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EMANUEL MARTINEZ

A MÚSICA CORAL
SACRA & PROFANA
Este trabalho passa por várias facetas da música coral, contando de forma
resumida a história da música coral como um todo, com abordagem das
principais fórmas de música coral. Ao final há uma relação de obras, que
passam por coro “a cappella”, com alguns instrumentos e com orquestra, com o
objetivo de apontar algumas das obras do repertório coral, como sugestão para
um início da formação de um arquivo musical para os regentes e estudantes de
regência.

Curitiba, 2005

3

SUMÁRIO

1. Introdução........................................................................................... 04
2. A música e a influência nos seres.................................................... 05
3. Origens e antiguidade........................................................................ 16
4. Idade Média e o cristianismo............................................................. 21
5. Ars Nova. O advento da Polifonia..................................................... 29
6. O Auge da Polifonia e novas técnicas.............................................. 35
7. A reforma musical e religiosa e a forma coral................................. 39
8. A música dramática............................................................................ 52
9. Outras formas de linguagem musical............................................... 67
10. Principais formas corais “a cappella”.............................................. 69
10.1 Moteto...................................................................................... 69
10.2 Madrigal................................................................................... 71
10.3 Missa....................................................................................... 72
10.4 Chanson.................................................................................. 72
10.5 Choral...................................................................................... 75
11. Principais formas corais com orquestra......................................... 77
11.1 Paixão..................................................................................... 77
11.2 Oratório ................................................................................... 79
11.3 Cantata.................................................................................... 79
11.4 Missa....................................................................................... 82
11.5 Missa de Réquiem................................................................... 85
11.6 Stabat Mater............................................................................ 86
11.7 Te Deum.................................................................................. 87
11.8 Sinfonia.................................................................................... 88
12. Os signos na linguagem coral moderna.......................................... 96
13. Música popular e folclórica............................................................... 99
14. Coral Cênico....................................................................................... 101
15. Bibliografia consultada..................................................................... 102
16. Bibliografia recomendada................................................................. 108
17. Bibliografia consultada na WEB...................................................... 114
18. Apêndice............................................................................................ 115
18.I – Obras corais com orquestra e conjuntos instrumentais
do século XX....................................................................... 115
18.II – Obras corais com orquestra.................................................. 124
18.III –Obras corais “a cappella” ou
pequenos grupos instrumentais............................................. 130
18.IV –Obras corais brasileiras........................................................ 149
18.V – Obras corais sacras contemporâneas.................................. 161
18.VI –Partituras na WEB................................................................ 171

4

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho vinha sendo elaborado para meus alunos da matéria de
Repertório que eu ministro no curso Superior de Composição e Regência da
Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Com a solicitação da UNASP o
assunto foi ampliado e aprofundado.
Este trabalho tem a finalidade de mostrar em uma visão sintética, a história e
evolutiva da música coral desde as origens até nossos dias.
A música vocal sempre teve um papel preponderante nas sociedades, e de
alguma forma esteve ligada à música instrumental. A utilização dos
instrumentos em conjunto com a voz, tinha diversas finalidades ou duplicando
ou acompanhando as vozes. Mesmo com a independência instrumental, a
chamada música pura, não afastou da música vocal os instrumentos, sejam
eles sozinhos, em pequenos grupos ou as grandiosas orquestras sinfônicas.
Neste texto eu abordo algumas informações técnicas de interpretação para o
período clássico, como por exemplo em obras de Mozart e Haydn, com o intuito
de subsidiar a interpretação e a concepção da obra musical deste período.
A abordagem que dou à forma sonata/sinfonia, é para mostrar ao leitor a íntima
relação que ela tem nas suas origens com a música coral e vocal. A música
vocal e instrumental elas se independeram, mas de alguma forma elas
continuam ligadas, apenas notou-se uma independência mas não uma cesura
total, desta forma pode-se olhar as obras coral-sinfônicas.
No início deste trabalho, eu apresento um estudo feito sobre a influencia da
música nos seres, como um meio de mostrar o quão a música está relacionada
desde a concepção ao ser humano, depois o texto caminha pelas principais
formas corais de uma forma sintética. Dou uma pincelada na estrutura e no
contexto da forma dentro de uma abordagem histórica. A síntese neste trabalho
se faz necessário, porque um estudo detalhada com certeza daria um livro para
cada forma estudada, já que o tema é muito vasto.
Os anexos têm por finalidade auxiliar o leitor na busca de repertório coral em
geral. No tópico da música sacra, em muitos casos, apresento dois títulos, um
traduzido, como é encontrado, e outro com o nome original, ampliando a
possibilidade do leitor na busca da obra original e/ou na obra traduzida.

Maestro Emanuel Martinez1

1 Atualmente é maestro do Teatro Guaira, maestro titular do Coro Nova Philarmonia, do Madrigal Brasil
e maestro Assistente da Orquestra Sinfônica do Paraná em Curitiba. É Professor de regência e repertório
no curso superior de composição e regência da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. É autor dos
livros: REGÊNCIA CORAL – Princípios Básicos e TÉCNICAS DE REGÊNCIA - Aspectos Práticos do
Gestual. É autor de diversos textos que foram publicados em revistas e jornais especializados do país.
Como compositor é autor de diversas obras sacras e profanas, algumas obras para órgão foram publicadas
em conjunto comobras de Alexandre Reichert Filho no livro Reflexões Piano & Órgão. Editora VP, Rio
de Janeiro. 1986.
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2. A MÚSICA E A INFLUÊNCIA NOS SERES
A música é tão velha quando a origem do ser humano sobre a face da terra. O
ritmo possivelmente tenha sido a primeira manifestação das civilizações
chamadas primitivas. No princípio era o ritmo... Podemos dizer parafraseando a
Bíblia, no intuito de assinalar quanto o ritmo constitui fenômeno preliminar do
universo. De fato, o ritmo está na essência de todas as coisas. Os corpos
celestes descrevem trajetórias geométricas, obedecendo a determinados
ritmos e realizando a harmonia das esferas na expressão de Pitágoras2. A
alternância das estações, sucessão de dias e noites, ciclos lunares, variações
das marés, fenômenos meteorológicos estão subordinados a ritmos. Os corpos
brutos estão constituídos de acordo com ritmos susceptíveis de seres
ordenados dentro de leis, conforme nos ensinam a geologia, a mineralogia, a
física, a química, as ciências da natura. A matéria encerra um rito microscópico
de movimentos atômicos. Todos os seres vivos também estão associados a
movimentos ritmicos, graças aos quais os fenômenos da vida podem ser
enfeixados dentro de leis biológicas. Todos os organismos vivos necessitam de
ritmo em suas funções, pois do contrário estão fadados ao imediato
aniquilamento.
No homem, o mais diferenciado dos seres vivos, torna-se mais complexo e sutil
a presença de ritmos indispensáveis às atividades humanas de cada indivíduo:
ritmos nos atos de amor e da procriação, na multiplicação das células e dos
tecidos, no desenvolvimento embriológico, na gestação, no nascimento, no
crescimento físico, mental e espiritual de cada indivíduo, na respiração,
2 Pitágoras: Matemático e filósofo grego, nascido na ilha de Samos, Ásia Menor, por volta de 580 a.C. a
500 a.C. Aristocrata, filho de um opulento comerciante que teria deixado a região natal por aversão à
tirania de Polícrates (?-552 a.C.) - tirano de Samos, que graças aos distúrbios sociais chegou à tirania,
transformando sua cidade num dos Estados mais poderosos do mar Egeu. Célebre pelo fausto de sua
corte, para ali atraiu artistas e escritores, entre os quais Anacreonte (c.570 a.C.- c.488 a.C.) e o arquiteto
Eupalinos de Megare (VI séc. a.C.), visitando santuários gregos e estendendo sua viagem de estudo a
Pérsia, Gália, Creta e Egito cuja finalidade seria o interesse pela ciência e filosofia. Suas habilidades
matemáticas foram adquiridas em viagens pelo mundo, principalmente, com os egípcios e com os
babilônicos onde aprendeu novas técnicas, isto porque esses povos antigos tinham ultrapassado a simples
contagem e avançados nos cálculos mais complexos como, por exemplo, a criação de sistemas
sofisticados de contabilidade e a construção de prédios. Por não suportar à tirania de Polícrates, Pitágoras
emigrou de sua ilha para o Sul da Itália que era parte da Magna Grécia estabelecendo-se em Crotona,
cidade da Magna Grécia situada na Itália meridional, fundada em torno de 710 a.C. Em Crotona,
Pitágoras teve a felicidade de se encontrar com um dos homens mais rico, mais forte de toda a história e
de proporções hercúleas, pois fora doze vezes campeão nos jogos olímpicos e de Pítias (palavra de origem
grega, pythia, de pytho, antigo nome de Delfos) ou jogos píticos, também chamado jogos pítios, jogos
pan-helênicos os quais eram realizados a cada quatro anos em Delfos. Esse homem, além de sua
capacidade atlética, apreciava e estudava a filosofia e a matemática e chamava-se Mílon ou Mílon de
Crotona que segundo a lenda, morreu devorado por animais selvagens , não tendo conseguido soltar-se da
fenda de um tronco de árvore na qual ficou preso, proporcionando a Pierre Puget (1620-1694) - escultor,
pintor e arquiteto francês - o tema de um célebre grupo de mármore, colocado em 1683 no parque de
Versailles. A partir de então, Mílon cedeu parte de sua casa a Pitágoras com o propósito de que fosse
estabelecida uma escola, e assim, formara uma aliança entre o sábio de Samos e o mais poderoso. Já
acomodado, Pitágoras, por volta de 530 a.C. dedica-se ao ensino, sem desinteressar-se por questões
políticas mas, nesta colônia grega, fundou a Irmandade Pitagórica - um grupo de aproximadamente
seiscentos seguidores entre os quais havia vinte e oito irmãs, sendo que uma delas era a estudante favorita
filha de Mílon, Theano, que viria a se casar mais tarde com Pitágoras apesar da diferença de idade, capaz
não apenas de entender seus ensinamentos, mas também de contribuir criando idéias novas e
demonstrações, ao mesmo tempo, religiosa, filosófica e política cujo objetivo era a reforma social e
política da região.
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circulação sanguíneas, na digestão, no ciclo menstrual da mulher, no
dinamismo nervoso e humoral, nas estações da vida de cada personagem, ou
seja em todas as funções, daí a sabedoria de Aristóteles3 (384 a.C.-322 a.C): “o
ritmo é próprio do homem”. O ritmo incorpora-se a todas as concepções humanas,
no domínio das artes, da ciência, da indústria, do comércio e de todas as
civilizações.
De acordo com a regra universal, “o som constitui uma atividade rítmica”. Produz-se à
custa das oscilações impostas a um corpo elástico por uma excitação qualquer,
e se propaga em conseqüência de tais movimentos vibratórios, desencadeados
no corpo elástico, acarretarem o abalo sucessivo das moléculas de outros
meios elásticos circundantes, sólidos, líquidos ou gasosos, inclusive o ar
atmosférico. O som, por conseguinte, é uma série de vibrações provocadas em
corpos elásticos e transmitidas aos meios elásticos vizinhos. Quando tais
vibrações são simétricas, obtém-se o som usado na música, mas quando tais
vibrações são assimétricas obteremos o elemento contrário chamado ruído.
A música tem existido em todos os tempos como recurso de expansão da
linguagem humana. A música desde a criação do universo tem seu papel
importante em todo o ser humano. A voz humana, primeiro instrumento de
sopro ao alcance de todos, originou não só a voz falada como também a voz
cantada, a mais primitiva modalidade musical.
Desde o começo da criação, a música foi utilizada com a função de louvor aos
deuses ou a um Deus. Após, no mundo cristão, a entrada do pecado no meio
humano, a ela foi acrescida uma função extra de terapia, função esta que tem
se prolongado através dos séculos. Hoje essas técnicas são dirigidas e
orientadas por especialistas. A voz humana, melhor dizendo o canto, foi o
primeiro veículo utilizado pelo homem com as funções de autoterapia.
Conhecemos que muitos povos usam o canto nos campos de trabalho, quando
colhem ou quando plantam. Isto acontece até nos dias de hoje. Tive o privilégio
de ver e ouvir tais manifestações quando em viagem pela Europa, ouvi nos
campos de colheita da Espanha homens, mulheres e crianças cantando a
várias vozes, com o intuito de criar ambiente na colheita do trigo, de tal forma
que o cansaço não seria tão sentido, ou pelo menos atenuado. Todos nós
conhecemos também a história dos escravos negros do Brasil e EUA, que
utilizavam o canto como forma de superar as dificuldades impostas por seus
senhores, ao mesmo tempo como forma de protesto.

3Aristóteles: Filósofo grego, filho de Nicômaco, médico de Amintas, rei da Macedônia, nasceu em
Estagira, colônia grega da Trácia, no litoral setentrional do mar Egeu, em 384 a.C. Aos dezoito anos, em
367 a.C., foi para Atenas e ingressou na academia platônica, onde ficou por vinte anos, até à morte do
Mestre. Nesse período estudou também os filósofos pré-platônicos, que lhe foram úteis na construção do
seu grande sistema. Em 335 a.C., treze anos depois da morte de Platão (c. 427 a.C.-347 a.C.), Aristóteles
fundava, perto do templo de Apolo Lício, a sua escola. Daí o nome de Liceu dado à sua escola.
Aristóteles faleceu, após enfermidade, no verão de 322 a.C.. Tinha pouco mais de 60 anos de idade.
Aristóteles foi essencialmente um homem de cultura, de estudo, de pesquisas, de pensamento, que se foi
isolando da vida prática, social e política, para se dedicar à investigação científica. A atividade literária de
Aristóteles foi vasta e intensa, como a sua cultura e seu gênio universal. Assimilou todos os
conhecimentos anteriores e acrescentou-lhes o trabalho próprio, fruto de muita observação e de profundas
meditações. Escreveu sobre todas as ciências constituindo algumas desde os primeiros fundamentos,
organizando outras em corpo coerente de doutrinas e sobre todas, espalhando as luzes de sua admirável
inteligência.
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A música exerce influência não só sobre o ser humano, mas também sobre
animais e plantas. Da revista francesa Science et Vie4 eu transcrevo o seguinte
texto:
“É duvidoso que os frenéticos da alta fidelidade e os fanáticos dos decibéis se deixem
influenciar por uma descoberta de fisiologia botânica, mas enfim, o fato é que as
plantas não gostam da música especialmente aquela mais ruidosa: elas podem morrer.
Esta constatação vem de uma pesquisa americana realizada por Dorothy Retallack,
que coroa uma série de experiências realizadas em diversas centenas de plantas.
Todas foram submetidas às mesmas condições de Hygrametria, as plantas são
submetidas a uma exposição constante de música, as quais reagem diferentemente
aos diversos tipos de música. Assim as plantas que foram submetidas por três
semanas ao Rock, acusaram um desvio em seu corpo de 60 graus da direção das
caixas de som. Já as plantas que se submeteram, por igual período, a música atonal
sofreram um desvio de 15 graus. Já as plantas que foram submetidas à música de
órgão de Bach, cresceram direitas sem muitas alterações. Interessante notar que as
plantas que foram submetidas à música indiana da cítara de Ravi Shankar, nada
sofreram. Madame Retallack, durante estas experiências, tentou modificar a inclinação
das plantas, forçando a uma nova postura: nada impedia que elas fugissem dos sons
que recebiam, voltando à posição em que foram encontradas após alguns dias de
Rock, por exemplo. Foi observado que música suave ou clássica estimularam até o
crescimento das plantas, já em vários casos a música ruidosa e forte chegou a matar
várias plantas. Falta agora aplicar estas descobertas sobre o ser humano... Sabemos
de ante mão que a exposição contínua por duas horas à música, provoca uma
diminuição sensível da acuidade auditiva”.

