. Não. Não, o Dieter Wolff foi. De regência, o Klaus absoluta, e eles eram muito 

diferentes regendo. Se você quiser ver o Klaus regendo, você olha para mim. É bem parecido. Se você 

quiser ver o Schnô regendo, você olha para a Naomi [Munakata]. Que estudou com ele por muitos anos. 

E mesmo também o Abel [Rocha] estudou com ele. Mas o Abel já teve outros professores, o Samuel....O 

Samuel foi aluno do Schnô também. Também foi aluno do Kurt Thomas, o Samuel [Kerr]. Você 

já´entrevistou o Samuel?  

A.P.G. Não! 

M.A.S.R. Vai logo. Ele gosta de você, vai lá! Pergunta todas essas coisas para ele.  

A.P.G. Certo. É que ele sempre se pôs um pouco de lado, principalmente da Vanguarda. 

M.A.S.R. É, ele sempre se põe, mas não é sobre a Vanguarda que você vai se perguntar, é 

sobre o Klaus, que era amigo dele. Eles brigavam e se gostavam. Eles eram muito diferentes. Eles eram 

o avesso: ele sempre na música popular, sempre na inovação, com outras inovações diferentes da do 

Klaus.  

A.P.G. Certo. 

M.A.S.R. Para nós aqui [na USP] ele foi um respiro, foi um outro tipo de professor e de 

maestro, foi bacana ter o Samuel aqui.  

A.P.G. Com relação a agógica... 

M.A.S.R. Agógica....não tem nada específico, eu acho. Acho que nunca tem nada tão 

específico... 

A.P.G. A Vanguarda sempre escrevia tudo... 

M.A.S.R. A Vanguarda, se você pensar na maneira como ela trabalhava, tudo que vem 

depois dos anos 1960 tem alguma influência da Vanguarda, mesmo quem não tem. Porque o Kurt 

Thomas fez, o que o Klaus fez, o que o Willy fez e o que o Samuel fez atingiu quase todo mundo.  

Eu sou totalmente fruto disso. A minha maneira de mexer com a agógica tem tudo a ver 

com o jeito como ele [Klaus] mexia. Essa coisa de a mão falar o texto, ele falava disso com a gente. Isso 

entra, né.  

                                                 

120 Nesse trecho da entrevista, Silva Ramos optou por não dizer o nome do desafeto de Schnorrenberg, mas deixou 

subentendido por meio de uma linguagem não verbal para a pesquisadora qual era a identidade dessa pessoa. Na 

transcrição, respeitamos o silêncio do entrevistado, sinalizando-o por meio de reticências e pela sinalização [pausa 

longa].  
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Você vê que eu rejo a técnica e a agógica. A minha mão está sempre falando o texto junto 

com o coro. Apoiando no lugar certo, mostrando “cum tá, cum tá cum tá cum tá”...estou sempre me 

voltando...ele era menos radical nisso... 

A.P.G. O Klaus? 

M.A.S.R. É. Porque os coralistas da época não precisavam tanto disso. Eles tinham mais 

referência.  

A.P.G. Quer dizer que existia, mas ele não tinha que ficar com ênfase naquilo... 

M.A.S.R. É, entendeu? 

A.P.G. ...ele, como regente. 

M.A.S.R. Como regente 

A.P.G. Ele não tinha que puxar aquilo do coro. 

M.A.S.R. Ele trabalhava, pedia, falava, e as pessoas já faziam. Entendeu? Eu falo, conto, 

exercito, e se eu não fizer não sai [risos]. Mesmo com os nossos alunos.  

E por exemplo, muito raro ele reger técnica vocal. Ele regia tomadas de respiração muito 

bem, ele respirava com uma facilidade....mas eu estou o tempo todo regendo, apoia aqui, respira lá, 

mostrando...a minha mão quando vai por cima da cabeça está lembrando do soprano trazer uma 

ressonância mais alta, às vezes quando eu faço aqueles decrescendos que vêm aqui...isso é muito dele, 

ele já dizia que a gente não pode fazer, só diminuir o gesto, porque só diminuir o gesto pode deixar o 

coro soltar o tônus nos finais de frase. Então você diminui e vai trazendo cada vez mais para o centro, 

que é para trazer atenção. E ele sempre falava; “ mantenha o dedo sempre para cima nos finais das frases, 

que é para a afinação não cair”. Isso tudo está até hoje na minha regência. Você que regeu bastante 

comigo sabe que isso está lá.  

Então agógica, o que eu tenho para te dizer sobre a agógica é que às vezes sim, na própria 

maneira de reger “falar” o texto, até porque ele vinha também como eu da tradição do gregoriano que 

só fala o texto, mas isso era menos o tempo todo. Era em alguns lugares onde ele achava que precisava. 

A.P.G. Para efeito de ficar registrado na entrevista, o que você quer dizer por “falar” o 

texto? 

M.A.S.R. “Falar” o texto com as mãos? 

A.P.G. E essa coisa que você diz do canto do gregoriano também.... 

M.A.S.R. O texto na música cantada comanda tudo necessariamente, certo? Isso já era na 

Idade Média, onde eles diziam que não estavam cantando, estavam rezando. E rezar é uma fala, não é 

um canto. Mas que o canto ajudava a lembrar, que o canto trazia beleza à fala...Mas a gente sabe que o 

gregoriano foi uma fusão da música grega com a música judaica. E aí junta a tradição salmódica com a 

tradição dos gregos e dá essa música incrível que dá partida para tudo que vem depois. Mas a relação 

com o texto é essa. 

A.P.G. Então você percebe que existia até uma flexibilidade de tempo, em razão do texto... 
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M.A.S.R. Flexibilidade de tempo...é, correto, isso sempre tem. Quem faz música direito 

faz assim. A flexibilidade do tempo depende do texto e depende também da música. Você não pode ser 

tão flexível em Mozart. Mas você tem que ser, né? 

Vamos para um texto de ópera, um que eu conheça bem. A do Leporello... o, Il Catalogo è 

questo121. “Madamina, Il Catalogo è Questo...”122 E lá pelas tantas ele está falando milhões de tipos de 

mulher, gorda, magra....velha, nova....rica, pobre....loira, morena....e fala tudo. É o catálogo dos seres 

humanos femininos da época, entendeu? Está dizendo que ele, o Don Giovanni - o Don Juan - tinha 

seduzido todas. Que o negócio dele era colecionar, e não se relacionar com cada uma.  

Nisso, tem uma passagem, [cantarola passagem com respiração]. Se você for fazer falando 

o texto sem ter um lugar para respirar não vai dar fim. E o Mozart não escreveu um lugar para respirar. 

Mas todo mundo sabe que ali a orquestra espera o cantor. O maestro espera, ele respira e segue. 

Entendeu? 

Então isso está presente em todo o bom músico. Saber respirar. E saber respirar é a 

respiração da obra às vezes, não é só a cada respiraçãozinha, é como é que aquele ser, Mille regretz [de 

vous abandonner] respira. É como se a obra fosse um ser vivo. E essa vida, no canto coral, vem mesmo 

é do texto. Vem do texto, vem da tradição gregoriana.  

A.P.G. Certo. E com relação à articulação? Pode-se falar da articulação do texto....pode-se 

falar articulação articulação mesmo...legato.... 

M.A.S.R. É , no canto você não dissocia a articulação do texto da articulação da música. 

Mas eu não me lembro do Klaus trabalhando isso especificamente. Ele fazia a gente cantar e articular e 

tudo. Mas por exemplo, eu me lembro quando a gente estava fazendo a cantata de Handel. A Ula [Wolff] 

fez o solo, o Toni regeu e ele [Klaus Dieter Wolff] preparou o coro.  