A música entre os antigos, mais especificamente o canto possuía o dom
mágico de aplacar a ferocidade de animais, tanto assim que os domadores da
antiga Roma, utilizavam-se de instrumentos musicais para acalmar e adestrar
as feras. Segundo o geógrafo grego Estrabão5 (63 a.C.-24 d.C.), os elefantes
seriam domesticáveis uns pela palavra, outros pelo canto. Conta-se que em
Berlim, corria solto um furioso touro; um regente com sua banda teria
conseguido dominar o animal. Essa ação despótica do som sobre os animais é
a cada dia mais confirmada pela ciência. No nordeste brasileiro é usado este
sistema, que recebeu o nome de aboio nordestino: os vaqueiros usam
sistematicamente um canto melancólico, por vezes prodigiosamente agudo,
entoado em falsete, cheio de vocalizações, com o qual eles ordenam a marcha
das boiadas mantendo a calmaria do rebanho. Esse canto, também chamado
de pastoreio, é utilizado desde a antiguidade até os nossos dias com o
4 Science et Vie, no. 638 de novembro de 1970, pagina 95.
5 Estrabão: Geógrafo e historiador grego, nascido em Amaséia, Ponto, hoje Amasya, Turquia, cuja obra
constitui uma das fontes mais valiosas para o conhecimento do mundo antigo e considerado o maior
geógrafo de Roma. Recebeu excelente educação iniciando (44 a.C.) com Aristodemo (discípulo de
Sócrates). Durante a juventude, viajou pela Anatólia e morou em Roma nos tempos de Augusto (31 a.C.14 d.C.), onde prosseguiu seus estudos com o gramático grego Tirânio (c. 80 a.C.-?) (ou Tyránnion), um
ex-professor e amigo de Cícero (106 a.C.-43 a.C.), e produziu seus primeiros trabalhos. Antes de deixar
Roma ele concluiu sua monumental obra de 43 volumes intitulada Esboço Histórico da qual só restam
pedaços. Começou (31 a.C.) suas viagens na Europa, Ásia e África, tendo viajado quase todo o mundo
conhecido da época. Passou pela Grécia, subiu o Nilo e foi até a ilha de Filé. Passou alguns anos em
Alexandria e, de volta a Roma (17 d.C.), dedicou-se a sua grande obra, Geographicae, uma obra em 17
volumes e escrita em grego. Era maior que a de Pausânias, porém de qualidade e imparcialidade inferior.
Nela descreveu a maior parte dos países então conhecidos, numa abordagem original para a época, que
privilegiava a história e cultura dos povos ao invés de limitar-se à descrição das características
geográficas. Esta foi a primeira vez em que foi citada a palavra Geografia e seu conteúdo foi mais
dirigido para uso militar. Esta obra é o principal documento daquela época conservado inteiro, com
exceção de partes do volume sete, até os dias de hoje. Morreu na cidade natal por volta do ano 24 da era
cristã.
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chamado ranz des vaches das civilizadíssimas vacas suíças. Por essa mesma
razão as vacas, carregam chocalhos e sinos enquanto pastam.
Segundo conselho de um catecismo de agricultura de 1773, o pastor deveria
apascentar seus rebanhos cantando, tocando gaita ou qualquer outro
instrumento, pois a música encerraria o privilégio, não só de tranqüilizar como
afeiçoar os animais à pessoa, além de fazer o gado comer e digerir melhor,
contribuindo para uma maior engorda do animal.
Sabemos que a utilização de música selecionada nas leiterias aumenta a
produção leiteira do rebanho. Em São Paulo, são usados esses sistemas. No
entanto nem toda a música serve para este fim. Em Londres, foi executada
música de Johann Sebastian Bach (1685-1750), Richard Wagner (1813-1883)
e Ludwig van Beethoven (1770-1827) para um certo gado leiteiro, a produção
destes diminuiu, no entanto, ao ouvirem a música de Mozart eles liberaram
todo o seu potencial leiteiro.
Entre outros animais a música exerce papel importante. As cigarras, grilos,
sapos e muitas aves são notabilizados por seus cantos. Os animais
domésticos, como cães e gatos, servem-se de certas modulações vocais para
exprimir o desejo de alguma coisa, como o desejo sexual, a cólera, o ciúme, a
ternura, a alegria, o medo e a tristeza.
Charles Robert Darwin6 (1809-1882) assinala:
“os pássaros põe-se a cantar principalmente no período do cio e do flirte, com o
objetivo de atrair as fêmeas ou os machos”.

Um célebre médico holandês, Dr. Herman Boerhaave (1668-1738), nos
momentos de lazer, divertia-se dando aulas de música para seus pássaros.
Dizia o seguinte:
“... todas as vezes que tomava um instrumento para dar uma lição de música aos meus
pássaros, estes dispunham a ouvi-la, e antes que eu houvesse começado a tocar; o
prazer que eles experimentavam lhes permitia distinguir o seu professor de música de
outras pessoas. Quando eu começava a tocar, os pássaros colocavam-se contra as
grades da gaiola e inclinando-se contra elas, movimentando a cabeça de um lado para
o outro, como para não perder a mínima vibração sonora. Permaneciam assim por um
tempo e logo gorjeavam em surdina, até que havendo tomado o tom adequado
buscava, reproduzir a música que ouviam “.

O uso selecionado da música tornaria os animais servidores do homem,
capazes de maior rendimento, preenchendo assim o objetivo de interesse do
homem domador. Baseado nesses estudos está sendo utilizado música
ambiente nas salas de espera em consultórios médicos e dentários, escritórios
e até em fábricas.
Fazendo uma retrospectiva bíblica aos tempos de Adão, nesta época já era
usado este sistema. É claro que não havia aparelhos de rádio FM ou
gravadores ou sofisticados sistemas de som, mas o canto era o meio usado.
Os negros e outros povos utilizaram-se e utilizam deste meio como forma
terapêutica com excelentes resultados, muitas vezes não tendo noção exata do
que estão fazendo. O canto era utilizado para amenizar a dureza do trabalho.
6 Charles Darwin (1809-1882): Foi um naturalista britânico e o propositor da Teoria da Seleção Natural e
da base da Teoria da Evolução em seu livro A Origem das Espécies. Teve suas principais idéias em uma
visita ao arquipélago de Galápagos, quando percebeu que pássaros da mesma espécie possuíam
características morfológicas diferentes e isto estava relacionado com o ambiente em que viviam.
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Quando fazemos alguma atividade, não importa o quê e se este trabalho ou
atividade é duro para se fazer, o uso da música é excelente, pois não se notará
as dificuldades e as horas passam com maior rapidez. Nos tempos atuais fazse necessário a cada dia mais, as correrias diárias dos escritórios, fábricas,
trânsito, poluição sonora, visual, ambiente, tensão e depressão mental e física.
Não é o uso de drogas recomendadas por médicos e laboratórios que vão
ajudar o indivíduo a se liberar dessas tensões, e sim uma conjugação com a
música.
O homem deve possuir períodos de tensão e repouso correspondentes. O sono
é uma das formas rudimentares corriqueiras e necessária para efetuar tal
terapia, no entanto nem sempre resolve o problema, em muitos dos casos não
conseguimos um sono tranqüilo ou reparador. A música a curto e longo prazo
exerce um efeito benéfico como qualquer outro tipo de terapia. Não é toda a
música que serve para efetuar tal trabalho. Requer um estudo aprofundado
com o auxílio de psicólogo e um médico, que dará o diagnóstico correto, dessa
forma o musico terapeuta terá os subsídios necessários para a escolha
apropriada.
Uma outra atividade da vida humana é a escola. Como deve ser a música nas
escolas?
“A música utilizada nas escolas deveria ser singela, para que possa ser compreendida
e fixada pelo espírito; ao mesmo tempo viva, para que emocione e promova
contentamento; agradável, para que desperte interesse na atividade; rítmica, para que
se identifique com a vida. Os cantos de ritmo suave e sentimental são os mais
apropriados para serenar a inquietude, ao contrário, à entrada e a saída de uma aula,
devem ser empregados cantos vivazes que excitam os movimentos”7

A música nas escolas deve visar criar um ambiente mais puro e elevado;
propiciar o sentido rítmico que nos leva a cultivar os temperamentos musicais e
implantar na inteligência, noções fundamentais da ordem e da atenção;
desenvolver a capacidade auditiva e a sensibilidade; familiarizar com a idéia
que o movimento é música e que a música é movimento.
Já nos consultórios, por exemplo, os odontológicos, a música serve para
acalmar o paciente. Os estudos e pesquisas nos indicam que a música nos
consultórios deveria ser devidamente selecionada, com o objetivo de acalmar o
paciente. A literatura deve ser cuidadosamente escolhida, para promover a
distração do ruído produzido pelos aparelhos de alta rotação. O estudo leva a
dizer que um médico jamais deveria atender imediatamente o seu paciente
logo que ele chegue aos consultórios, para promover um relaxamento deste
através da música, assim ele entraria na clínica para efetuar os procedimentos
sem tensão. A atenção do dentista a seu paciente é importante para que o
efeito obtido pelo relaxamento não seja quebrado.
Em lojas e supermercados a música induz o cliente a comprar mais, provocado
pela distração que a música provoca no cliente. Os proprietários de
supermercados europeus descobriram que a música ambiente faz o cliente
perder a noção de tempo e quando se vê está no caixa com o carrinho cheio de
coisas que você nem tem necessidade comprar.

7 Teobaldo Miranda Santos. Livro: “Filosofia da educação: os grandes problemas da pedagogia
moderna”. RJ: Bofifoni. 1942
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A música envolve e projeta as multidões em estado próximo ao hipnótico, e
nessas circunstâncias, torna-se extremamente permeáveis à exortação de
líderes políticos, seja para o bem seja para o mal. A música considerada em si
mesma não pode ser boa ou má, moral ou imoral, aliás isso se sucede em
relação a todas as artes, mas de acordo com a orientação que o homem lhe
imprime e a utiliza, empresta-se-lhe uma indumentária sadia ou mórbida,
excelente ou subversiva.
Mas se a música tem sido cúmplice do despotismo, da corrupção e da
decadência das nações, tem igualmente desencadeado sob a inspiração de
nobres ideologias, as mais gloriosas revoluções políticas e sociais, impondo-se
como instrumento de ascensão de civilizações e povos: são os hinos que
fazem as revoluções, diz Eça de Queiroz (1845-1900). Na realidade não há
guerras sem música. A revolução francesa nasceu da filosofia de Voltaire e
Rousseau, mas que foi levada adiante pelo impulso da Marseillese de ClaudeJoseph Rouget de L’Isle8 (1760-1836). O que dizemos da França dizemos da
Polônia com a música de Fryderyk Chopin (1810-1849) e Ignace Jan
Paderewski (1860-1941), através das polonaises. Quando as ouvimos quase
podemos ouvir os passos firmes e pesados de homens resolutos, fazendo face
às injustiças do destino.
Canções e marchas militares estimulam multidões a marchar entusiasticamente
para os campos de batalha e a sacrificar as vidas em lutas heróicas. A música
tem para a guerra uma importância que nem as armas mais modernas, nem o
pára-quedismo puderam diminuir. Os soldados fazem 10 milhas por dia sem
música, mas cantando ou com acompanhamento de música eles vão a 18
milhas com o mesmo cansaço.
Em todos os tempos a música foi um estimulante à ação individual ou coletiva.
No Egito em meio a superstições e crenças, a música veio impondo-se como
recurso de encantamento e de magia, suscetível de acarretar os efeitos mais
diversos, inclusive a cura de transtornos do corpo e do espírito. As primeiras
referências da influência da música nos seres humanos foram encontradas no
famoso papiro médico egípcio escrito em hierático, datado de 2.500 aC,
descoberto em Kahum por William Matthew Flinders Petrie, Sir9 (1853-1942)
em 1889.