E o Toni tem muito clara a tradição da ópera, sabia respirar com o coro. Não era problema 

preparar o coro para o Toni porque esse tipo de bobagem de não deixar respirar ele não fazia nunca. Às 

vezes tem maestros que não sabem fazer isso, maestro de orquestra. Mas o Toni, ele tinha muita.... era 

italiano, a mãe era francesa, então cantar...canta desde criança. Então esse troço ficava presente. 

Então, eu me lembro de a gente preparando antes de entrar o próprio Toni regendo, ele 

[Dieter Wolff] não preparava com o piano. Ele fazia as partes corais sem nada no começo, tudo a 

cappella. Depois que estava lido a cappella, vinha o pianista e tocava a parte do piano embaixo. Isso é 

importante para entender o Klaus. A tradição do que o Klaus gostava e queria não tinha em São Paulo. 

Ele gostava do coro a capella muito afinado, muito bonito. Tanto é que ele só gravou coisa assim. Pelo 

menos que eu me lembre. 

 Você achou uma gravação de não sei o quê, o que foi que você achou? 

                                                 

121 Madamina, Il Catalogo è Questo, ária de Leporello, personagem da ópera Don Giovanni de W.A. Mozart.  
122 Nessa parte da entrevista, Silva Ramos cantarola o início da ária.  
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A.P.G. O único disco [Música Medieval]  que o Coro de Câmara [Conjunto Coral de 

Câmara de São Paulo] gravou.  

M.A.S.R. O Coro de Câmara. E de que que é? 

A.P.G. De música medieval.  

M.A.S.R. Ah, música medieval.  

A.P.G. É. Tinha a Missa se la face ay pale...  

M.A.S.R. Mas tinha instrumentos antigos né? 

A.P.G. Tinha instrumentos modernos... 

M.A.S.R. Modernos tocando como se fossem antigos. É. Já tinha o pessoal de Música 

Antiga. Nessa época, no meu tempo, antes até, quando eu era adolescente eu ganhei um LP de um grupo 

chamado Musikantiga. Do Paulo Herculano, que era o líder. O [Ricardo] Kanji tocava nesse grupo, o 

pessoal mais velho mais um pouco. 

A.P.G. E o Kanji é que está tocando nesse disco [ Música Medieval] flauta doce.  

M.A.S.R. Então tinha ele, tinha o Dalton de Luca, que tocava violoncelo e também tocava 

viola da gamba. Eles já estavam começando a tentar fazer mesmo coisas com os instrumentos antigos.  

Mas o Samuel fazia muitas coisas com ele. Eu me lembro por exemplo do Klaus regendo 

a Paixão segundo São João do Tomas Luis de Victoria. Tem solos, e tudo, e órgão, e instrumentos na 

Igreja do Perpétuo Socorro. Com o Samuel fazendo Jesus, que é um tenor. Bonito....cantava bonito! 

Com uma voz bem lisa, clara, muito afinada. Muito bonita. É uma coisa inesquecível, de referência para 

mim esse concerto. Foi bacana porque o Klaus disse assim: “vão para vocês assistirem o ensaio, depois 

vão ouvir o concerto.” Nós fomos uma noite, ouvimos os ensaios, depois nós fomos no dia mais cedo, 

chegamos junto com o coro, e assistimos todo o processo. Muito bacana.  

A.P.G. Você chegou a ouvir várias faixas daquele LP [Música Medieval] de música 

medieval? 

M.A.S.R. Não! Eu nem ouvi nada, eu vi um pedacinho que a Susana me mostrou.  

A.P.G. Ah, entendi. Eu ia comentar uma faixa...do Nowell sing we123.  

M.A.S.R. Isso eu vi ele fazendo. Ele gravou com o outro coro124. 

A.P.G. Gravou sim. E ele faz um refrão muito ritmado, um pouco de dança. E aquelas 

partes que não são refrão, são estrofes, ele faz legato.  

M.A.S.R. Isso. 

A.P.G. E eu achei interessante a gente estar falando de articulação, eu me lembrei desse 

exemplo, dessas diferenças que ele fazia... 

                                                 

123 A pesquisadora confundiu o disco Música Medieval, do Conjunto Coral de Câmara de São Paulo com o disco 

Madrigal Ars Viva, do Madrigal Ars Viva de Santos. Nowell, sing we não foi gravado pelo Conjunto Coral de 

Câmara, mas sim pelo Madrigal Ars Viva. A gravação da obra localiza-se na faixa 6 do lado A do LP Madrigal 

Ars Viva (1971). Silva Ramos cita essa gravação em sua resposta.  
124 Madrigal Ars Viva de Santos (SP). Ver nota anterior.  
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M.A.S.R. Mas isso não é articulação, isso é caráter. Articulação ajuda a definir o caráter, 

mas não é o caráter. Eu quero lembrar que ele [Klaus Dieter Wolff] passou por Tanglewood. Em 

Tanglewood ele passou pelo... acho que pelo [Leonard] Bernstein, eu não tenho certeza, mas com certeza 

ele passou pelo Noah Greenberg. E pelo... 

Não foi pelo Bernstein, ele passou foi pelo...Robert Shaw. Foi pelo Shaw que ele passou 

lá. Quem passou pelo Bernstein lá foi o Aílton Escobar. As idades não estavam combinando, o Bernstein 

é quase a idade dele....Sabe que o Bernstein foi aluno do Eleazar [de Carvalho], né? 

A.P.G. Sim! 

M.A.S.R. Uma geração essa muito doida. O que esses caras todos conseguiram fazer aqui 

com quase nada. Mas o grande substrato que eles não reconheciam, e que hoje para mim está muito 

claro, é que eles realmente fizeram os românticos e os clássicos ao piano, que era o instrumento que 

tinha, muito bem. Porque todo mundo tocava piano! Porque não tinha orquestra. Tanto que quando eu 

nasci, quando eu entrei aqui [na USP], o termo pianolatria ainda era muito usado. O professor mais 

importante  não era o de regência, era o de piano. Caio Pagano. O que ele dissesse todo mundo obedecia, 

até o Willy! Impressionante o que foi a presença do pianista, de um cara grande como o Caio Pagano, 

ele era muito importante.  

Mas voltando ao Klaus, eu acho que assim, talvez o Nowell sing we ele tenha feito com o 

Noah Greenberg lá, entendeu? 

A.P.G. Ah, certo! 

M.A.S.R. Eu não sei. Mas o Noah, talvez você consiga achar gravação dele na internet.  

A.P.G. Com o Greenberg fazendo. 

M.A.S.R. É, o Noah Greenberg. E aí você vai poder comparar e ter uma ideia. 

A.P.G. Nossa, interessante. 

M.A.S.R. O Klaus tinha muita imaginação E ele estudava muito, era um cara com muita 

imaginação. Ele parava, ficava olhando para obra horas, dias, meses antes de fazer. Uma obra de dez 

linhas ele não vinha sem uma ideia muito clara.  

Eu tenho essa gravação do Rodrigo Martinez, ele tinha uma concepção que é aquela que 

está lá. E num determinado momento ele me mandou reger aquilo. E isso foi uma das coisas boas da 

minha relação com ele porque eu fiz uma análise totalmente invertida, trocada, diferente. Não é que era 

o contrário da dele, mas eu fiz uma outra análise a partir de olhar para os materiais da música, das notas, 

e não do texto. E nós tivemos algumas aulas nas aulas de regência em que isso virou assunto e foi muito 

bacana.  

E para mim o que existe é uma complementariedade: uma voz faz um pedaço da escala 

modal, e a outra, o outro pedaço. E elas juntas, o que acontece é que está todo mundo no mesmo modo, 

mas quase não tem sobreposição de notas. Uma hora você para pra olhar a partitura, é do Cancioneiro 

de Palacio. Tem aí. Na nossa biblioteca tem, o livro que era dele. Esse Cancioneiro de Palacio que tem 

aqui é da mala de livros que ele deixou aqui quando morreu. Ele trouxe uma mala com livros que ele 
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usava para selecionar coisas para a gente. Como ele não queria deixar, o Departamento nem tinha nem 

lugar direito, tinha uma sala que era compartilhada com outros departamentos, essa mala ficou na 

biblioteca. Quando a gente precisava, eles abriam aquilo, emprestavam e devolviam, e anotavam na 

ficha que obra a gente tinha tirado. Nesse tempo era uma ficha mesmo, de papel. 

E aí quando ele morreu, a biblioteca pegou e nem perguntou para ninguém! Foi lá e pôs 

tudo no acervo. Então está tudo aí. Era uma mala grande. Uma mala de viagem dessas de tamanho 

médio. Com partitura, partitura e partitura. 

A.P.G. Certo. E com relação à diferenciação de estilos, existia também uma orientação 

clara? 

M.A.S.R. Não, ele tinha a orientação de que você tem que respeitar os estilos, o que não é 

novidade. Isso todo mundo acha que tem que mesmo. Só que ele tinha uma formação muito forte, ouvia 

muito disco, tinha uma parede inteira de disco na casa dele. Parede monumental de LPs,  ele ouvia 

música...todos eles, tinha uma coisa nessa época que é o seguinte: as bibliotecas  quase não tinham nada. 

Nesse tempo aí especificamente a Biblioteca Mario de Andrade estava parada praticamente, porque 

estava com um problema de onde ficar. Então a gente tinha muito pouco... não é a Biblioteca Mario de 

Andrade, é a Discoteca Municipal. Que hoje está no Centro Cultural [São Paulo]. Mas era na Rua Catão, 

aqui na Lapa. Um casarão, era bonito, era muito mais bonito do que...só que não era funcional. Porque 

era uma casa de família, tinha até lareira na sala de leitura. Você tinha que subir tanta escada e chegava 

lá em cima de língua de fora.  

Mas ele era muito culto, então essa ideia da acumulação do material em casa era o jeito. 

Como eles tinham dinheiro, o Klaus também, era um dentista bem-sucedido, o pai já era rico, eles sempre 

puderam comprar muita coisa. O Willy tinha uma biblioteca bastante expressiva, muito voltada para a 

Vanguarda, mas ele tinha muita coisa na casa dele também. Também era uma biblioteca com quatro ou 

cinco estantes assim. Era um quarto em cima de um quarto de empregada, ele fez o estúdio dele fora da 

casa, e ali tinha aquele monte de livro, as estantes, e no canto de cá uma mesa com o piano. Parecia uma 

mesa de...uma sala de um mosteiro, de tão despojado que ele era, como ele é. Mas era um lugar com 

muito conhecimento acumulado ali dentro. E a vida era outra, tinha tempo para ouvir. 

Hoje a gente tem tudo aqui, tudo na palma da mão, e a gente nem sempre consegue ler. 

Porque também a vida acelera tudo. Quando você acelera o carro, é mentira que você vai ter mais tempo. 

Vão usar teu tempo de alguma forma. Isso eu aprendi quando eu morava na Zona Norte, o Departamento 

dependia menos de mim. E quando eu morava na esquina, quando qualquer coisa que acontecia, eles 

iam me buscar para fazer as coisas. Quando eu mudei da Zona Norte aqui para Pinheiros, “Nossa, agora 

está me sobrando pelo menos duas horas a mais por dia!”. Num instante o Departamento engoliu tudo. 

Então é uma coisa relativa essa.  

E naquele tempo a vida era mais lenta, tudo era mais lento. O tempo intelectual era maior. 

Então eu pensava muito. Então eu chegava com ele para essas coisas porque ele era muito culto, levava 
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em conta, ouvia muita música, estava sempre pronto a conversar. Tá Ok, você pedia um LP, levava 3 

meses para chegar. Mas quando chegava você ouvia até furar, entendeu? 

A.P.G. E com relação a variações de dinâmica, detalhes de pronúncia do texto, expressão 

do texto.... 

M.A.S.R. É, isso é da imaginação ou do que está escrito. Não tem muito o que fugir, né? 

É uma coisa que o Klaus falou e que eu levo comigo até hoje. Você não pode reforçar o que já está 

óbvio. Assim, se você quer que alguma coisa apareça, às vezes você reforça a outra para que aquela 

apareça. E se você põe todo mundo a serviço de uma ideia só, aquilo não ganha a importância que devia 

ter. Justamente pela diferença é que você cria a importância do texto que você quer. Então a melodia já 

está com a soprano: ela não precisa cantar tão mais forte que os outros. Você precisa fazer com que os 

outros de alguma forma sirvam ao soprano sem repetir o que a soprano já está fazendo.  

“Ah, aqui virou Sol Maior. Vou reforçar a nota grave do baixo. ” Mas é mais importante 

que seja Sol, ou que seja Maior? Entendeu? Será que o que eu tenho que reforçar não é a terça? Ou está 

tão óbvio que tudo levou para Sol Maior, já veio lá o fá sustenido, todo mundo já vai ouvir que é um Sol 

Maior. Então ele punha o reforço na quinta. Ele fazia muita coisa assim.  

Ele tinha um pensamento harmônico-modal muito bem estruturado. Conhecia muito modo. 

Por isso que é assim, conhecia música católica de cabeça para baixo. Então principalmente quando fazia 

polifonia cristã, essas coisas medievais que você encontrava eram religiosas, né? 

A.P.G. A maioria sim. Tem algumas coisas profanas, mas... 

M.A.S.R. Mas essas coisas que ele fazia desse tipo era sempre uma coisa impressionante. 

Eu fiz com ele uma vez uns motetos de Machaut uma vez que, nossa, mudou minha vida! E nem se 

percebia o texto, porque era tanta bagunça de ritmo que o texto você não percebe, mas o espírito sim. 

Você entendeu? Ele conseguia fazer isso.  

Bom, não dá, nós não vamos entender esse texto, porque tem 200 horas falando “êeee” e 

não é um “eleison’. Então você perde, o texto já foi. Mas o que esse texto quer dizer? Por que que dura 

tanto esse “êeeee”? O que que está doendo, ou o que é que está existindo em cima desse....ele trabalhava 

muito assim, no sentido mais geral das coisas e porque que cada parte estava ali.  

Eu fui um pouco privilegiado nesse processo porque como eu escrevi uma peça para a 

inauguração do coro da ECA, eu acabei criando uma relação fora da sala de aula muito forte. Então ele 

muitas vezes me chamava para ver coisas. Eu e Celso. O Celso Delneri, até mais. O Celso tinha mais 

tempo. Ele ainda não estava casado, ele ia para Santos, pegava o carro e todo sábado e ia para lá cantar. 

Para mim não dava para acontecer isso. Eu não estava ainda...foi o ano que eu casei. Complicado.  