8Militar francês. Alcançou a graduação de capitão no exército, mal grado seus dotes, abandonou a
carreira militar antes de obter uma maior graduação. Sua participação na Revolução Francesa foi
considerada moderada, e sua celebridade deve-se ao fato de ter escrito na noite de 25 de abril de 1792,
uma canção, um Canto de guerra para o exército, pelo motivo da exaltação causada pela declaração de
guerra à Áustria. O feito de que os assaltantes das Tullerías procedentes de Marsella entoarão a canção
durante sua insurreição, feito este que logo se fez conhecer como La Marseillese, que logo se tornou o
hino nacional francês em 1879, durante a III República.
9Arqueólogo e egiptologista britânico nascido em Charlton, próxima de Greenwich, London, que
inventou um método para reconstituir a seqüência de acontecimentos históricos em culturas antigas.
Passou a ser conhecido especialmente pelas escavações em Memfis e Tebas (1881), quando pesquisou nas
pirâmides e templos de Giza e fez escavações nos montes de Tanis e Naucratis. Cavaleiro (1923) foi autor
de mais de 100 livros, foi um pioneiro no ensino da arqueologia em Londres (1892-1933). Também
desenvolveu escavações na Palestina e morreu em Jerusalém.
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Papirus Kahum

Entre o povo hebreu temos indicações da força da música, como na história
relatada na Bíblia, quando da queda dos muros da cidade de Jericó, por
influência do toque de trombetas10. Também nos textos sagrados encontramos
a narrativa do profeta Eliseu que se serve da música de um harpista para
provocar em si mesmo, o êxtase, e sob a influência de Deus proferiu ordens e
oráculos. Também na mesma Bíblia encontramos o episódio do rei Saul11
(c.1080 a.C.-c.1010 a.C.) vítima de crises de excitação psico motores, nas
quais de acordo com a crença da época, estaria possuído pelo mau espírito.
Então ele chamava o pastor David12 (? a.C.-c.961 a.C.)13, que era conhecido por
seus cantos e por sua maviosa voz, o qual dedilhava a sua harpa junto ao rei e
expulsava o mau espírito, fazendo o rei Saul voltar à calma. Em vista da sua
significação transcendental, a música atingiu extraordinário desenvolvimento no
tempo de David, que se tornou o fundador de uma escola de cantores, onde
mais de 4000 cantores entoavam louvores a Deus. Depois Salomão (– שלמה
escrita em hebraico do nome de Salomão) (c.1030 a.C.-c.930 a.C.) também

10 Relato encontrado na Bíblia no livro de Josué 6:1 a 5.
11 Saul: (escrita em hebraico do nome de Saul:  )שאולFilho de Kish da tribo de Benjamim, primeiro rei
de Judah e Israel escolhido por Deus e aclamado e ungido rei pelo profeta Samuel em c.1050 a.C,
permanecendo no trono até c.1010 a.C. (40 anos), quando se suicidou. Foi responsável por grandes feitos:
a) vitória sobre os Amonitas (I Samuel 11:1 a 11) trazendo liberdade para a cidade, sendo após este
evento aclamado rei; b) livrou Israel dos Filisteus em Geba, derrotando 3000 homens (I Samuel 13:1e 2);
c) Guerreou os Moabitas, Amonitas e os Edomitas (I Samuel 14:24 a 47) e também os Amalequitas (I
Samuel 15); d) Unificou o país e organizou os homens de combate em um exército leal (I Samuel 28:3),
entre outros feitos.
12 David: (escrita em hebraico do nome de David: )דָּ וִד: segundo rei de Israel, neto de Boaz e de Ruth,
filho de Jesse da tribo de Judah nascido em Bathsheba. Reconhecido por suas habilidades guerreiras e por
seus escritos – Salmos. Cantor (segundo alguns seria um tenor de voz leve e suave) e instrumentista
(harpista, seu principal instrumento). Iniciou sua vida como um pastor de ovelhas em Bethlehem.
Trabalhou para a corte de Saul como cantor e músico, tinha a função de acalmar a ira do rei Saul através
da música. Governou por 40 anos entre c.1001 a.C. e c.961 a.C., quando morreu.
13 Conforme informação do site: http://i-cias.com/e.o/david.htm
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protegeu o cultivo da música no seio do povo de Israel celebrizando-se como
autor de vários cânticos.
Nos textos mitológicos, os heróis exercem muitas vezes funções médicas, e na
cura das doenças recorrem à música, velha aliada da medicina. Apolo14, era
deus da medicina e ao mesmo tempo da música.
Segundo refere-se Homero15 (c.850 a.C.-?), Apolo era médico dos deuses no
Olimpo. Depois transmitiu os conhecimentos ao centauro Quirão16, que era
também versado em música, tratava toda a sorte de doenças com os sons de
uma lira. Esculápio17 tratava doenças fazendo seus pacientes ouvir cantos
14Apolo: Figura complexa e enigmática, que transmitia aos homens os segredos da vida e da morte,
Apolo foi o deus mais venerado no panteão grego depois de Zeus, o pai dos céus. Os santuários dedicados
a essa divindade, sobre cuja origem - oriental ou indo-européia - existem dúvidas, se estendiam por todo o
mundo Helênico; a ele era consagrado o templo de Delfos, o de maior importância na Grécia, mencionado
já na Ilíada. Nesse santuário, centro do culto "Apolíneo", a Pítia, ou Pitonisa, aspirava os vapores que
saíam de uma fenda na terra e, em profundo êxtase, pronunciava o oráculo sob a influência do deus.
Apolo e sua irmã gêmea Ártemis (identificada pelos romanos com Diana) eram filhos de Zeus e Leto, da
estirpe dos Titãs. Segundo a lenda, os dois nasceram na ilha de Delos, outro dos lugares importantes de
seu culto, onde Leto se havia refugiado, perseguida pelo implacável ciúme de Hera, esposa de Zeus.
Apolo, com um ano de idade e armado de arco e flechas, perseguiu a serpente Píton, também inimiga de
sua mãe, até o lugar sagrado de Delfos, e ali a matou. Zeus recriminou o filho pela profanação do
santuário e, em memória da serpente, instituiu os Jogos Píticos. O poder de Apolo se exercia em todos os
âmbitos da natureza e do homem. Por isso, suas inovações eram múltiplas e variadas. Além de ser por
excelência o deus dos oráculos e fundador de importantes cidades, sua proteção - e sua temível ira abarcava desde a agricultura e o gado até a juventude e seus exercícios de ginástica, assim como os
marinheiros e navegantes. Tinha poder sobre a morte, tanto para enviá-la como para afastá-la, e Asclépio
(Esculápio Romano), o deus da medicina, era seu filho. Considerado também o "condutor das Musas",
tornou-se deus da música por ter vencido o deus Pã em um torneio musical. Seu instrumento era a lira.
15 Homero: Precursor da filosofia de Platão. A Homero se atribuem os dois maiores poemas épicos da
Grécia antiga, que tiveram profunda influência sobre a literatura ocidental. Além de símbolo da unidade e
do espírito helênico, a Ilíada e a Odisséia são fonte de prazer estético e ensinamento moral. De acordo
com o historiador grego Heródoto, Homero nasceu em torno de 850 a.C. em algum lugar da Jônia, antigo
distrito grego da costa ocidental da Anatólia, que hoje constitui a parte asiática da Turquia, mas as cidades
de Esmirna e Quio também reivindicavam a honra de terem sido seu berço. Até mesmo as fontes antigas
sobre o poeta contêm numerosas contradições, e a única coisa que se sabe com certeza é que os gregos
atribuíam a ele a autoria dos dois poemas - Ilíada e a Odisséia. A tradição lhe atribuiu também a coleção
dos 34 Hinos homéricos, dos quais procede a imagem lendária de Homero como poeta cego, mas que
depois se constatou serem de fins do século VII a.C. Quanto à morte de Homero, a versão mais aceita é de
que teria ocorrido em uma das ilhas Cíclades.
16 Quirão: Centauro filho de Cronos e Filira. Sua dupla natureza, de homem e cavalo, era explicada pelo
fato de seu pai ter assumido a forma de um cavalo para unir-se a Filira. Quirão habitava uma gruta do
monte Pélion, na Tessália. Por sua sabedoria, inteligência e virtude, diferia dos Centauros filhos de Ixião.
Seu pai transmitiu-lhe conhecimentos de medicina, magia, arte de adivinhar o futuro, astronomia e
música. Quirão salvou Peleu e ensinou-lhe como convencer Tétis a esposá-lo. Incumbiu-se da educação
de vários príncipes e heróis, entre os quais se destacam Aquiles, Céfalo, Asclépio, Telamão, Meléagro,
Teseu, Odisseu, Jasão. Quando, ao lado de Hércules, lutava contra os Centauros, foi atingido,
acidentalmente, por uma flecha do herói. Sofrendo terríveis dores, pediu a Hades que o acolhesse nos
Infernos. Para que pudesse morrer, cedeu sua imortalidade a Prometeu. Zeus colocou-o no Zodíaco, onde
constitui a constelação de Sagitário.
17 Esculápio (Aesculapius): deus da medicina que teve muito prestígio no mundo antigo, quando seus
santuários converteram-se em sanatórios. De acordo com a mitologia greco-romana, Esculápio, filho do
deus Apolo e da ninfa Coronide foi adotado por um centauro, Quirone, responsável pelos ensinamentos
da arte médica a Esculápio. O símbolo de Esculápio consiste em uma serpente amarelo-ouro, Coluber
Aesculapii, entrelaçando-se em um bastão, da esquerda para a direita (posicionado de forma anatômica).
A relação do ofídio com o deus da medicina é explicada por uma lenda. Certa vez, ao sair da casa de uma
mulher doente e já desesperançada, Esculápio cruzou com uma serpente não venenosa de cor amarela.
Julgando estar sendo intimidado pelo réptil não hesitou, pondo fim à vida da serpente. Ocorreu que, logo
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suaves. Homero assinala que a música não foi concedida aos homens por
deuses imortais com o fim somente de alegrar e de recrear seus sentimentos,
mas ainda para apaziguar as perturbações de sua alma e os movimentos
tumultuosos que experimenta um corpo cheio de imperfeições.
De acordo com a doutrina musical dos gregos, cada modo, assim como dos
gêneros e dos ritmos, encerravam determinado poder moral. Esse caráter
moral atribuído à música constituiu o Ethos: o modo frígio excitava o furor e a
coragem; o modo lídio levava à tristeza, arrependimento e contrição; o modo
eólio o amor; e o modo dórico, gravidade, reconhecimento e concentração. Da
mesma maneira, uns gêneros e ritmos eram enervantes, outros sensuais,
outros virilizantes. Certa música, em determinado modo, gênero ou ritmo,
despertava voluptuosidade, ou religiosidade, ou agressividade.
A prática exclusiva dos exercícios ginásticos desenvolveria unilateralmente à
capacidade física dos indivíduos, seria preciso também cultivar o espírito, por
isso Platão aconselhava a prática da música aos jovens. Eram utilizados dois
tipos de música: a violenta, que era adequada à guerra; e a tranqüila, propícia
à meditação, concentração e preces aos deuses. Ser somente um atleta é
quase ser um selvagem, é bom praticar música.
Asclepíades18 (c.124 a.C.-c.40 a.C.) de Bitínia, retórico e depois médico em
Roma, não só descreveu precisamente sintomas de doenças mentais e
interpretou-os à luz de curiosas teorias, mas ainda preconizou normas de
tratamento. Na sua opinião, a harmonia musical e um concerto de vozes eram
medidas terapêuticas de muito valor.
Todos os fenômenos que se podem e não podem explicar são evocados
através de manifestações rítmicas e do canto. A voz foi uma das primeiras
manifestações musicais da humanidade. A prática do canto está associada a
cantos de trabalho, incantatórios que apelavam aos espíritos, divindades e a
Deus. Tem um grande poder mágico que se estende desde os tempos da
em seguida, uma outra serpente, igual em tamanho e cor, apresentou-se a ele. Nesse instante, Esculápio
observou que o réptil, na verdade, levava uma planta com a qual poderia curar a enferma. A partir deste
episódio, a imagem da serpente entrelaçada no bastão (o bastão simboliza o galho da planta) ficou
diretamente relacionada a Esculápio e a medicina. Os textos primitivos não concediam caráter divino a
Esculápio, que os gregos chamavam Asclépio. Homero o apresenta na Ilíada como um hábil médico e
Hesíodo e Píndaro descrevem como Zeus o fulminou com um raio, por pretender igualar-se aos deuses e
tornar os homens imortais. Seu templo mais famoso era o de Epidauro, no Peloponeso, fundado no século
VI a.C.. O teatro dessa cidade foi construído para acolher os peregrinos que acorriam para a festa em
honra de Esculápio, a Epidauria. Era também patrono dos médicos e sua figura aparecia nos ritos místicos
de Elêusis. Seu culto foi iniciado em Roma por ordem das profecias sibilinas, conjunto de oráculos do ano
293 a.C.. Na época clássica, Esculápio era representado, quer sozinho, quer com sua filha Higia (a saúde),
como um homem barbudo, de olhar sereno, com o ombro direito descoberto e o braço esquerdo apoiado
em um bastão, o caduceu, em volta do qual se enroscam duas serpentes, e que se transformou no símbolo
da medicina.
18 Alclepíades de Bitínia (c.124 a.C.-c.40 a.C.): Médico grego e retórico e mais tarde médico em Roma,
teve sua formação em Alexandria, o maior centro científico de sua época. Asclepíades formulou uma
teoria sobre o funcionamento do organismo, onde o corpo humano é sustentado por pequenas massas, as
moléculas, que eram formadas por um conjunto de partículas. Entre estas partículas, existiam átomos que
se movimentavam por canais e poros. O bem-estar do corpo correspondia a uma boa e correta
movimentação dos átomos pelos canais e poros. Do mesmo modo, qualquer enfermidade refletia
alterações nesses movimentos. Foi rival de Hipócrates (460 a.C.-?), criticando-o por considerá-lo
demasiado teorizante. Asclepíades acreditava que a própria natureza se encarregaria de restabelecer a
normalidade dos movimentos dos átomos e, portanto, da saúde.
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antiguidade até nossos dias, com aplicações diferentes, utilizando entonações
para objetivos específicos:
"A música para os povos primitivos era considerada sobrenatural, por esse motivo agia
diretamente também no mundo sobrenatural, assim a música sempre figurava em
todas as cerimônias místicas dos povos antigos, nascendo a partir da religião." Victor
de Laprade19

Entre os indianos a voz era usada para combater doenças, obter chuva e o
bom tempo; entre os chineses, no VI século a.C, havia a crença que certas
seqüências sonoras tocadas sobre uma espécie de alaúde, trazia poderoso
encantamento sobre a terra deixando-a virgem e infértil por um período de três
anos; entre os povos africanos e os indígenas brasileiros, a música,
perdurando ainda em nossos dias, exerce uma função de exorcismo, de
purificação ou de conjuração figurando sempre em associação ao canto e à
dança, nos ritos de iniciação, casamento, trabalho, guerra, vitórias, morte, etc.
A partir do instante em que a humanidade passou a viver em sociedade, houve
a necessidade de transformar os elementos que estão à disposição, na
tentativa de dominar o seu habitat. Desde o início da humanidade, o ato de
cantar deve ter produzido grande fascínio, por isso ele está ligado à gênese da
humanidade. Um livro Hindu intitulado Tandaya maha Brahmana possui a
seguinte anotação:
“Prajâpati (senhor das criaturas) desejou multiplicar-se e procriar. Com o espírito em
silêncio contemplou. O que havia em seu espírito tornou-se sâman (canto). Ele
considerou: eis que trago em mim um embrião; desejo procriá-lo através de vâc (a voz).
E ele emitiu vâc (...) e cortou-a em três partes: “A” tornou-se a terra, “Ka” a atmosfera e
“Ha” o céu”.

Em um outro livro sagrado o Çatapatha Upanishad20:
“tudo o que os deuses fazem, fazem-no através da recitação cantada”.

Na verdade na maioria das mitologias primitivas e antigas, encontramos
referências ao poder do canto e da voz. Assim, nada mais natural que o canto
também esteja associado à civilização ocidental, civilização igualmente
religiosa. Prova disto é o texto abaixo, atribuído a S. João Crisóstomo21 (347407):
“Nosso canto não é senão um eco, uma imitação do canto dos anjos. A música foi
inventada no Céu. Em torno e acima de nós cantam os anjos. Se o homem é musical,
isso se deve a uma revelação do espírito Santo; o cantor é inspirado pelas alturas”.