A.P.G. Uma pergunta que eu vou fazer como pesquisadora. Porque a tua entrevista foi feita 

depois da do Roberto, do Lutero, e existe muito isso de, principalmente com relação à Música do Século 

XX, uma coisa de não se falar tanto assim da interpretação....porque era tudo escrito, era tudo muito 

bem delimitado pela partitura. E eu como pesquisadora fico pensando: será que é mesmo? Será que 
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vocês não tinham uma participação assim, como intérpretes, de....por exemplo, o Roberto falou das 

interações entre compositores e o Klaus... 

M.A.S.R. Quando o Stravinsky fala “não mexam com a minha música”, é uma moda de 

escrever tanto que não deixa espaço para o intérprete. Mas isso é uma mentira! Não existe isso. Não dá 

para acontecer desse jeito. Nenhuma música é assim! Porque meu ouvido direito ouve diferente do 

esquerdo. O meu olho direito lê diferente do esquerdo. A minha narina direita sente cheiro diferente da 

esquerda. E o lado direito da língua sente gosto diferente do esquerdo. Eu sou um cara que me conheço 

muito, e isso tudo que eu estou te falando não é uma figura de linguagem, é verdade! Talvez do olfato, 

um pouco menos. Porque afinal o bulbo olfativo é um só lá no fundo.  

Mas da língua, por exemplo...tem coisas que eu como de um lado, tem coisas que eu como 

do outro! Naturalmente eu percebi, na vida, que certas comidas eu só como do lado direito, e outras só 

do lado esquerdo. Por que? Então não dá, o que você está ouvindo não é exatamente a mesma coisa que 

eu estou ouvindo. E o que você está percebendo e me dizendo, nem sempre o que você está me dizendo 

é aquilo que você está fazendo. E com tantos anos – porque afinal eu dei muito mais anos de aula do 

que o Klaus! Ele deu poucos anos de aula. Mas eu dei aula de regência por 38 anos. Como eu continuo 

dando aula no Coro de Câmara, em 2021 vai fazer 40 anos que eu trabalho ensinando regência. E isso 

faz com que você perceba que cada aluno é um aluno, cada um percebe as coisas de um jeito. Sentados 

na aula, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e às vezes eles brigam entre si “porque não”. Certo?  

Em música... o Willy dizia uma coisa que eu não sei se ele tirou de algum lado ou se ele 

criou. Se ele criou eu acho que é uma das coisas mais geniais que eu já tive na minha frente. Qualquer 

um que disse isso, eu acho uma coisa muito importante: que música é ambiguidade dirigida em sistema.  

O que quer dizer Dó, Ré, Mi? Não é? Não quer dizer nada. Pode querer, se você ficar 

repetindo “tan tan taran tan tan taran tan taan riran125”” Ah, ok, esse é o Hino Brasileiro!” “Tan tan 

taraaaan tan tan taraaan”126,cadê a noiva?. “Tarirari”, o mundo fica em preto e branco. Então, isso são 

as associações. E eles trabalhavam muito com isso, tanto com as associações...Todos eles, tá? O Willy, 

o Klaus e o Gilberto. É um pouco da estética, essa coisa da metalinguagem...a metalinguagem é uma 

metalinguagem para cada um!  

Essa coisa da metalinguagem tem o seguinte: “Ah, estou citando o poema XX do Ezra 

Pound” Você conhece? 

A.P.G. Não.  

M.A.S.R. É uma metalinguagem para mim, não é para você. “Aqui estou citando a canção 

Dumka de [ Frédéric] Chopin127 Conhece a canção? [a entrevistadora acena negativamente] Você 

conhece as canções de Chopin? 

                                                 

125 Silva Ramos (2020), na ocasião, cantarolou a melodia do Hino Nacional brasileiro.  
126Cantarolar de uma marcha nupcial. 
127 Canções Polonesas, op. 74 n. 19.  
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A.P.G. Já ouvi algumas.... 

M.A.S.R. Entendeu? A metalinguagem e as citações, são citação para quem conhece, e 

dependendo do que a pessoa acha daquela música ela vai ler de um jeito diferente.  

Tem música que eu não gosto. Mas gosto. Por que? Eu não gosto objetivamente como 

músico, mas fez parte da minha vida em um determinado momento, mesmo eu não gostando. E aquilo 

me lembra coisas da minha adolescência, ou da minha juventude, ou da minha maturidade, e aquela 

música – que eu não gosto! Se eu olhar, você diz assim”Por que é que eu ouço esse troço?” Eu ouço 

porque aquilo me traz uma afetividade, toca no rádio...”Mas eu não gosto dessa música!” [ risos]. Mas 

eu gosto da lembrança que aquilo me traz. Entendeu? A lembrança de uma praia, de uma pessoa, de uma 

festa, de uma coisa assim.  

Então eles usavam muito isso. O.K., as partituras do Willy, por exemplo, são marcadas 

como as do....isso que é cruel, porque as do Osvaldo Lacerda são igualmente marcadas. Ele era uma 

pessoa que escrevia nesse período não deixando nada, não queria deixar nada para o intérprete. “Faça o 

que eu escrevi!” 

Eu me lembro de uma ocasião....- eu não sei se eu vou falar isso porque a pessoa já morreu 

e eu não quero falar mal dela porque eu gostava muito dela, mas enfim, você não usa depois. Mas a Ulla 

Wolff cantou uma obra do Willy chamada Cicatristeza. É uma obra para soprano solo. E é um tango. E 

o ritmo é de tango o tempo todo. E a Ulla cantou. Ora, a Ulla era uma cantora alemã, que veio cedo para 

o Brasil. Jovem, sei lá, com 18, 19 anos, mas falou com sotaque o resto da vida. Tinha feito uma parte 

da formação lá [na Alemanha], fez o resto aqui. Tinha uma ótima leitura, mas a técnica dela....bom, a 

Lolô ama! A Lolô usa até hoje! Para mim não funcionou de jeito nenhum, entendeu? Mas é a tal da 

história: o que é para um, não é para o outro.  

E aí ela fez o Cicatristeza no MAC [-USP], no Museu de Arte Contemporânea da USP, 

quando era no quarto andar do prédio da Bienal.128 Tinha lá um auditório que era bastante bacana, com 

um piano que era do Ciccillo Matarazzo que ficou lá. E eles fizeram, eu assisti lá. Do lado do Willy.  

Aí quando terminou eu disse: “Nossa, que obra bonita!”, assim. “ Bonita é a puta que o 

pariu!” Levantou, foi lá no palco, pegou a partitura da frente dela, rasgou a partitura no palco, virou para 

ela e disse assim: “ Você está proibida de fazer essa música outra vez!” Todo mundo bateu palma porque 

achou que era parte da performance – mas não era!  

Por que? Ela, primeiro, não tinha tanta familiaridade com o tango. Ela tinha leitura para 

aquelas notas cabeludas que ele tinha posto lá. Mas fazer tango com nota cabeluda, não existia ainda 

o....- como chama? – o [Astor] Piazzolla! Entendeu? Ainda não tinha existido, não tinha chegado ao 

Brasil esse movimento das dissonâncias misturadas com o tango. O tango era uma coisa “ la ri lari laraaa 

lari laraaa lari larara129”...tonal. Com uma rítmica meio espanhola, meio cubana.  

                                                 

128 Pavilhão Ciccillo Matarazzo 
129 Silva Ramos cantarola um trecho de tango não identificado.  
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A.P.G. Aham. Convencional. 

M.A.S.R. É. A raiz é cubana, né? Porque ele vem da Habanera. Mas ele dá uma volta pela 

Espanha e vai lá no meio do porto é que se cria essa coisa um pouco europeia, um pouco cigana, do 

violino, daquele instrumento que também é cigano, é uma mistura. Mas ela [Ulla Wolff] não tinha nada 

disso nela. Então ela não conseguiu pôr o espírito que ele queria. Agora...tudo,- porque ela estava 

olhando na partitura - tudo o que estava escrito ela fez. Então se fosse um critério tão absoluto, estava 

bom. Entendeu? 

A.P.G. Interessante. 

M.A.S.R. Isso para mim é bem claro. Eu acabei fazendo uma carreira muito mais de 

intérprete do que de compositor. Embora meu curso aqui tenha sido de Composição. Mas por causa do 

Klaus, que me empurrou para isso, acabei regendo mais do que compondo.  

Mas então essa questão do...eu acho que eles têm razão, porque de fato, o Lutero – os dois 

fizeram muito mais Vanguarda do que eu. O Lutero, logo em seguida à morte do Klaus, ele entrou para 

tentar substituir, e substituiu a figura do Klaus no ambiente, como alguém que sabia fazer muito bem 

aquilo. Tem um ouvido do cão, tem um sentido, uma percepção rítmica fabulosa, é um regente 

maravilhoso, e ele estava pronto para fazer isso já naquela idade. E ele vinha de igreja, então ele tinha 

muito domínio do aparelho vocal, sabia afinar o coro como poucos na época, ele acabou fazendo um 

trabalho que não é muita gente que... que poucos podiam fazer. E o Roberto continuou lá em Santos 

com o mesmo coro. E continuou nesse repertório, e o coro estava especializado.  

Mas ele [ Lutero Rodrigues] criou esse coro que se chamou Madrigal Klaus Dieter Wolff, 

que praticamente se especializou em fazer música de Vanguarda. Agora, uma vez eu vi o Lutero fazer 

o Warum ist das licht gegeben [op.74] do [Johannes] Brahms. Eu acho que raras vezes na minha vida 

eu ouvi alguém fazer Brahms com uma intensidade de regência... – olha, eu já vi essa obra ao vivo na 

Europa, nos Estados Unidos com superstars. Mas aquela apresentação, aquela vez, - porque eu vi 

algumas vezes ele fazer isso – era uma coisa que a obra, você não conseguira respirar enquanto não 

acabava, e ela não é tão curta. E aquele  coro cantava aquilo com emoção e perfeição. 

Agora...era construído a partir deste domínio absoluto que a Vanguarda dava.  

A.P.G. Sei! 

M.A.S.R. Entendeu? Mas com tempo romântico, um fraseado romântico, com um texto 

impecavelmente em alemão, você podia dizer que aquilo era um coro alemão...era impressionante! 

Então ele realmente se especializou, mas também fazia outras coisas. Ele fazia coisas que a gente nem 

tinha coros [para fazer]. 

 O que é que ele tinha na mão na época? Ele tinha um coro como é hoje o Coro de Câmara 

[Comunicantus]. Não tinha, então ele formou fora daqui [da USP] com os melhores alunos daqui. É o 

Coro de Câmara. É a mesma ideia, lá fora. Que depois eu fiz o Madrigal com a mesma coisa, e aí esse 

coro fez, fez Willy, estreou obras do Willy, estreou obras de todo mundo, era um coro tão forte quanto 

foi o Madrigal Klaus Dieter Wolff e agora ele [Lutero] ouvindo o Coro de Câmara outro dia lá em 
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Campinas, ele disse assim: “ Nossa, que coro! Adoro coro assim! Você tem o melhor coro que tem hoje 

no Brasil!”. De vez em quando ele me liga assim: “Estava ouvindo a gravação, em tal lugar.... E por que 

que em tal passagem você segurou esse tempo?” [risos] Porque ele é assim, detalhista! 

Então a gente passou por isso, o que eu te digo que é o olhar pós-werberiano que se 

desenvolveu na escola de interpretação a partir daí? Eu acho que isso é importante!  

A melodia de timbres e essa coisa de que cada nota tem uma dinâmica específica, que tudo 

está escrito ali que você tem que obedecer, de outro lado faz com que você tente escutar todos os 

parâmetros a cada momento. Quando eu consigo ter os coros como tem agora o Coro de Câmara, eu 

consigo ter resultados com esse olhar. Quando em 1996, eu apresentei com o Studio Coral – Vozes 

Femininas. Você chegou a ouvir? 

A.P.G. Cheguei. 

M.A.S.R. Nós apresentamos a integral das obras do Lorenzo Fernández. Nós fizemos tudo! 

Todas, todas as canções dele. Fomos lá para o Rio com a família, levantei, a neta era professora aqui, 

abriu essa porta para a mãe e fomos Susana e eu para o Rio falar com a Marina Lorenzo Fernández, 

levantamos isso tudo e nós fizemos com o coro feminino todo o repertório, a integral!  

E apresentei nessa apresentação, não foi a primeira vez, mas teve uma apresentação onde 

eu consegui apresentar todas juntas! E mais a Missa São Sebastião [de Heitor Villa-Lobos]. Dentro de 

um festival, que eu estava organizando, que se chamava Uniban Choral Fest. Aí foi o Brasil todo. Esse 

concerto foi lá na Catedral [Evangélica]. E quando chamou, veio todo mundo e tal, e eu consegui do 

dono da Uniban que pagasse passagem para a Marina vir assistir o concerto. Veio ela com a filha e o 

marido da filha.  

E eles assistiram o concerto. Quando terminou, ela veio me cumprimentar e eu disse assim: 

“E aí, você gostou?”.  Ela me disse assim: “O meu pai acho que teria morrido de paixão ao ver esse 

concerto, porque ele nunca escutou as obras dele desse jeito. Porque ele nunca teve um coro capaz de 

fazer desse jeito que você fez, com tudo que está escrito. Você respeitou todos os andamentos, eu 

conheço essas partituras de cor e nunca consegui ver ninguém fazer desse jeito! Tinha que ser um 

paulista para fazer isso!”  

É, a tradição pós-weberniana foi que determinou esse respeito a tudo. Porque realmente fiz 

tudo o que estava escrito lá! 

A.P.G. Existia então essa postura de ser fiel... 

M.A.S.R. ...Existia essa postura de ser fiel ao máximo possível... 

A.P.G. ....ao que está na partitura... 

M.A.S.R. Então, você não se furta de pôr o seu...por exemplo, rallentando...rubato. O 

rubato é teu! Fermata? Fermata é tua! Tem muitas coisas, né? Voz principal: O.K., voz principal, mas 

então como é que eu vou fazer? Então...mas sempre tentando fazer que aquelas indicações 

comparecessem ao concerto. As meninas estavam na melhor forma delas, num dos melhores momentos 

do coro, e mandaram ver lá e foi superbonito.  
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Nós nunca gravamos. Era muito difícil gravar naquele tempo. Muito caro, ninguém tinha 

um gravador portátil como esse130. Se pusesse isso na frente daquele coro a gente tinha material, e não 

tinha. Tem um concerto, algumas coisas do final da vida do coro gravadas na Argentina. Mas não tão 

bem...com microfone ruim.  

A.P.G. Entendi.,, Vocês tinham grupos que eram referência para vocês em música do 

século XX. Tinham grupos ou intérpretes que eram referências para vocês com relação... 

M.A.S.R. No exterior? 

A.P.G. É, ou então no Brasil mesmo, com relação à Música do século XX. 