Essa percepção do canto associado ao divino perdura por muito tempo, a
ponto de um milênio depois se encontrar expresso no Paraíso22 de “A Divina
Comédia” de Dante Alighieri23 (1265-1321):
19 Victor de Laprade (1812-1883) - Escritor, poeta religioso, crítico, professor e músico - Livro: Contre
la Musique (Paris, 1880)
20 Chrystèle Chovelon - A L’aube du 3eme Millenaire… Le Devenir du Chant - CEFEDEM Rhône
Alpes (2000-2002)
21 Teólogo
22 Fragmento do Conto XIV, tradução de Haroldo de Campos.
23 Dante Alighieri: Nasceu em Florença em 1265 de uma família da baixa nobreza. Sua mãe morreu
quando era ainda criança e seu pai, quando tinha dezoito anos. Pouco se sabe sobre a vida de Dante e a
maior parte das informações sobre sua educação, sua família e suas opiniões são geralmente meras
suposições. As especulações sobre a sua vida deram origem à vários mitos que foram propagados por seus
primeiros biógrafos, dificultando o trabalho de separar o fato da ficção. Pode-se encontrar muita
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E, como a viola e a harpa colorida,
Unindo cordas, fazem doce trino
Mesmo que a nota passe impercebida,
Das luzes vinha um canto cristalino
E a melodia pela cruz soava
Sem que, enlevado, eu distinguisse o hino.
Alto louvor, dei conta, se cantava:
“Ressurge” e “Vence”, sons entrepartidos,
Sem o todo entender, eu escutava.

Se a música interfere tanto no cotidiano das plantas e animais, deveríamos
melhor escolher o que ouvimos, por com toda a certeza ela agirá em nossa
mente e vida.

informação em suas obras, como na Vida Nova (La Vita Nuova) e na Divina Comédia (Commedia).Dante
foi fortemente influenciado pelos trabalhos de retórica e filosofia de Brunetto Latini (1220-1295) - um
famoso poeta que escrevia em italiano (e não em latim, como era comum entre os nobres), tendo também
se beneficiado da amizade com o poeta Guido Cavalcanti (c.1250-1300) - ambos mencionados na sua
obra. Pouco se sabe sobre sua educação. Segundo alguns biógrafos, é possível que tenha estudado na
universidade de Bologna, onde provavelmente esteve em 1285.
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3. ORIGENS E ANTIGÜIDADE
A música e a religião sempre andaram de mãos dados desde as origens do ser
humano. Desde que existe o ser humano, como homem primitivo, a música era
ouvida tanto nas estepes quanto nas cavernas, assim como hoje ela é ouvida
nas igrejas, criptas e templos. Nas origens da humanidade a música estava
mais ligada ao culto e adoração que à música de caça. Ela fazia parte dos ritos,
através do qual a comunidade estabelecia relações com divindades, que
podiam ser desde símbolos, animais e o Deus criador. Até nos dias de hoje há
tribos Siberianas, por exemplo, que no cerimonial de caça ao Urso, utiliza-se o
canto como saudação ao animal abatido, pedindo-lhe perdão. A atividade
musical além das atividades de culto era associada a outras atividades,
vivenciadas como a magia, por exemplo, não apenas como forma de domínio,
mas “na tentativa de emprestar algum sentido ao mundo, ou de transcendê-lo, era uma
maneira de alguma forma se transportar para reinos invisíveis ou imaginários, muitas vezes
além da imaginação humana, ou das almas”24. Portanto desde as primeiras

civilizações, a música guardava um caráter religioso. No Egito, por exemplo,
era vista como algo que envolvia o mundo todo, e especialmente os templos.
Como o incenso, chamado de divinizante, “a música preenchia os lugares de um fluido
sagrado durante as cerimônias”25. Na antiguidade clássica a música estava ligada à
transcendência, se observarmos a origem da palavra “música”, tem sua origem
na própria religião grega, palavra esta que deriva de uma divindade – Musa.
Homero, Hesíodo e outros poetas invocaram a Musa em suas obras literárias,
como fonte de inspiração poética. “Onde há música, não pode haver demônios”, já
dizia Miguel de Cervantes (1547-1616)26, e foi nesse prisma que a música
entrou na civilização ocidental, civilização esta que se fundamentou na cultura
judaico-cristã, e em seu longo trajeto, a música ocidental torna-se responsável
por longo acervo de obras que enriquecem a humanidade, obras essas que
24 Walter Wiora - The Four Ages of Music (New York, 1965).
25 Walter Wiora - idem
26 Escritor espanhol nascido em Alcalá de Henares e morre em Madrid. Em 1569 foge para Itália depois
de um confuso incidente (ferir em duelo a Antonio Sigura), tendo publicado já quatro poesias de valor.
Sua participação na batalha de Lepanto, no ano 1571, deixa-lhe inutilizada a mão esquerda que lhe vale o
apelido de o manco de Lepanto. Em 1575, durante seu regresso desde Nápoles a Espanha é apresado por
corsários argelinos, então parte do Império Otomano. Permanece em Argel até 1580, ano em que é
liberado depois de pagar seu resgate. De volta a Espanha se casa com Catalina de Salazar em 1584,
vivendo algum tempo em Esquivias, povoado de La Mancha de onde era sua esposa, e se dedica ao teatro.
Publica A Galatea. A partir de 1587 viaja em Andaluzia como comissário de provisões da Invencível
Armada, estabelece-se em Sevilha. Posteriormente trabalha como cobrador de impostos. Encarcerado em
1597 depois da quebra do banco onde depositava a arrecadação, "engendra" Don Quixote de La Mancha,
segundo o prólogo desta obra, não deixa claro se começou a escrevê-lo na prisão, ou simplesmente que se
lhe ocorreu a idéia ou o plano geral ali. Finalmente, em 1605 publica a primeira parte de sua principal
obra: O engenhoso fidalgo dom Quixote de La Mancha. A segunda parte não aparece até 1615: O
engenhoso cavaleiro dom Quixote de La Mancha. Num ano antes aparece publicada uma falsa
continuação de Alonso Fernández de Avellaneda. Entre as duas partes de Don Quixote, aparecem as
Novelas Exemplares (1613), um conjunto de doze narrações breves, bem como Viagem do Parnaso
(1614). Em 1615 publica Oito comédias e oito entremeses novos nunca representados, mas seu drama
mais popular hoje, A Numancia, além de O trato de Argel, ficou inédito até o tardio século XVIII. Um
ano depois de sua morte aparece a novela Os trabalhos de Persiles e Sigismunda. Entre as suas obras para
teatro destacam-se: Oito comédias e oito entremeses. Os tratos de Argel, O valente espanhol, A grande
sultana e Os banhos de Argel. Inicia sua obra poética com as quatro composições dedicadas a Ezequias da
rainha Isabel de Valois. Outros poemas foram: A Pedro Padilla, A morte de Fernando de Herrera, A
Austriada de Juan Rufo e Ao túmulo do rei Felipe II. Sua influência foi tal que se costuma referir ao
espanhol como a língua de Cervantes.
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ainda colocam o indivíduo em contato com a transcendência, apontando para a
inesgotável capacidade criativa da humanidade.
Na antiguidade a atividade coletiva vocal, à qual chamamos hoje de coral foi
uma realidade. Se observarmos o povo hebreu, gregos e romanos, a música
coral em uníssono fazia parte das manifestações populares, da música
religiosa e litúrgica e era uma manifestação primordial, e não há quase
manifestações instrumentais isoladas, são em geral associada à voz e em
muitos casos, a voz é associada à dança.
Os Mouros utilizavam-se do canto antifônico - por exemplo: um coro de
agricultores em resposta a um solista - nas colheitas, dessa forma o tempo
passava mais depressa e unia todos os trabalhadores.
O povo hebreu, antes do tempo de Moisés27 (nascido entre o séc, XIV aC. e o
séc XII aC), não tem qualquer menção à presença de música coral. A Bíblia
Sagrada menciona cantos de regozijo do povo israelita quando saíram do
cativeiro egípcio; na passagem do Mar Vermelho, Moisés escreveu o Cântico
do Mar, como forma de agradecimento pela passagem de seu povo pela coluna
de água.
Este canto encontra-se no relato bíblico em Êxodo 15: 17
"Cantarei ao Senhor, porque sumamente Se exaltou;
Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro
O Senhor é a minha força e o meu cântico
E Ele me foi por salvação
Ele é o meu Deus, portanto Lhe farei uma habitação
Ele é o Deus de meu pai, por isso O exaltarei
Cantarei ao Senhor, porque sumamente Se exaltou
O Senhor reinará eterna e perpetuamente."

Segundo consta, era um canto responsivo em uníssono, de ação de graças
liderada por Moisés, ou seja, Moisés entoava uma estrofe e o povo respondia.
Esta era a forma de canto coral mais utilizado na época. Na época não havia a
escrita musical, tal qual a conhecemos hoje, e estas melodias devem ter sido
perpetuadas de forma oral. Entre os Ashkenazis28 há uma melodia atribuída a
27 Moisés foi uma das personalidades mais importantes dentro do judaísmo, como líder do êxodos do
Egito, tornando-se o fundador de Israel e a pessoa que teve o privilégio de receber as tábuas da lei das
mãos de Deus.
28 Ashkenazi - são judeus cujos antepassados estavam localizados entre os povos teotônico e eslavo, no
centro, norte e Europa oriental, no entanto o paraíso do judaísmo torna-se a Península Ibérica para os
Ashkenazi e na África norte para os chamados Sephardi. Hoje, o judaísmo é definido freqüentemente em
mais grupos, mas os mais conhecidos são os Ashkenazi e os Sephardi, que estão presentes em vários
lugares, com identidades, sinagogas e políticas diferenciadas. Askhenazi era o nome que os judeus, eles
mesmos, usaram na Alemanha, nome tirado do Gênesis 10:3. As comunidades Ashkenazi eram no
começo, organizadas em pequenas cidades -comunidades, dentro de uma cidade cristã maior. Tinham
suas próprias leis, tiveram o contato social somente entre si, organizaram-se e armaram-se afim de
proteger suas comunidades contra os bandidos e ladrões. Na Polônia organizaram-se os Shtetls –
pequenas cidades cuja maioria dos habitantes eram de Judeus. Já no XI século desenvolveram materiais
didáticos que ainda está em uso no judaísmo, como é o caso do Mahzor, uma coletânea de poemas e
orações escritos por poetas Alemães e Franceses. Para os judeus Ashkenazi, o estudo do hebraico, do
Torah e do Talmud, contribuía de maneira para compreender sua religião, e era também uma maneira de
se proteger das influências das demais sociedades. Ashkenazi e Sephardi adotaram liturgias diferentes,
serviço de Torah, pronuncia diferente do hebreu e maneiras peculiares de vida. Os rituais do Ashkenazi
eram baseados nas tradições palestinas. Mas hoje, muitas das distinções entre Ashkenazi e Sephardi
desapareceram. Em Israel, em outros países como os EUA, Ashkenazi e judeus Sephardi vivem lado a
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Moisés, como sendo o Cântico de Moisés29. Não sabemos ao certo se ela era
esta ou não, mas como a tradição era oral, acredita-se que pelo menos parte
dela seja autêntica. Outra observação é com relação à relatividade das
afinações e tonalidades escolhidas para transcrever esta melodia. Com toda a
certeza não há exatidão, mas é a forma mais aproximada dentro de nosso
sistema musical:

Como hipótese, o canto poderia ter sido cantado da seguinte forma:
-

-

MOISÉS: "Cantarei ao Senhor porque sumamente Se exaltou."
CORO DE ISRAEL: "Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro."
MOISÉS: "O Senhor é a minha força e o meu cântico."
CORO DE ISRAEL: "E Ele me foi por salvação"
MOISÉS: "Ele é o meu Deus, portanto Lhe farei uma habitação."
CORO DE ISRAEL: "Ele é o Deus de meu pai, por isso O exaltarei."
MIRIÃ: "Cantarei ao Senhor, porque sumamente Se exaltou."
CORO DE MULHERES: "Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro."

Entre os antigos povos egípcios30 era comum a prática coral acompanhada por
instrumentos. Esta certeza está indicada através de representações gráficas
em monumentos. Os egípcios desenvolveram um ritual musical muito apurado,

lado, mesmo freqüentando instituições diferentes. O idioma dos judeus Ashkenazi era Yiddish, um
idioma muito semelhante ao alemão. Atualmente o Yiddish está em extinção. Hoje em dia,
aproximadamente 10 milhões dos 13 milhão de judeus do mundo são Ashkenazi.
29 Reverendo F. L. Cohen : "Introduction to Pauer's Traditional Hebrew Melodies" pg. iii.
30 Carl Engel (1818-1882) Organista, professor e escritor inglês com estudos na música dos assírios,
japoneses e hebreus - Livro: The Music of the Most Ancient Nations (Londres 1864)
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Instrumentos egípcios

envolvendo coros de 12.000 vozes e orquestras de 600 instrumentos, incluindo
harpas, liras, alaúdes, flautas e instrumentos de percussão.
Muitos estudiosos afirmam que a escala utilizada pelos egípcios era muito
parecida com a nossa, consistindo de tons e semitons, embora o canto fosse
em uníssono.
Há um canto coral ainda existente, utilizado pelos coptas31 no norte do Egito,
dizem ser originário de tempos muito antigos32, um Aleluia, parte de um longo
canto que está transcrito a seguir:

31 Coptas: são racialmente os mais puros representantes dos antigos egípcios.
32 The Encyclopedia Britannica - vol. 7 - pg. 113
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Entre os gregos a música estava associada a muitas atividades do cotidiano.
Na mitologia, Esculápio tratava doentes fazendo-os ouvir cantos suaves e
voluptuosos33; Asclepíades de Bitínia (c.124 a.C.-c.40 a.C.)34 descreveu
precisamente sintomas de doenças mentais e interpretou-os à luz de curiosas
teorias, mas ainda preconizou normas de tratamento. Na sua opinião, um
concerto de vozes eram medidas terapêuticas muito valiosas.35