M.A.S.R. A  gente tinha...a referência era o Klaus! Era o Klaus....depois do Klaus tinha, 

quem fazia e gostava de fazer, era o Afrânio Lacerda em Minas Gerais. E tinha o...bom, tinha sempre o 

Koellreutter. O Koellreutter onde ele tivesse ele estava fazendo essas coisas. E tinha o grupo da Bahia, 

o Lindembergue [Cardoso], principalmente com as coisas dele mesmo. Porque ele regia coro também.  

E muito na minha geração – mas aí já era outro momento – na minha geração acabou sendo 

Lutero primeiro, o Roberto e depois, a medida que fui crescendo aqui, fui me tornando uma referência 

também aí.  

Só que chegou um momento em que nossos alunos se negaram a fazer esse repertório. 

Então eu abandonei durante um tempo e agora voltei. Voltei feito.  

A.P.G. E com relação aos elementos cênicos que vocês inseriam em algumas obras.... 

M.A.S.R. Não, é que...aí que é o seguinte: dificilmente a gente colocava uma coisa cênica 

nesse tempo – estou falando do tempo do Klaus, tá? – que não fosse pertinente àquela obra. Podia ter 

algum toque, como aquele assobio que ele coloca no final do Rodrigo Martinez, ou o arroto no final do 

Beba Coca-Cola, coisas que foram sendo incorporadas.  

Mas principalmente o Gilberto, o Willy não foi muito disso. O Willy, antes de entrar aqui, 

ele fez uma obra chamada Ouviver a Música que é muito teatral. Ele fez isso no Theatro Municipal 

naquele....você conhece essa coisa do concerto de lançamento do Movimento Música Viva? 

A.P.G. Ah, sim. Um pouco pelo que foi [o Movimento]... 

M.A.S.R. Eu vou ver se eu acho os recortes que eu tenho em casa, eu não sei se eu ainda 

tenho. Eu não sei onde está, mas eu vou ver se eu acho. Mas eu acho que você pode achar isso no arquivo 

do Estadão [ O Estado de S. Paulo ].  

A.P.G. Certo.    

M.A.S.R. 1962 ou 1963, tá? Hoje em dia está tudo digitalizado, nem precisa ir lá! E isso 

foi um escândalo na cidade. Mas a peça do Willy é essa que chamava Ouviver a Música. Eu acho que 

tenho até a partitura ainda em casa. Mas é uma coisa instrumental e vocal. Não era coral, não me lembro 

se teve coral no dia. 

                                                 

130 Silva Ramos refere-se ao gravador que estava em uso para a gravação desta entrevista.  
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Eu estava lá, por um acaso. Eu fui sem saber do que se tratava. Eu tinha 13 anos.  

Só que eu era rato do Theatro Municipal. Eu ia para lá todo dia. Quando eu não podia, 

fugia. E aí eu vi no jornal que ia ter isso, só música do século XX. E foi quando eu vi o Cage, o Tacet. 

O silêncio. Foi a primeira vez que foi feita no Brasil. Mas era isso, era um manifesto, um concerto-

manifesto. Ligado ao texto do manifesto deles, trazendo para São Paulo....eu nem me lembro se era 1961 

ou 1962.  

Com 11 anos eu ia sozinho para o Theatro. A cidade era outra. Ia e voltava às 11 horas da 

noite! Pegava o bonde e voltava [risos]. Eu ia até a Praça da Sé e não tinha riscos, pegava o bonde lá e 

ia embora [risos] 

A.P.G. [risos] Ah......eu não estou seguindo mais a ordem cronológica que eu escolhi para 

as perguntas, então por isso que eu estou checando [ o roteiro da entrevista]. 

M.A.S.R. Então volta aí, vê se não tem mais alguma pergunta  

A.P.G. É. Porque às vezes aparece um assunto, eu exploro um pouco...[pausa longa] 

M.A.S.R. Você já ouviu, já olhou para uma música do Willy chamada Passos da Paixão? 

Foi feita para o Lutero cantar. Já não foi mais para o Klaus. Mas é um exemplo bonito do que foi a 

produção “pós-Klaus”.  

A.P.G. Certo. 

M.A.S.R. O impulso do Klaus continuando com o Willy e com o Lutero. O Willy escrevia 

para o Lutero, tá? [pausa longa]  

É muito detalhada. Eu fiz essa obra mais tarde também com o Madrigal do Departamento. 

Esse que estava a Susana [Igayara-Souza], o [Fábio] Zanon, o [Paulo] Castagna, o Rubens Ricciardi, o 

Jean Kleeb...era um grupo fera, assim.... Magda Pucci...era uma delícia esse troço.  

Esse era um coro divertido porque, assim, ninguém tinha bolsa. Era todo mundo de classe 

média. Todos tinham carro. E a gente...-o mundo mudou muito, e eu também! – e a gente ensaiava das 

6 às 11 [da noite], era o nosso horário de ensaiar na quarta-feira. A gente parava às 8, vinha na lanchonete 

do Amadeu, que é o pai da Carol, que era uma lanchonetezinha desse tamanhozinho assim dentro do 

Departamento de Teatro. Cada um comia o seu lanchinho, e a gente voltava para o ensaio e ficava até 

às 11. No dia seguinte estava todo mundo aqui às 8. Aí chegava no fim de semana, e os alunos: “Ah, 

não. Vamos ensaiar no sábado”! Pegava às 11 horas da manhã, almoçava junto, e ia até às 6, 7 horas da 

tarde! “Amanhã também!”, domingo!  

O coro fez o que bem entendeu de repertório. Uma das coisas bacanas que a gente fez com 

esse coro foi um daqueles responsórios do Gesualdo com baixo do Stravinsky, Assumpta est Maria. 

Aquilo foi difícil, porque o coro todo canta o responsório do Gesualdo, que já é difícil. E a linha do 

baixo é Stravinsky: dissonante, nada a ver com o resto. É lindo, mas é difícil. Para pra ouvir isso, que 

vale a pena. Assumpta est Maria. 

Isso tinha gravação. Nós fizemos no MASP e a Rádio Cultura gravou, mas depois pegou 

fogo. E a minha fita perdi. Eu tinha cassete, perdi. Mandar para o conserto aquilo.  
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A.P.G. No que você acha que essa época... 

M.A.S.R. Do Klaus? 

A.P.G. Sim, e de muitas coisas que você descreveu também, influenciou a prática coral 

hoje? 

M.A.S.R. Acho que, assim: por um lado nada, porque as pessoas foram indo para a vertente 

que o Samuel abriu dos arranjos, certo? O Samuel, o Arlindo Teixeira que fez o primeiro – quer dizer, 

o que eu acho que foi o primeiro arranjo, que foi o Berimbau.  

Susana disse que isso não está comprovado - mas ela compara com os arranjos do Villa-

Lobos, ou até antes, mas esses eram arranjos de música folclórica. Nós estamos falando de MPB. Porque 

depois, aí o Samuel puxou muito isso, e o Damiano Cozzella partiu do Coralusp. Você viu, ele fazia 

dois, três arranjos por dia se fosse o caso. Fazia arranjo sem parar. Sei lá quantos mil arranjos tem lá no 

Coralusp: aquele livro131 era uma partezinha. Estão preparando o segundo ou o terceiro [volume] daquele 

livro. O Alberto Cunha, que foi nosso aluno, está lá e está organizando isso. Bacana.  

Mas eu acho que a gente, por outro lado, todos os meus alunos têm um pouco. Mesmo não 

sabendo o que é, de alguma forma essas coisas ficaram. Ficaram no jeito como ensino, na técnica...eu 

fico torcendo para um dia a gente conseguir de novo achar as gravações que eu acho que ainda estão na 

TV Cultura do Klaus regendo o Ars Viva. Para vocês verem como a técnica está lá, como... 