33 Colomb: livro "La Musique"
34 Vide nota de rodapé na pág. 17.
35 Gregory Zilboorg (1890-1959) – “A History of Medical Psychology” - NY: W.W. Norton & Co, 1941
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4. IDADE MÉDIA E O CRISTIANISMO
Desde os primeiros tempos da era cristã - século I, a música assume um papel
fundamental nas cerimônias religiosas herdadas da sinagoga, influenciada pela
arte grega. A igreja continua as tradições da religião pagã grego-romana e do
culto israelita, onde o canto, sobre a forma coral assume papel de grande
importância.
O repertório litúrgico é baseado em salmos e hinos. Os salmos eram baseados
nos textos das sagradas escrituras confiados a um cantor (solo psalmodique),
com intervenções do coro de fiéis, respondendo periodicamente ao solista em
refrão. Essa forma de apresentação musical persiste até nossos dias e formam
o que chamamos de canto responsorial. Já por volta do IV século, dois coros
se alternavam na execução dos salmos, técnica esta que recebeu o nome de
antifonia.
Através dos Atos dos Apóstolos e das Epístolas de S. Paulo, temos
informações que os fiéis cantavam nos templos hinos e cantos espirituais com
um caráter popular, que eram acompanhados por flautas ou mesmo danças,
que eram seguidas de cerimônias pagãs. Mas logo a igreja aboliu os
instrumentos. Destas manifestações tem-se notícia da existência de um único
texto intitulado: Hymne Chrétienne d'Oxyrynchus que é datado do final do III
século.
Uma determinação de Milão, por volta no ano 313 de nossa era, autoriza
oficialmente a celebração de um culto católico. O latim substitui o grego para os
ofícios romanos e a música é direcionada para uma outra linguagem um pouco
diferente da arte antiga. Ressurge a forma do hino nas cerimônias religiosas,
fazendo surgir uma enorme quantidade de compositores. Os mais importantes
foram Ambrosio (c.334-397)36, padre em Milão, o qual foi transformado em
Santo Ambrósio, que desembaraçando a melodia dos ornamentos supérfluos,
conservando os quatro modos gregos, chamados mais tarde de modos
autênticos37. Nesta época também se destacou Agostinho (354-431)38, padre
36 Ambrosio: Descendente de gregos seu nome conhecido de batismo era Uranius, nasceu em Treves ao
sul de Gaul, hoje Alemanha em 334 e faleceu em 397 em Milão. Era funcionário do Império e governava
o norte da Itália quando os fiéis da diocese de Milão, inspirados por Deus, o aclamaram seu bispo. Àquela
altura, Ambrósio era apenas catecúmeno e ainda não havia recebido o batismo. Mas foram tão claros os
sinais de que era a voz de Deus que naquele momento falava pela boca dos populares que, depois de
alguma hesitação, Ambrósio aceitou. Foi batizado, ordenado sacerdote e sagrado bispo. Tomando
inteiramente a sério as novas responsabilidades, colocou sua imensa cultura e sua invulgar capacidade
administrativa ao inteiro serviço da Igreja. Combateu heresias, favoreceu e defendeu a virgindade
consagrada a Deus, empenhou-se tenazmente para extirpar os restos de paganismo do Império. Não
hesitou em enfrentar o imperador Teodósio, impondo a ele uma penitência pública porque se portara mal.
Deixou numerosos escritos de alto valor intelectual, e teve papel eminente na conversão de Santo
Agostinho (354-431). Foi canonizado como santo em 1083
37 Inicialmente os modos autênticos eram os seguintes: o I modo - RE, o III modo - MI, o V modo - FA,
e o VII modo - SOL. Mais tarde foram adicionados mais dois modos autênticos: o IX modo - DO e o XI
modo - LA. Os demais modos eram chamados de modos plagais, ou seja eles eram derivados dos modos
autênticos. Eram os seguintes: o II modo - LA, o IV modo - SI, o VI modo - DO, o VIII modo - RE. De
igual maneira outros dois modos plagais foram adicionados mais tarde: o X modo - SOL e o XII modo MI.
38 Agostinho: Aurelius Augustinus, nascido a 13 de novembro de 354 em Tagaste (hoje cidade africana
Souk-Ahras, na Argélia); morreu em 28 de Agosto de 430, em Hippone (hoje Annaba, na Argélia). depois
de uma juventude viciosa e cheia de desvios doutrinários, converteu-se por influência de Santo Ambrósio,
bispo de Milão, e sobretudo graças às orações e lágrimas de sua mãe Santa Mônica. Ordenado sacerdote,
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em Hippone, chamado mais tarde de Santo Agostinho, que foi famoso por seus
escritos teológicos e por seu tratado musical e, por último Paulo (c.354-430)39,
mais tarde chamado de S. Paulo, que foi padre de Nole, ex-aluno do poeta
Decimus Magnus Ausonius (310-395)40.
A liturgia41, chamada de missa42, era composta pela seguinte seqüência de
cantos:
1. A entrada dos fiéis era acompanhada pelos mais antigos e por esta
razão recebeu o nome de Introitus;
2. O Kyrie é cantado logo após o Introitus de uma forma contínua. Este
texto permanece até nossos dias, no idioma original, o grego – Kyrie
eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
3. Uma prece dirigida a Deus para que Ele dê aos homens a boa
vontade da paz sobre a terra, celebrando a glória do Criador, recebeu
o nome de Gloria;
4. Gradual, era cantado por um solista sobre o Gradus, um degrau que
se elevava sob o altar, e cuja melodia final era cantada pelo coro;
foi durante 34 anos bispo de Hippone, no norte da África. Além de pastor dedicado e zeloso, foi um
intelectual brilhantíssimo, dos maiores gênios já produzidos em dois mil anos de História da Igreja.
Escreveu numerosas obras de Filosofia, Teologia e Espiritualidade, que exerceram e ainda exercem
enorme influência. Combateu vigorosamente as heresias de seu tempo. De Santo Agostinho, disse o Papa
Leão XIII: "É um gênio vigoroso que, dominando todas as ciências humanas e divinas, combateu todos os
erros de seu tempo". Foi canonizado como santo em 1232.
39 Meropius Anicius Paulinus: Nasceu em Bordeaux, e desempenhou uma carreira política brilhante e em
38 Tornou-se governador de Campanie. Em 387 converteu-se ao catolicismo e em 389 foi batizado,
partindo para a Espanha onde fixou residência de 390 a 393. Ele se casou e teve um único filho que
faleceu com a idade de 8 anos. Esta morte fez com que ele se dedicasse de uma forma mais devotada e
radical à igreja. Em 393, foi ordenado padre pelo bispo de Barcelona. Nesta ocasião decidiu ir para a
cidade de Nole, quem sabe em acordo com St. Ambrosio de Milão, que era considerado o seu pai
espiritual. Em Nole, estabeleceu uma comunidade em torno do túmulo de S. Felix com uma via de acesso.
Vendeu suas propriedades na Espanha, França e Itália, deixando apenas as que ele possuía em Nole.
Dedicou sua fortuna à construção de uma esplêndida Basílica, de um hospital e de instalações no
convento Paulin, disponibilizado para seus alunos. É autor de diversos livros sobre a penitência, sobre a
problemática do mundo e os sacramentos e um tratado de música.
40 Nasceu e morreu em Burdigala, (atual Bordeaux na França). Poeta latino e interessado em retórica,
principalmente com uma preocupação com a cena provençal da região Gaul onde nasceu. Ausonius
ensinou em escolas famosas de Burdigala, primeiramente como gramático e posteriormente retórica
obtendo grande sucesso, sendo convidado a dar consultorias na África e Itália. Após 383, Ausonius
instala-se novamente em sua cidade natal em suas propriedades às margens do rio Garonne para se
dedicar á literatura e à poesia. Embora fosse cristão, escreveu principalmente na tradição pagã, mas, pelo
volume de seu trabalho preservado, foi um dos precursores da literatura latina cristã e da literatura de seu
próprio país. Algumas obras mais importantes que ainda está preservada é Technopaegnion (tradução
aproximada - um jogo da arte), um conjunto de poemas em que cada linha termina de forma
monossilábica. Seu texto mais longo, Mosella, tem indicações e descrições de cenário. Ausonius escreveu
também Praefatiunculae (Prefácios) uma autobiografia; Eclogae, versos mnemônicos de astronomia e
astrologia; Urbium do nobilium de Ordo (ordem de cidades nobres); Sapientum do septem de Ludus (jogo
dos sete Sábios), e diversos epigramas, adaptações de uma antologia grega. Seus laços sentimentais
aparecem em Parentalia, uma série dos poemas alusivos a parentes falecidos e em Professores
Burdigalenses, uma alusão aos professores de Burdigala; um retrato delicioso e valioso da vida da
província Gálica.
41 Liturgia: palavra grega composta de leiton, que significa público, e de ergon, que significa obra ou ato
público, o que em português chamamos de serviço divino. Os livros que contêm o modo de celebrar os
santos mistérios denominam-se liturgias.
42 Vide maiores detalhes na página 73 e 83
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5. Um Aleluia43;
6. O Ofertório cantado enquanto o padre oferecia ao Senhor o pão e o
vinho do sacrifício;
7. A Comunhão;
8. Mais tarde foi adicionado o Credo, canto que se localiza antes do
Ofertório;
Os textos do Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus e do Agnus Dei44 permanecem
invariáveis até nossos dias, constituindo assim o ordinário da missa45. Outras
partes podem ser adicionadas dependendo das festas e comemorações
especiais, como natal, início de ano, semana santa, etc. As novas partes
adicionadas serão de hinos, e de seqüências46 . Originalmente o Introitus e a
Comunhão eram cantados por dois pequenos coros que se alternavam47; o
Gradual, a Aleluia e o Ofertório eram cantados por solistas, os quais eram
respondidos pelo coral. As partes solistas eram consideradas difíceis por seus
ornamentos complicados, enquanto que a parte coral era simples.

Intróitos e Comunio

Cantados por dois pequenos coros
alternados

Gradual, Alleuia e Ofertorio

Cantados por solistas

Nesta época, a liturgia não possuía regras rígidas, cada igreja e região
adotavam as melodias e cantos que melhor lhe aprouvessem. Os chamados
cantos ambrosianos eram simples e muito conhecidos, tinham um caráter
nobre e decente, mas com influência popular.
No VI século, o papa Gregório “o grande” (540-604), é comparado a Salomão
por sua música. Ele corrigiu antigos cantos reunindo-os numa coletânea que foi
chamada de antiphonarium centonem 48, e dedicou-se a escrever novos, um
verdadeiro codex da música sacra. Estas coletâneas de suas obras receberam
o nome de cantos gregorianos também chamado de Cantochão ou Cantus
Planus, já que a melodia cantada possuía durações e intensidades muito
próximas das outras. Com este trabalho Gregório tinha por objetivo dar unidade
à liturgia e ao canto, estabelecendo as leis básicas do Antifonário, que o que
compreendia antífonas e os responsos dos ofícios religiosos. O canto era
monódico, formado por uma linguagem musical muito idêntica à música antiga,
43 maiores comentários sobre versículo aleluiático, de vide nota de rodapé na pág. 84
44
Agnus Dei = Cordeiro de Deus
45 Ordinário: assim é chamado há 600 anos o livro que determina o que se diz e se faz a cada dia, no altar
e no coro. O Ordinário da missa reúne o que se diz na Missa comum (Kyrie, Sanctus, Bendictus e Agnus
Dei), para distingui-lo do que é Próprio (partes móveis da missa - Introitus, Graduale, Tractus, Sequentia,
Offertorium, Comunio e Absolutio) para as festas e demais dias do ano.
46 Prosas derivadas do Aleluia, que mais tarde se tornou uma forma independente.
47 Cantos antifônicos
48 Antiphonarium: assim era chamado o livro que continha tudo o que se devia cantar no coro durante a
Missa devido aos intróitos que tinham por título Antiphona ad introitum; mas há tempo se utiliza esse
termo para indicar o livro que contem as antífonas das matinas, Laudes e demais horas canônicas.
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e inicialmente desprovida de acompanhamento e harmonia. Esta forma de
canto era monódico, era constituído por uma única voz cantada, um solista ou
pela coletividade, não requerendo qualquer tipo de acompanhamento. Era
construída a partir de modos herdados da cultura grega – formações diferentes
que dispunham os semitons e os tons inteiros em posicionamentos diferentes –
que se baseavam em ritmos declamatórios, utilizando sinais que
representavam os sons que eram chamados neumas,49 e os ornamentos
provenientes do judaísmo. Os neumas possuíam diversos formatos, que
podiam ser símbolos quadrados ou no formato de um losango (chamados de
punctus). A pauta gregoriana não indicava a altura do som, representava
graficamente o intervalo que se formava entre os sons. O período áureo do
canto gregoriano foi entre os séculos VI e VIII, no entanto se perpetuou até ao
século XX.

Neumas – notação musical dos cantos gregorianos

O canto gregoriano teve sua grande propagação em Roma e nas regiões de
Gaules e Charlemagne, no entanto enfrentou muitas resistências em Milão e
também na Espanha, que utilizou por longos séculos o rito mozárabe50.
49 Neuma: palavra de origem grega que significa sinal. Vide exemplo pág. 27
50 Rito Mozárabe: Mozárabe vem do árabe - musta’rib,  مســــتعرب- que significa «arabizado». É um
nome dado aos cristãos que habitavam a Espanha, durante a dominação Islâmica. Os mozárabes possuíam
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Gregório tinha por objetivo firme assegurar que sua obra tivesse
tivesse propagação
por todo o mundo, instituiu em Roma a Escola de Cantores51 e a Escola de
Oradores.. Com essas escolas formavam-se
formavam se instrutores que se propagam por
todo mundo cristão.

Partitura de canto gregoriano

Aos poucos vão surgindo novas técnicas de composição, como é o caso da
homofonia52, e novos teóricos, destacando-se
destacando se o monge beneditino de SaintSaint
Amand de Flandres, Hucbald (840-930)53, professor e autor de vários tratados,
cultura árabe, embora vários deles falavam o idioma romano, o mozárabe é um dialeto arcaico da
Espanha transcrito em caracteres árabes. A liturgia era feita em árabe e a arte mozárabe é testemunha da
mistura do islamismo com temas cristãos, provocado pela influência das tradições orientais árabes e
mouras, diferenciando-os
os dos de origem árabe. Rito Mozárabe, também chamado de Rito Gótico por ter
sido seguido pelos godos cristianizados. Originou-se
Originou da alegria
legria das crianças quando os Mouros saíram de
Seviglia. São Isidoro (560-636)
636) escreveu as música para as comemorações. Com este nome eram
conhecidos os cristãos que viviam sobre a dominação muçulmana em al-Andalus.
al Andalus. Estavam obrigados a
pagar impostos de caráter
aráter pessoal e territorial. Os cristãos de al-Andalus
al Andalus conservaram sua organização
política, jurídica e eclesiástica. Na medida em que a cultura islâmico-oriental
islâmico oriental se arraigou nos territórios
peninsulares dominados por muçulmanos, os mozárabes perderam importância
importância e foram-se
foram
arabizando.
Diante da situação, os mais intransigentes promoveram revoltas e emigraram para núcleos cristãos. Até o
século XI a comunidade mozárabe viveu um período de relativa tranqüilidade, mas a partir desse
momento, primeiro com a chegada
hegada dos Almorávides e depois com a chegada dos almohades sua situação
deteriorou-se
se e acabaram por ser expulsos por esses últimos. A atividade mozárabe e seus contatos com
os reinos cristãos e mais com a sua definitiva deportação, contribuiu para a difusão
di
de seus
conhecimentos científicos e artísticos orientais. O rito mozarabe deu lugar ao rito romano por volta do
século XI e foi restabelecido pelo cardeal Ximénès (Francisco Jimenéz) de Cisneros (1436-1517)
(1436
de
Toledo - fundador da Universidade de Alcala,
Alcala, editor da Bíblia poliglota e ministro de Carlos V da
Espanha - subsistindo até nossos dias. A missa do rito mozárabe, diferencia do eucarístico atual que rege
o rito romano ou latino, por sua duração superior à atual, devido aos numerosos cantos que se
s sucedem no
transcurso da liturgia. Foi praticado pelos padres da igreja espanhola como Santo Isidoro (560-636), S.
Leandro (534-600), S. Eugênio (?-505),
(?
Sta. Lucrecia (304-?), Sta. Eulália de Mérida (290-304)
(290
– patrona
de Oviedo – e das dioceses. Este rito
rito foi abolido no concílio de Burgos no século XI, mantendo-se
mante
no
Corpus Domini, com os meninos que se vestiam com roupas especiais e dançavam diante do altar, na
catedral de Toledo e em várias paróquias e dioceses.
51 Schola Cantorum, foi a primeira escola
escola de Cantores Litúrgicos da história, que foi instituída pelo
Concilio de Laodicea (Siria, Asia Menor) no ano de 350, para proteger os cantores oficiais contra os
abusos de usurpadores indesejáveis que adulteravam os cantos litúrgicos. A sua consolidação definitiva
d
acontece somente no ano de 390 quando o Concilio de Cartago fixa as normas para o Oficio de Chantre
(Ofício do Cantor).
52 Homofonia: Prática
rática de vozes simultâneas
53 Hucbald: Poeta e músico muito estimado pela corte de Charles de Chauve, do qual ele possuía algum
parentesco. Foi autor de hinos, um tropo, uma seqüência e um ofício litúrgico. É considerado um dos
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destacando-se: de Harmonia Institutione, Musica Enchiriadis e uma coletânea
intitulada Commemoratio Brevis de Tonis e Psalmis Modulandis.
Dentro destas obras surgem as primeiras idéias de polifonia, o organum54,
assim como um sistema de linhas paralelas, entre as quais se escreviam as
sílabas de uma melodia. Outro teórico de grande importância para este
momento histórico foi o monge beneditino Guido Aretinus (980-1050)55 de
Arezzo - que mais tarde incorporou o nome de sua cidade ao nome, sendo
mais conhecido por Guido d'Arezzo - foi o responsável pelas grandes
mudanças teóricas e práticas na linguagem musical, mudanças essas que
permanecem até nossos dias.
O desenvolvimento e aperfeiçoamento da pauta, a substituição da notação
greco-romana que era feita por letras, sendo substituída por um sistema
figurado através dos sinais musicais que hoje conhecemos, as diversas claves
para as vozes (claves de DO, FA e SOL),

teóricos mais importantes de seu tempo, com as obras que lhe são atribuídas, tais como: Musica
Enchiriadis, Scolica Enchiriadis, Alia Musica, Commemoratio brevis de tonis e De Harmonica
Institutione. Este último provavelmente escrito por volta de 880 no norte da França, onde surgem
ensinamentos preciosos sobre as novas técnicas polifônicas, classificação das notas, dos intervalos, das
consonâncias, tetracordes e dos modos eclesiásticos, na tentativa de conciliar a doutrina de Boèce,
essencialmente direcionada para a Antiguidade, com a música litúrgica em constituição, tentando resolver
os difíceis problemas impostos pela notação neumática até então utilizada. Hucbald propõe algumas
inovações que serão retomadas e melhoradas por Guido D’Arezzo, um século e meio mais tarde.
54 Organum: vide desenvolvimento do tema mais detalhes na página 31
55 Guido D’Arezzo: Músico, monge e mestre de coro da Catedral de Arezzo na Toscana e encarregado
do coro da escola por volta de 1030. Conhecendo certamente os progressos musicais, e sendo ele próprio
um músico inventivo, concebeu um sistema para aprender música de ouvido. Descobriu uma melodia
profana, hino que os meninos cantores entoavam a São João, para que os protegesse da rouquidão, cada
linha da qual começava com uma nota mais aguda que a anterior. Associou à melodia a um texto sagrado
em Latim, cuja primeira sílaba de cada linha podia dar o nome de cada nota da escala musical. Em
seguida, fixou cada mnemônica num esboço da mão humana Cada articulação da mão de Guido foi
associada a um intervalo da escala, de tal modo que os meninos do coro de Arezzo sabiam exatamente
qual nota deveriam cantar: Guido afirmava que assim se poderia aprender música em apenas alguns dias,
em vez de levar várias semanas. Solfège ou solfeggio (solfejo), como o sistema ficou conhecido, foi
rapidamente adotado pelos estudantes de canto para a memorização de exercícios vocais. Durante o
século XIX, o sistema de Guido foi adaptado para transformar-se no sol-fá tônico dos nossos dias, e usado
para ensinar não-músico a cantar música coral. Foi nessa época que alguns tons foram reformulados de
modo a facilitar o canto. Ut tornou-se dó, sa tornou-se te (em francês si). Guido d'Arezzo também
escreveu bastante acerca do novo sistema de notação usando uma pauta com várias linhas, onde o fá e o
dó eram especialmente assinalados com tinta colorida para marcar o tom. A mão de Guido e seu sistema
depressa floreceram e encorajaram outros compositores a fazer música mais elaborada e interessante. Em
meados do século XIII, a sutileza da organização musical era de tal ordem que exigia um novo e mais
preciso método de notação para traduzir a duração extra de cada nota, bem como as pausas intervenientes.
Linhas e compassos estavam ainda por ser inventados, mas a métrica musical encontrava-se já dividida
em perfeito, três tempos (ligados à Santíssima Trindade e, por isso, mais adequados à música de igreja),
representado por um círculo, e imperfeito, dois tempos, representado por um semicírculo como um "C". A
igreja discordou do "C" e recomendou o "O". Em termos modernos, as valsas vienenses estavam na moda
e as marchas, não. As danças populares sempre preferiam "O", mas os hinos anglicanos e os coros
luteranos estão mais próximos do "C". Há sem dúvida exceções e combinações - por exemplo, a jiga no
compasso de 6/8 (a melodia Lilliburlero é um exemplo conhecido). A moderna notação em claves aguda e
grave ficou definida somente em 1600 e, desde então, tem-se desenvolvido nitidamente - quer dizer, até
os tempos modernos.

27

além de atribuir nomes definitivos aos sons. Guido d’Arezzo utiliza-se das
primeiras sílabas do canto a Sancte Johannes56, entre outras mudanças
importantes. Com esta nova forma de escrita, a música passou da fase oral
para a escrita, perpetuando assim o que se chama hoje de partitura.

Hino a Sancte Johannes que originou o nome das notas

Mas é evidente que até ao século IX a música era predominantemente
monódica, isto significava que toda a vez que se entoava uma melodia, em
grupo ou em solo, com ou sem acompanhamento instrumental, todas as vozes
entoavam a mesma linha melódica. Ressalta-se aqui o fato que quando as
vozes masculinas, femininas e infantis cantavam juntas, as vozes eram
separadas por intervalos de oitava, fato este que não mudava o caráter
monódico da melodia.
56 Texto que serviu de referência: Ut queant laxis - Resonare fibris - Mira gestorum - Famuli tuorum Solve polluti - Labi reatum - Sancte Joannes. Tradução: Para que nós, servos, com nitidez e língua
desimpedida, o milagre e a força dos teus feitos elogiemos, tira-nos a grave culpa da língua manchada,
São João.
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Partitura de Guido d’Arezzo onde cada ponto correspondeu a uma nota.
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5. ARS NOVA. O ADVENTO DA POLIFONIA
Uma nova tendência, que na realidade não era tão nova, início da escrita
polifônica. Se observarmos os povos antigos, muitos deles já utilizavam esta
técnica, mas não havia uma evolução sistemática desta tendência, por esse
motivo não se consideram manifestações relevantes para um estudo mais
aprofundado, e são consideradas casuais tais aparições. A partir do IX século,
esta tendência torna-se mais sistemática e surgem vários compêndios e
tratados que passam a expor essas técnicas. Destaque para a obra do teólogo
irlandês Scot Erigena (815-877) que escreveu um tratado chamado De
Divisione Naturae, mostrando uma nova modalidade de cantar através da
sobreposição de vozes. Especula-se o tempo todo, e deseja-se quebrar a
monotonia da monodia, com a organização de discursos com várias linhas
melódicas. A partir das formas em uso – o moteto, a missa, entre outras - a
música vocal foi sendo levada para territórios cada vez mais inesperados.
As primeiras manifestações polifônicas deram-se a partir do paralelismo, uma
linha melódica gregoriana podia ter uma segunda voz que era cantada em
intervalos de oitava, quinta e quarta. Depois surge uma outra técnica, que é a
utilização do discanto, quando se empregavam vozes em movimentos
contrários á voz principal. As vozes desenvolviam-se em ritmos iguais – som
contra som57.
A partir das primeiras técnicas polifônicas, surge a forma de escrita, a qual
recebeu o nome de organum. Existem vários tipos:
1. Organum paralelo: as primeiras músicas polifônicas (com duas ou
mais linhas melódicas) datam do século IX e a sua forma mais antiga
com uma voz adicionada vox organalis que duplica a voz principal vox
principalis.
Exemplo 1. (duas vozes)

Exemplo 2. (quatro vozes)

57 Punctus contra punctum: termos que originaram no século XIII a palavra contraponto.
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2. Organum Livre. Os compositores foram libertando a vox organalis (voz
inferior) de seu papel como cópia fiel da vox principalis (voz superior),
nos dois séculos seguintes. No século XI, além do movimento paralelo, a
vox organalis também usava o movimento contrário, o movimento
oblíquo e o movimento direto. No organum livre, a vox organalis já
aparece escrita acima da voz principal. Sua apresentação é por
intervalos de oitavas, quintas e/ou quartas paralelas com ritmo simétrico
em todas as vozes, veja os exemplos:
Exemplo. 1 – (movimento contrário e seqüencial)

Exemplo. 2

- (movimento seqüencial e paralelo)

Exemplo. 3 – (movimento contrário, seqüencial e paralelo)

Esta forma de escrita confere ao tecido musical maior independência melódica
das vozes, mas não pode ser considerada uma polifonia no verdadeiro sentido
da palavra, visto que a polifonia é a independência total das vozes.
3. Organum melismatico: No começo do século XII, este estilo nota
contra nota foi abandonado, substituído por outro em que a voz principal
se estendia em notas mais longas em contraposição a uma voz mais alta
que se movia livremente, com notas de menor duração, com suavidade.
A isto se chama melisma58

58 melisma: um grupo de notas cantado com uma única sílaba.
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Já o organum de Perotin (c.1160-c.1245) e Guido d'Arezzo (980-1050),
mostram uma maior independência de movimentos entre as vozes, garantida
pelos movimentos contrários entre as vozes. Analisamos apenas a
independência das vozes, mas fica claro que ainda não está presente a
independência rítmica.

Versão moderna da partitura de Perotin

O cristianismo produziu nos primeiros séculos de nossa era uma grande série
de manifestações musicais. Em quase todas elas a influência judaica, por um
lado era notória, apresentando-se através da recitação, cânticos e salmos e por
outro a influência grega, através das técnicas e teorias.
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A civilização ocidental, profundamente religiosa, influenciada pela Igreja
católica, dedicou especial atenção à música vocal, na medida em que percebia
que a música associada à oração ganhava poder e convicção. A esse respeito
S. Basílio (329-379)59 comentou:
“O canto é um meio de unificação: a salmodia traz de volta o povo dos fiéis à harmonia
de um único coro. A salmodia ocasiona o maior de todos os bens: o amor”.

Seguindo esta visão, a música cantada funcionava como um elemento de
transformação do indivíduo. Muitas obras nesta época, salmos, hinos e cantos,
foram compostas anonimamente para integrar a música litúrgica.
A música sacra excluiu os instrumentos, a dança ritual e o ritmo simétrico,
passando a se apresentar de forma monódica, em uníssono:
“De início, os fiéis cantavam as melodias litúrgicas em uníssono coral. Mas a falta de
preparo técnico do povo prejudicava a exatidão cerimonial, e já no século II as
Constituições Apostólicas determinavam que um solista entoasse os salmos, deixando
aos fiéis algumas respostas fáceis. Isso deu origem a processos diversos de cantar a
melodia cultual. Havia o solo salmódico, sem a participação coral, a não ser nas
Doxologias (pequenas fórmulas litúrgicas de louvor a Deus) e nas exclamações finais
(amém e aleluia); o canto responsorial, em que solo e coro se sucediam; o canto
antifônico, em que dois coros de alternavam. Por outro lado, o aparecimento de
cantores profissionais provocou o desenvolvimento artístico das melodias, que se
enriqueceram de melismas. Se muitos cantos permaneciam silábicos, isto é,
correspondendo a cada som da melodia uma sílaba do texto correspondia a vários
sons, em vocalização ornamental”60.

Os antigos não sentiam necessidade da utilização da harmonia, a melodia era
suficiente, porque era livre rica e bela, segundo eles a harmonia estragava
essa beleza. O sistema modal antes de tudo é melódico. Na escala diatônica,
cada um dos sete graus podem ser tônica numa escala de oitava modal. Os
sons se encadeiam livremente sem serem dominados pelo elemento
harmônico, que leva à síntese da oitava, o que no modo não acontece. Como
no modo a escala é diatônica, o lugar dos semitons e dos tons é variável, em
relação ao ponto de partida, criando dessa forma sete modos diferentes.
Com esta nova forma de escrita, a música passou da fase oral para a escrita,
perpetuando assim o que se chama hoje de partitura.
A partir dessa técnica surgem novas e mais complexas obras em combinações
vocais baseadas no mensuralismo61. Em Paris surge uma escola de música
ligada à catedral de Notre Dame, que teve um papel preponderante nesse
processo.