Eu mudei muitas coisas, andei muito pelo mundo, principalmente a partir dos 45 anos para 

frente eu desenvolvi uma técnica mais própria, com mais personalidade, o que eu acho que vai 

acontecendo. Mas até 1995 eu era bastante estrito: ensinava o que tinha aprendido. Então acho que isso 

ficou na técnica de....se você observar o jeito de reger do Roberto Rodrigues, ele tem muito de mim, 

mais às vezes do que o próprio Benito [Juarez], com quem depois ele estudou. É que o Roberto também 

foi parar de reger, dele tem bastante filme por aí. 

E o Willy ficou aqui na USP durante muito tempo. Então ele continuou plantando essa 

estética durante muito tempo, e isso também interagiu com o meu trabalho. Às vezes mais, às vezes 

menos.  

Teve uma geração que reagiu ao Willy, não queria ter aula com ele. E essa geração não 

queria cantar aquele repertório. Depois ele não queria mais que cantasse esse repertório porque começou 

a fazer música só para cantar nas comunidades de base para fazer política partidária. Então isso foi uma 

coisa....a vida da USP passou por muitos caminhos. Gilberto continuou aqui, e ele continuava puxando 

o olhar das pessoas para isso, e eu sempre junto com ele. Fiz aqui, fiz no exterior bastante as coisas deles 

por aí. 

                                                 

131 CUNHA, A. (Org.). Arranjos Corais de Damiano Cozzella. São Paulo: EDUSP, 2016 
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A.P.G. Nós tivemos alguns trechos da entrevista em que nós conversamos sobre isso, mas 

você acha que existiu uma aproximação entre os repertórios de Música Antiga e Música do Século XX, 

no jeito de pensar a performance... 

M.A.S.R. Não, acho que tem uma relação estrutural. A base de pensamento deles, o que 

eles mais escutavam e queriam que fosse uma referência não era os Românticos. É verdade que eles 

eram Românticos, porque eles tinham um pensamento do compositor-gênio. Mas a estética não, eles 

pularam tudo isso, foram até a Renascença, mas como composição, Machaut. Se você pensar na missa 

de Machaut, a estruturação por layers, meio que somado, meio que...sabe? Quer dizer, uma hora 

[intervalos de] quartas, uma hora terças, outra hora bate segunda, isso tudo está lá com eles.  

Estava, e eles falavam. O Willy falou isso mais de uma vez! Muitas vezes eu cheguei na 

casa do Gilberto e estavam ouvindo essas coisas - o Gilberto foi meu coorientador no doutorado. Então 

eu ia muito para Santos. E ele ouvia música ininterruptamente. Na casa dele tinha música tocando o 

tempo todo, a não ser que estivesse dormindo.  

Eu já sabia da rua se ele estava dormindo ou não na hora que eu cheguei. Porque de lá sabia 

ouvir ao longe se estava ouvindo música ou se não estava. Na época ele morava num andar baixo, dava 

para saber. Mas 80 por cento do tempo ele ouvia ou música de cinema, ou Música de Antiga. Ele ouvia 

muita música antiga, muita! E essa coisa dos paralelismos, essa coisa toda, vem um pouco do Glenn 

Miller, dessa coisa do Jazz. Você conhece os arranjos do Glenn Miller? Bota pra ouvir, você vai sentir... 

A.P.G. Sim, o Gilberto fala que foi uma referência.... 

M.A.S.R. Mas vai ouvir, ouve o Glenn Miller para você ver. E ouve o Glenn Miller 

pensando nos organa do começo. Pega os organa e começa a pensar num ritmo de...negro. É isso! Eles 

conversam. E essa conversa está na música do Gilberto e do Willy, na Vanguarda, no período de 

Vanguarda do Willy, sempre tem alguma coisa. O Willy dizia que não teria havido Webern sem 

Machaut. O Webern gostava de ouvir Machaut, ele dizia. Eu não sei, porque ele conviveu com esse 

povo, eu não. Como os pós-webernianos da ECA. Quem eu conheci, eu conheci de raspão: conheci o 

[Luciano] Berio de raspão, conheci o...-como que chama? – o Luis de Pablo Costales, todos eles, porque 

eles vinham para os festivais Música Viva, vinham esses caras aí. Aí a gente tinha uns contatos. Você 

via uma vez e eles iam embora. Então foi tudo muito de raspão. Eles [Gilberto e Willy] não, né? Além 

do mais, eles conviviam o festival inteiro, que duravam um mês, os caras ficavam ali, e eles ficavam lá 

convivendo. A gente nem conseguia falar alemão, não conseguia falar com os caras. Não tinha ainda 

inglês suficiente para falar em inglês com eles. Mas eles sim.  

Para pra ouvir o Bruno Maderna, e pensa no Machaut, e pega o Machaut e põe tudo 

dissonante, incluindo as terças. Um é irmão do outro, entendeu? O próprio Boulez, o Marteau sans 

maitre,... acho que é o Sanctus da Missa de Machaut –porque o Sanctus já não tem, se não me engano o 

Sanctus é a primeira parte que não tem o Cantus Firmus. Porque ele faz a unificação da missa através 

de um mesmo cantus firmus. E com isso ele abre o caminho de que a missa seja uma coisa unificada. 

Então, essa unificação escondida é muito presente no pensamento deles todos.  
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Tem um livro que talvez você deva olhar, do Umberto Eco, chamado A estrutura ausente. 

A estrutura está lá, mas ninguém percebe. Só que ele é um livro assim, trabalhoso de ler.- você não tem 

medo nem de teoria complexa. Pega pra ler isso!  

A.P.G. Umberto Eco, certo...deixa eu só ver se eu não deixei nada para trás... Ah! Tem só 

essa pergunta e uma finalização. 

M.A.S.R. O.K.! 

A.P.G. Que desafios vocês tinham de fazer esse repertório? Tanto Música Antiga quanto 

Século XX? 

M.A.S.R. Não entendi. Os desafios técnicos? 

A.P.G. Pode ser desafios técnicos, pode ser desafios com o coro... 

M.A.S.R. Para a gente fazer ou para a gente estudar? São dois momentos: no tempo do 

Klaus eu sou aluno, entendeu? Agora, depois é que eu fui fazer, quando ele já tinha morrido.  

A.P.G. Aham. E como cantor você teria algo para falar? 

M.A.S.R. Não, a gente fez bastante coisa com ele, e a gente...mas ele sabia escolher a obra 

que dava certo para aquele coro. Isso tudo que hoje a gente ensina e segue fazendo, isso para ele era 

algo natural. E isso estava sempre presente com a gente, tá? E ele...fazia. Fazia as coisas acontecerem... 

Agora, o que acontece é que, paralelamente a isso no curso com o Willy, a gente 

praticamente só ouvia....a gente ouve Chopin, porque por incrível que pareça, ele dizia que não prestava 

atenção, mas foi a partir de Chopin que ele construiu a cabeça da gente. Ele fez um caminho que era 

assim: isso é o que vocês conhecem. Então dali ele foi abrindo.  

E ele gostava! Na verdade todos eles gostavam. Ele toca! O Willy senta ao piano e toca 

Chopin. Mas ele...essa coisa dos layers, ele chamava naquele momento de superposição de 

acontecimentos. E uma vez a gente fez um curso, ele deu em um semestre, onde a gente trabalhou com 

o Caio [Pagano] na sala de aula. Foi um curso de Análise [Musical] onde a gente prestava atenção no...o 

curso com o Caio foi o seguinte: olhando para a música de Chopin, Beethoven, Lizst e Schumann, como 

que o formato das mãos de cada um deles tinha propiciado essa música. Depois eu vi as mãos de Lizst 

em Budapeste. Foi feito um molde quando ele morreu, é uma pata desse tamanho assim. A mão dele era 

enorme. Eu acho que o dedo indicador dele era quase isso aqui. Entendeu. Era isso! Metade da minha 

mão era cada dedo dele!  