59 Bispo e doutor da Igreja, nasceu na Capadócia; seus irmãos Gregório de Nissa e Pedro, são santos. Foi
íntimo amigo de S. Gregório Nazianzeno; fez-se monge. Em 370 tornou-se bispo de Cesaréia na
Palestina, e metropolita da província da Capadócia. Combateu o arianismo e o apolinarismo (Apolinário
negava que Jesus tinha uma alma humana). Destacou-se no estudo a Santíssima Trindade (Três Pessoas
em uma única Essência).
60 Mario de Andrade (1893-1945): História da Música.
61 Processo que mede com exatidão a duração sonora
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Manuscrito atribuído a Leonin – escrita de época

Durante o século XII com Leoninus (c.1163-1190)) o maior organista de seu
tempo e compositor da igreja da Virgem Maria, atual Notre Dame que
influenciou grandemente o movimento polifônico através de seus organum. É
autor do livro Magnus Líber Organi, um ciclo de cantos a duas vozes para
órgão que abrange todo o ano litúrgico62, e no início do século XIII com
Perotinus Magnus (c.1160-c.1245), a música tomou um novo rumo, ampliou o
número de vozes polifônicas no interior do organum (cantado pelo tenor), de
duas até quatro vozes utilizadas no Viderunt omnes e no Sederunt principes,
ampliando assim a construção vocal baseada na vox principalis, que era muito
semelhante ao cantus firmus, também apresentou passagens cromáticas e a
imitação de motivos.

Gradual de Perotin
62 Magnus Líber Organi: coletânea de cantos a duas vozes nas partes solistas dos graduais, aleluias e
responsórios utilizados em diversas festividades religiosas. Esta obra não está indicada com a assinatura
de Leoninus, mas há uma alusão a essa obra mas em um tratado intitulado Anonymous IV (1280)
menciona-se esta obra e atribui-se a Leoninus a autoria da coletânea, sendo revisado por Perotinus mais
tarde.
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Com essa nova tendência musical o canto gregoriano passou a funcionar, ora
como voz principal, acompanhada por vozes inferiores (chamadas de vozes
organalis), ora como tenor63, parte esta que serve de base para os movimentos
melismáticos do discantus. O que se ouve são longos pedais, ou seja, o
cantochão funcionando como base, sobre os quais se delineia um infindável
número de arabescos. Essa técnica chama-se de organum64. Nessa maneira a
escola parisiense de Notre Dame, dá sua contribuição para o surgimento da
polifonia. Entre as formas mais usadas encontramos o motetus, o conductus e
o rondo. O motetus era a três vozes, cada qual com textos e ritmos diferentes;
o conductus é uma melodia firme, mas não advinha mais do canto gregoriano,
que poderia ser uma melodia popular ou de criação do compositor; já o rondo,
forma estrófica, poderia ser a mesma melodia, que seria repetida por todas as
vozes e cada voz cantando a melodia por sua vez. Este processo foi chamado
de canone e se tornou uma das bases da música polifônica.
No entanto, a música religiosa que era dominada pela igreja católica, foi
colocada em xeque no séc. XI nas manifestações populares realizadas em
feiras e festas seculares ou no interior das cortes de suseranos65 apresentados
em forma de canções de burlas (canções de zombaria) e de representações
cênicas em forma de baladas com temáticas que podia falar de amor, de
escárnio ou até textos maldizentes. Eram compostas por poetas músicos que
eram conhecidos por trovadores. Lógico que estas manifestações populares
não tinham o aval da igreja. S. João Crisóstomo (347-407), apostrofava:
“As canções e os versos infames causam à alma um odor mais insuportável do que
tudo o que mais abominamos e, no entanto, quando um comediante os recita diante de
vós, não somente não sentis pena, mas rides, vos divertis, bem longe de terdes
aversão e horror”.

Todavia, a música dos trovadores se desenvolveu sem limites. Entre os focos
de maior proeminência estava a região de Provence – região meridional da
França atual -, o sul da Alemanha e a Península Hibérica. Entre os principais
trovadores que assinavam suas obras são conhecidos: Guilheme d’Aquitania
(1071-1126), Walter Von der Vogelweide (?-1228), Peire Vidal (1183-1204),
Guiraut de Bornelh (1136-1215), Barnard de Ventadorn (1147-1171), Raimbaut
de Vaqueiras (1180-1205), Afonso X (1252-1284) – cognominado de o sábio - e
muitos outros desconhecidos, não identificados.

63 O termo tenor provém do latim tenere, que significa sustentar. Na música medieval, era a esta voz que
era atribuída, via de regra, a linha principal do canto. Por esta razão, o intérprete deveria ser capaz de
"sustentar" as notas enquanto as outras vozes, mais agudas, realizavam floreios vocais.
64 organum – significa organizar
65 Suserano: feudos do qual outros dependem. Soberanos que possuem vassalagem de estados
aparentemente autônomos. Dicionário Aurélio – segunda edição - Editora Nova Fronteira (1986).
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6. O AUGE DA POLIFONIA E AS NOVAS TÉCNICAS
A partir do século XIV e XV não há mais diferença entre a música sacra e
profana, há uma tendência de misturar as linguagens. Philippe de Vitry (12911361), chamou este período de Ars Nova. A música sacra então passa a ser
regida por suas próprias leis e não mais por dogmas religiosos. Vitry dá
emancipação ao ritmo, dando uma maior independência às vozes que são
colocadas em contraponto, e assim há uma necessidade de reformular os
antigos modos eclesiásticos.

Tratado de Philippe de Vitry sobre a Ars Nova

É nessa fase que se estabelece a forma da Missa66. Uma das primeiras missas
polifônicas cujos registros em partitura chegaram, na íntegra e que se tem
notícia é a Missa de Tournai, em referência à cidade belga onde a partitura foi
encontrada em 1862, esta obra de autor desconhecido, foi composta em
meados do século XIV (em torno de 1300) para 3 vozes e marca o início da
grande evolução musical da região franco-flamenga, influenciando, no século
seguinte, alguns dos primeiros grandes nomes da música como Guillaume
Dufay (1400-1474) e Josquin Desprez (1440-1521). A Ars Nova floresceu na
França e na Itália de uma maneira especial. Entre os principais compositores
surgem Guillaume de Machaut (1300-1377) e Francesco Landini (1325-1397),
66 Missa: Mais do que qualquer outro, é um gênero ligado às tradições e ao formalismo das cerimônias
religiosas da Igreja Católica e reproduz integralmente o texto do ordinário (partes fixas) da missa católica,
em latim. As missas são estruturadas em cinco grandes partes: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus e
Agnus Dei. Além da missa do ordinário, existe a missa de Réquiem, no Propio possui a Seqüência Dies
Irae, no ordinário não tem o Gloria nem o Credo e com freqüência completa-se com o responsório Libera
me, Domine Deus, que na realidade não faz parte da Missa, mas utiliza-se na absolvição que geralmente é
um complemento da missa. Vide mais informações nas pág. 73 e 83.
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desenvolvendo a polifonia a três e quatro vozes a um nível de sofisticação até
então desconhecido.
No século seguinte a música e as regras composicionais de Vitry (1291-1361),
passaram de um processo de sofisticação a um processo mais intuitivo, e o
contato com a Inglaterra, sobretudo por meio de John Dustable (c.1380-1453),
revigorou a escrita musical. Desse período conhecemos também o grande
mestre Guillaume Dufay (c.1400-1474), um experimentador de todas as áreas
da expressão musical disponível na época.
Dufay foi um dos primeiros artistas que trabalharam no norte da França, hoje
os paises baixos, conhecido como compositor franco-flamengo. No século XV e
no seguinte, a música produzida nessa região contribuiu para levar a polifonia a
um grande apogeu. Este novo movimento (1460) dá à música aproche com a
realidade, com estado de alma e com os sentimentos que são expressos
através dos textos cantados.
Esta nova fase da linguagem polifônica está fundamentada em duas formas
sacras principais: a missa, o moteto, e na música profana a linguagem
polifônica fundamenta-se na chanson67, e no madrigal68 gerando uma
verdadeira multidão de compositores e artistas extremamente dotados
estabelecendo-se no cenário musical de então. O madrigal, para as vozes
67 Chanson: Pierre Attaingnant (1490-1553) publicou em 1528 a 1549 cerca de 2.000 chansons, além de
música sacra. Na França a chanson teve dois compositores entre muitos, cuja produção atingiu real
importância: Claudin de Sermisy (1490-1562) e Clèment Janequin (1480-1560). Muitas de suas chansons
são cantadas hoje em dia por coros de câmara. As chansons de Claudin alcançaram enorme repercussão
na época. Algumas se tornaram tão populares que acabaram sendo transcritas para alaúde e canto.
Características da chanson: a) predomínio do contraponto nota-contra-nota sobre a polifonia mais
desenvolvida; resulta daí um caráter mais simples. b) canto silábico que implica em ausência de
melismas. c) simplicidade e precisão formal. Este último aspecto é importante, pois a chanson tem
separação clara das partes, diferentemente do moteto. As frases musicais estão condicionadas pelas
estrofes e versos, tem começo e fim nítidos, sendo as imitações escassas. As repetições das seções são
importantes, criando um desenho característico, A-B-A-B-C-D-E-E. Outra característica importante da
chanson é o realismo expressivo, chegando ao terreno da imitação da natureza como nas chanson de
Clément Janequin (1480-1560). Os títulos de algumas delas permitem formar uma idéia a respeito: "Les
chant des oiseux " e " La Guerre", entre outras. A chanson influenciou o madrigal italiano. Vide pg. 74.
68 Madrigal: é impossível estabelecer uma norma fixa para a forma. Ela depende da forma do texto,
sofrendo modificações no transcurso do tempo e as modalidades dos poetas e dos músicos. Ilustrava
sonoramente cantos de pássaros, ou ruídos de batalhas ou de maneira simbólica, ao se referir ao céu fazia
que a melodia subisse ou ao se referir á terra fazendo movimento descendente da linha melódica.
Principalmente a partir do século XVI e XVII, o madrigal apresenta a mesma forma que o moteto. Quer
dizer, cada frase, o fragmento mais significativo, tem um desenvolvimento, ás vezes polifônico, ou
homofônico. Os desenvolvimentos polifônicos, com freqüência, se repetem por todas as vozes. É
suficiente a similaridade de conceitos, correspondência dos versos e de rimas nas palavras, para que se
originem repetições de períodos na música. Baseado no que disse acima, o madrigal, é uma forma
variável de acordo com os tempos, em conformidade com o texto, ma a característica principal é a
observância como termina, com um período repetido, o qual confere um final correto e é um fator muito
importante da correta arquitetura musical. A maior diferença, no entanto, entre o madrigal e o moteto está
no estilo. O moteto é basicamente uma obra litúrgica, conservando características da arte sacra, por outro
lado, o madrigal tem uma liberdade de expressão e de cores, que harmonizam com o sóbrio e o nobre,
podendo explorar o sentimentalismo da situação. O madrigal não pressupõe um conceito absoluto de um
gênero musical que se caracteriza por sua qualidade cálida e apaixonada. Pode também revelar
delicadeza, uma preciosidade, que pode ser cantada por um pequeno grupo de vozes. Do ponto de vista
tonal, o moteto e o madrigal, é trabalhado sobre uma tonalidade principal, especialmente no primeiro e
último episódio. No episódio mediano procede-se por movimentos modulatórios, que podem ser livres,
passando por tonalidades distantes da tonalidade principal, no entanto em consonância com o caráter da
composição. Vide pg. 72.
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desacompanhadas foi a forma musical mais privilegiada entre todas as
utilizadas. No início, teve sua origem no encontro da frottola69 e a polifonia dos
mestres franco-flamengos, que já dominavam por quase um século a vida
musical italiana. Entre os compositores de maior destaque da forma madrigal
estão: Orlando di Lassus (1532-1594), Giovanni Pierluigi da Palestrina (15251594), Cyprien de Rore (1516-1565), seguidos por Marc Antonio Ingegneri
(1545-1592), Luca Marenzio (1553-1599) Orazio Vecchi (1550-1605) e Carlo
Gesualdo (1560-1613) entre muitos outros. Entre os grandes mestres desta
nova linguagem destaco Joannes Ockeghem (c.1430-c.1495), Josquin des
Pres (1450-1521), Antoine Busnois (c.1440-1492), Pierre de la Rue (c.14601518) e Jakob Obrecht (1450-1505).
Expandido-se por toda a Europa, o madrigal era visto como uma oposição á
música religiosa, firmando-se como uma forma autônoma, que podia seguir seu
próprio caminho, de forma inovadora, impulsionando a música vocal para
caminhos ainda não visto. Cada vez mais distanciada da igreja, exprimia
emoções individuais, repletos de discursos amorosos eternos, assim como
invocações à natureza, entre outros temas.
Entre as novas técnicas, surgem as dissonâncias, contraponto imitativo,
cadências harmônicas, desprezo dos antigos modos visando o estabelecimento
da tonalidade e o crescimento de modos profanos de música. O prestígio da
escola franco-flamenga, influencia toda a Europa, em Roma Jacques Arcadelt
(c.1515-c.1568), em Veneza Adriaan Willaert (c.1480-1562), na Alemanha Jan
Peterszoon Sweelinck (1562-1621), na Espanha Nicolas Gombert (c.1505c.1556), Portugal e até na Polônia.
“Se é verdade que o tempo nos traz sempre algo novo, certamente parece que isso
deve encontrar lugar, sobretudo na música, na qual nada é julgado bom se não é novo”.