E a do Chopin, que o Caio trouxe também uma cópia em gesso para a gente ver, ele tinha 

todos os dedos do mesmo tamanho. O mínimo dele era igual ao médio. Então, para ele, fazer melodias 

e baixos incríveis estava fácil, porque os dedos eram todos iguais e longos! E os de cá faziam o centro132. 

Entendeu?  

                                                 

132 Silva Ramos mostrou, na ocasião, os três dedos que estão entre o indicador e o polegar. 
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E a obra dele é sempre isso: você sente que tem um baixo conduzindo uma história, outra 

história no meio rítmico-harmônica, e uma melodia lá em cima. E é isso, se você olhar quase tudo. A 

gente já tinha feito uma análise no primeiro de quase todos os noturnos e quase todos os prelúdios. Em 

um ano. Um por um. Análise mesmo. “Para amanhã, esses três prelúdios.”  

Não dormia! Pessoal reclama que está cansado...eu dava aula às 7 da manhã, e dormia às 

5....dormia uma hora, tomava um banho, ia comendo café da manhã no carro e vinha para dar aula. 

Depois de dar aula, eu vinha dar aula no Jardim São Luiz, e ele ficava me esperando. Quando eu acabasse 

de dar aula, ele continuava a dar aula para mim, o Willy, às vezes na casa dele. Eu, o grupo todo, 

chamava todo mundo.  

- Bom, o Marco só pode...até que horas vai a tua aula hoje?.  

- Ah, a minha aula só acaba às 9 e meia. Dou aula até às 9 e meia. 

- Então tá. Dez horas, aula na minha casa.  

E soltava a gente às 3 [da manhã]! Para estar aqui às 8 do dia seguinte! Com exceção da 

quarta-feira, quando ele então ia para o centro...roubar livro [risos]!  

A.P.G. Para finalizar, existe alguma coisa que não foi dita, e que você gostaria de 

dizer...alguma coisa que resumisse um pouco do que foi a entrevista, do que foi o Klaus como 

intérprete...você como aluno e como intérprete posteriormente....? 

M.A.S.R. A  gente passa a vida tentando encontrar a própria expressão a cada obra que 

você traz. Então eu acho que esse caminho, o Klaus me empurrou imediatamente a partir da segunda 

peça que eu regi no coro. Aliás, a partir da primeira, que eu me lembro era uma obra em seis por oito, e 

eu estava regendo com uma mão no bolso, ele me deu uma bronca, ele disse assim: “É esse o respeito 

que você deve aos seus colegas?”. Até hoje eu uso isso na classe de regência, quando alguém está 

regendo de uma forma displicente.  

Mas a displicência em geral é insegurança. Eu estava com muito medo de reger na frente 

dele. E então eu pus uma mão no bolso, como se fosse...malandro. Eu trazia muitos gestos da Música 

Popular. Ele me deu uma bronca. E isso para mim ficou assim para sempre, que quando você está na 

frente do coro, você tem que estar integralmente na frente do coro. Ele trouxe algumas coisas que eu 

tento manter comigo e, mantendo, eu acho que consegui ser o regente intenso que  acho que  sou, a partir 

desse norte inicial.  

Não fui aluno dele muito tempo. Só que...foi definitivo. Porque o ensino da técnica foi 

rápido, eficiente, claro. Ele era... maníaco! Se eu fizesse meio gesto fora do lugar, ele não parava a 

música no meio, mas depois ele te dizia: “Você fez isso, isso e isso, refaça acertando”. Na hora.  

Então isso foi também o que me ensinou a ser um bom professor. Porque eu também já 

comecei a aprender a observar e a aprender o que se dizer me acertando com os meus colegas. Poucos 

dos meus colegas...os que realmente foram para a regência coral– não o resto da vida, eu fiquei sozinho, 
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enfim, porque o Vic133 ainda continuou, mas se tornou muito mais um compositor e um professor. E o 

Celso Delneri, que no meu segundo ano as duas turmas foram somadas, como eu somo, também. E a 

Malu Canto, não sei se você conhece, foi para Piracicaba e fez um bonito trabalho lá. Os três que ficaram 

no ambiente, e o Lutero, que também já não era da minha turma, ele já era da turma subsequente. Porque 

o resto do pessoal ou foi para o coro, e também rege, ou...e aí a vida, o Celso...ele tinha uma dificuldade 

de....que diz que é a mesma coisa que a Susana, a Susana diz que não quer reger, porque ela não gosta 

de dar bronca em quem falta. Mas o Celso foi, acho que foi meu professor nº 2, meu amigo, e eu o dele. 

Porque eu cantava no coro dele, e ele cantava no meu. E no final do ensaio, um dizia para o outro o que 

não tinha dado certo. E o que estava fazendo de errado no gesto, ou na estratégia, e discutia...e...um 

amigo. Até hoje, quando eu vejo o Celso, o espírito se inclina ao mestre. Porque eu acho que ele tem 

uma maneira...de igual para igual, nós acabamos aprendendo muito um com o outro, mas para mim ele 

foi muito importante. 

Mas o Lutero daqui a pouco já foi para a orquestra, e tal, quem ficou em Canto Coral em 

toda essa turma fui eu. O Bernardo Toledo de Piza, que também regia muito bem ficou só na flauta, a 

Ciça Tuccori, que regia bem, morreu,....a Thereza Peric foi para a sala de aula e ficou gostando mais da 

Educação do que da regência, a Carole Gubernikoff, que nasceu para reger, foi ser professora de 

Harmonia,..tinha uma facilidade, tocava um piano maravilhoso...tudo para ela era fácil. O Laerte, que 

também regia muito bem, largou, foi só desenhar...então eu acabei ficando eu nesse ambiente, e eu acho 

que isso foi um pouco sorte para mim, porque eu pude crescer e depois ser aproveitado aqui porque 

estava sozinho nesse ambiente. Quando precisou de um regente de coro, eu tinha me dedicado a isso. E 

o Lutero, nessas alturas, que talvez pudesse ter disputado comigo também, estava já na Alemanha. 

Porque daí ele foi estudar [regência] orquestral.   

Ele estava de olho na orquestra, não queria a vida coral. Tanto que ele nunca mais voltou, 

nunca mais fez um coro. Agora, um ouve, e pelo menos o outro escuta. E a gente é super amigo e 

continua sendo...um é referência do outro. Terminou o concerto, “você assistiu um concerto” meu? Vou 

lá pedir a bênção. “O que você achou?” E ele fala! E eu falo o que achei dos concertos dele. Isso é 

impagável, sabe? É uma coisa boa de ter o resto da vida com algumas pessoas.  

Agora, o Klaus foi isso, ele era muito seco, e a afetividade dele parecia nenhuma, mas nos 

mantinha juntos. E ele prestava atenção e aconselhava todo mundo o tempo todo. Era uma pessoa 

inteligentíssima. 

  

 

  

                                                 

133 Apelido de Victor Flusser. 
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ANEXO – LINK PARA ACESSO À DOCUMENTAÇÃO SONORA (GRAVAÇÕES 

DOS COROS) 

 

https://doutorado.anapaulagabriel.com 

 

 

 