Era o que dizia Pierre Maillart (1690-1758) fazendo elogio às radicais
mudanças por que passava a música, já fazia algum tempo. Dentro da própria
igreja essa mudança era notada. Desde o séc. XIII as mudanças eram
constantes partindo do canto gregoriano que culminou com a complexa
69 Frottola: tipo de canção polifônica de estilo popular, utilizando textos de amor frívolo e licencioso,
originada no norte da Itália no período de 1470-1530, também conhecida por barzelletta. Abrange toda
uma variedade de formas poéticas, provavelmente originadas da ballata do X século, incluindo também
odes (composição de origem grega composta em verso, que se destina a ser cantada, com um poema que
exaltava uma ocasião especial ou como parte de uma peça), sonetos (basicamente é forma poética
composta por 14 versos, dispostos em 2 quartetos e 2 tercetos), strambotto (forma poética italiana,
também conhecida como ottava rima ou rispetto, em que cada estrofe era composta por 11 sílabas), e
canzone (na Itália, era um poema lírico ou de imitação lírica. Um dos principais poetas e músico desta
forma poética-vocal foi Francesco Petrarca (1304-1374) entre outros compositores da época, que inseriam
a canzone nas frottolas e madrigais do séc. XVI e XVII, para uma canção simples e melodiosa. Um
exemplo bem conhecido da forma de canzone é a ária da ópera Nozze de Figaro de Mozart (1791-1844)
“Voi que sapete”. As primeiras frottolas conhecidas são a três vozes com a melodia principal no soprano
e segue a fórmula A-B-B-A. Os ritmos repetidos são simples e a textura é basicamente homofônica.
Algumas foram adaptadas para voz e alaúde e as partes mais graves eram provavelmente tocadas em
violas, sopros ou mesmo por instrumentos de teclado. Entre 1505 1514, Ottaviano Petrucci (1466-1539)
publicou 11 livros de frottolas, que constituem o mais significativo corpo de peças musicais publicadas
por qualquer editor de sua época. O principal centro de composições desta forma musical foi em Mantua
onde trabalharam os melhores compositores do gênero Destacamos os principais compositores de
frottolas: Bartolomeo Tromboncino (1470-1535), Marchetto Cara (1470-1525) e Filippo de Lurano
(1475-1520). Um dos primeiros compositores a utilizar este termo para designar uma canção polifônica
foi Francesco Landini (1325-1397) – Exemplo de frottola “El Grillo” de Josquin des Près (1450-1521)
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polifonia renascentista. Como não há uma quebra na evolução, a evolução da
linguagem musical torna-se universal e não presa a fronteiras. Adrian Willaert
(1480-1562), instala-se em Veneza e desenvolve o madrigal e o ricercare, que
é um precursor da fuga. É justamente na Itália, Veneza e Roma, que a música
religiosa toma novo rumo. Andréa Gabrieli (c.1510-1586) e Giovanni Gabrieli
(1557-1612) adotaram as formas da polifonia poli coral, ou seja, vários coros
cantando simultaneamente, ou antifonicamente. Entre os compositores desse
período destaco: Orlando de Lassus (1532-1594), que era considerado por
seus contemporâneos o maior de todos os compositores, utilizará uma
pluralidade de linguagens e uma pluralidade de expressões, construindo obras
dentro da fé ou obras dentro do espírito humorístico; Giovanni Palestrina (15251594), considerado um dos compositores mais perfeitos na arte da composição
polifônica, utilizando-se de curtos motivos que são tratados de forma imitativa e
com sutis variações rítmicas ou melódicas; Thomas Luiz de Victoria (c.15481611), um dos compositores mais destacados na Espanha nesse período, sua
linguagem está subordinada à expressão, utilizando constantes dissonâncias,
quase desconhecidas de Palestrina.
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7. A REFORMA MUSICAL E RELIGIOSA E A FORMA CORAL
O século XVI foi conhecido como a época da Reforma e da Contra-Reforma.
Entre os principais reformistas surge Marinho Lutero (1483-1546)70, músico
pragmático que via na complexidade franco-flamenga um empecilho ao contato
religioso com a maioria dos fiéis, por isso fez com que seu novo culto, não
católico-romano, privilegiasse uma nova forma musical: o Coral. Tendo por
base o princípio da melodia simples, quase sempre de origem popular, o coral
possuía uma escrita simples deixando aflorar o sentido do texto cantado, assim
a congregação poderia cantar e compreender o que estava cantando. A
polifonia foi verticalizada, dando origem ao que se chamou de harmonia. Esta
forma coral foi aperfeiçoada posteriormente por Ludwig Senfl (1488-1543),
Hans Leo Hassler (1564-1612) e Hieronymus Praetorius (1550-1629),
mostrando a fertilidade da forma como um dos meios mais importantes da
expressão musical. Mais tarde, Johann Sebastian Bach (1685-1750), ainda se
utilizou desta forma como fonte de inspiração.
São vários os tipos de coral:
1. o coral figurado em sua própria acepção. Por tradição utiliza-se uma melodia
litúrgica, gregoriana ou ambrosiana, ou outro gênero, como base de uma
composição contrapontística. Neste caso, a melodia utilizada chama-se de
cantus firmus ou coral. Esta tradição está ligada às origens da música
harmônica que remonta a idade média. No sentido mais estrito e próprio,
chama-se chorales a melodia religiosa popular sobre um texto alemão, usado
comumente nos países germânicos. São formas análogas, às Laudas italianas
e aos cantos franceses meridionais. Estes corais germânicos apareceram por
volta do século VII quando se começou a agregar frases latinas ou ambas as
línguas à música germânica, como era o caso do Kyrie eleison cantados pelo
povo, que era usado na igreja católica de forma regular. Estes cantos foram
colocados como base do canto litúrgico da igreja evangélica, que se
harmonizavam livremente em geral a quatro vozes.
Desde as primeiras tentativas polifônicas medievais, ouve sempre um interesse
pela sobreposição de frases, a fim de manter o interesse da peça, o sentido
rítmico musical. Esta norma permaneceu em todas as formas polifônicas.
70 Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483 em Eisleben, Alemanha. Preocupado com a salvação, o
jovem Martinho Lutero decidiu tornar-se monge. Durante seu estudo, sempre o acompanhava a pergunta:
"Como posso conseguir o amor e o perdão de Deus?" Lutero foi descobrindo ao longo dos seus estudos
que para ganhar o perdão de Deus ninguém precisava castigar-se ou fazer boas obras, mas somente ter fé
em Deus. Com isso, ele não estava inventando uma doutrina, mas retomando pensamentos bíblicos
importantes que estavam à margem da vida da igreja naquele momento. Lutero decidiu tornar públicas
essas idéias e elaborou 95 teses, reunindo o mais importante de sua (re)descoberta teológica, e fixou-as na
porta da igreja do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Ele pretendia abrir um debate para
uma avaliação interna da Igreja, pois acreditava que a Igreja precisava ser renovada a partir do Evangelho
de Jesus Cristo.Em pouco tempo toda a Alemanha tomou conhecimento do conteúdo dessas teses e elas
espalharam-se também pelo resto da Europa. Embora tivesse sido pressionado de muitas formas excomungado e cassado - para abandonar suas idéias e os seus escritos, Lutero manteve suas convicções.
Suas idéias atingiram rapidamente o povo e essa divulgação foi facilitada pelo recém inventado sistema
de impressão de textos em série. O Movimento da Reforma espalhou-se pela Europa. Em 1530 os líderes
protestantes escreveram a Confissão de Augsburgo, resumindo os elementos doutrinários fundamentais de
Lutero. Em 1546, no dia 18 de fevereiro, aos 62 anos, Martinho Lutero faleceu. Finalmente, em 1555, o
Imperador reconheceu que haviam duas diferentes confissões na Alemanha: a Católica e a Luterana.
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Na sua concepção figurada este tipo de coral, tem características semelhantes
à forma anterior, mas elaborado para instrumentos. Baseado nos mesmos
princípios estruturais.
No exemplo abaixo o estilo é diferente do exemplo vocal, o trecho inicia-se com
uma figuração, que aparece antes e depois do cantus firmus.
Entre outras obras, a linha do cantus firmus pode variar entre as vozes é só
observarmos algumas missas de Monteverdi (1567-1643), Palestrina (c.1526 1594), apenas como exemplos, o cantus firmus singrava por diversas vozes.
Com freqüência as melodias corais eram variadas e ornamentadas, mas a linha
do cantus firmus era destacada sempre através de notas de longa duração,
diferenciando-as do conjunto contrapontístico, podendo caminhar nas mais
diversas tonalidades e seus tons vizinhos.
Dentro do modo tonal, tanto se pode usar uma tonalidade maior ou menor ou
em tonalidades vizinhas, em benefício da variedade tonal do conjunto.
Esta maneira de tratar o coral, revela o uso de um modelo rudimentar.
Servindo-se de quatro ou três partes, multiplicam-se os meios pelo qual o
compositor dispõe para sua escrita. A harmonia adquire mais plenitude e os
recursos melódicos são mais variados, permitindo a elaboração de
desenvolvimentos mais amplos do gênero vocal.
2. Coral figurado com cantus firmus com desenvolvimento fugato. É uma das
formas mais complexas e ao mesmo tempo uma das mais ricas da forma coral.
Cada frase do cantus firmus usa-se para um desenvolvimento fugato não
importa se na forma pura ou ornamentada, apresenta em qualquer uma das
partes. Exemplos se encontram nas cantatas de Bach, com orquestra e nos
corais figurados para órgão.
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3. Coral Protestante. É o equivalente alemão do conhecido hino protestante
inglês. Teve sua origem no volklied, canção popular alemã. Foi incorporado ao
serviço litúrgico com o objetivo de que os fiéis participassem do culto através
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do canto. Lutero tinha um objetivo claro, e em uma carta a seu amigo Spalatin
(1524) ele resume seus objetivos da seguinte maneira:
“O plano consiste, em seguir o exemplo dos profetas, antigos pais da igreja, em
recolher salmos alemães para que o povo alemão, com o qual a palavra de Deus
persiste também entre o povo. Por isso busco poetas entre eles. Visto que a ti foi
outorgado abundancia e destreza no manejo do idioma alemão, te peço que trabalhes
conosco, adaptando qualquer salmo à melodia de uma canção, da mesma forma que te
envio anexo esta versão de Aus tiefer Not schrei ich zu Dir. Por profunda necessidade,
solicito a ti ajuda. No entanto gostaria que usasse expressões modernas e cortesãs,
para fazer dos cantos mais sensíveis e mais compreensíveis, especialmente adaptados
ao entendimento do povo, mantendo ao máximo o sentido original, mantendo uma
tradução o mais exata possível”.

A reforma luterana introduzia princípios democráticos na adoração, fazendo
que o próprio adorador participasse do serviço o máximo possível, ao invés de
se limitar a ouvir o sacerdote e o coro que cantavam e falavam em latim. No
caso o serviço era feito na língua mater, no caso o alemão, podendo ser
cantado por qualquer leigo. Suas intenções eram claras no sentido de
vulgarizar os tesouros contidos no livro dos Salmos.

Coral Luterano de Johann Sebastian Bach71

As letras eram adaptadas de hinos antigos ou eram escritas por poetas vivos.
As músicas podiam ser escritas originalmente por compositores da época ou
adaptadas de cantos gregorianos conhecidos ou de antífonas. Algumas
canções sacras e profanas também foram utilizadas, isso fez com que a
música fosse simples e de fácil assimilação.
71 Cantata 1 do Advento “Nun komm, der heiden heiland”
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Johann Walter (1496-1570), assessor musical de Lutero expressou o seguinte:
“Hoje compreendo até que ponto o Espírito Santo tem operado não só sobre aqueles
autores de hinos latinos, mas também sobre Lutero, ele mesmo escreveu a maior parte
dos corais alemães, e os colocou em música, para conseguir a distribuição de todas as
notas no texto levando em conta os acentos”.

Joannes Sleidanus Philippson (c.1506-1556), historiador da reforma alemã,
acredita que Lutero tenha escrito 36 corais sendo que 6 deles são paráfrases
dos Salmos, 8 são textos bíblicos, 16 são adaptações alemãs de hinos latinos.
Outros compositores trabalharam para Lutero tais como: Johann Walter (14961570), Philipp Nicolai (1556-1608), Melchior Vulpius (1560-1615), Johann
Crüger (1598-1662), entre outros, Alguns de seus corais foram também
utilizados por J. S. Bach (1685-1750) em seus oratórios e cantatas.
Na ocasião foram compilados numerosos hinários, ajudando a firmar o Coral
como parte importante do serviço religioso, estimulando inúmeros compositores
a escrever estas obras. Caracterizavam-se por uma escrita harmônica,
desenvolvendo a linha melódica na voz superior.
Outras características técnicas:
1. A melodia do coral é harmonizada nota contra nota, com a melodia na
voz superior formada em geral por quatro períodos mais ou menos
simétricos, geralmente separados por suspensões. Muitas vezes os dois
primeiros períodos dão lugar a uma repetição (A-B-A-B-C-D-E-F).
2. A melodia do coral é utilizada como cantus firmus de uma realização
polifônica.
3. Sobre a base da melodia do coral para órgão, constroe-se uma
complexa composição, na qual os versículos se alternam, com
importantes fragmentos livres que podem parafrasear elementos da
própria composição. Assim este tipo de composição pode iniciar e
terminar com tais fragmentos livres que são ricos em ornamentos e
expressivos, ás vezes até amplia a melodia do coral.
4. O Coral poderá propiciar elemento temático para a Fuga, ou outra
composição de características semelhantes, para o qual o tema do Coral
pode servir.
Samuel Scheidt (1587-1654), Johann Pachelbel (1653-1706), Georg Boehm
(1661-1733), Johann Adam Reinken (1623-1722), Diderik Buxtehude (16371707), foram os compositores influenciados por esta forma musical alemã, mas
Johann Sebastian Bach (1685-1750), foi um grande divulgador deste tipo de
música, e quase todos os corais por eles escritos eram utilizados no serviço
religioso, ou eram por ele adaptados numa harmonização a quatro vozes, para
serem cantados pelos fieis. Esses corais também foram utilizados em suas
paixões. O coral ainda é o grande alimentador de toda uma escola polifônica.
Os tipos de coral instrumental que encontramos são os seguintes:
•

Coral Prelúdio teve sua origem na improvisação organística dos hinos
que os fieis cantavam, podendo se tornar uma obra polifônica fugada de
características variadas. Esse prelúdio podia servir como introdução ao
canto congregacional, foi utilizado por compositores do norte da
Alemanha. Pode aparecer com uma linha melódica ornamentada ao
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estilo barroco. Entre os compositores que utilizaram o Prelúdio coral,
novamente aparece Bach entre o seu maior expoente.

•

Fantasia coral, desenvolve o tema livremente, podendo apresentar
elementos variados do tema de uma forma mais restrita.
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•

Fuga coral para órgão, que era baseada em uma melodia coral; é
originada do Ricercare italiano.

•

Partita ou coral variado, quando um tema é apresentado seguido de
variações, utilizando todos os recursos possíveis.
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•

Coral contrapontístico, na qual o tema é geralmente apresentado na voz
superior, enquanto que as demais vozes desenvolvem desenhos
rítmicos e melódicos contínuos. Podemos observar em alguns corais
células rítmicas circulando em todas as vozes.

•

Coral figurado é apresentado em temas longos, precedido em cada
episódio de entradas em valores breves das outras partes. Era a formula
favorita dos mestres organistas alemães do sul no século XVII. Bach
usa-se desse recurso diversas vezes.

•

Coral canone, o tema é acompanhado de imitações canônicas.
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•

Coral ornamentado, onde o tema é apresentado na parte superior e
ornamentado.
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Entre as formas corais há também formas corais instrumentais, na maior parte
delas para órgão, como segue:
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 Coral harmonizado, geralmente escrito a quatro vozes, a melodia em
geral é encontrada na voz superior. As outras vozes são trabalhadas
dentro do caráter contrapontístico, em geral são silábicas, cada sílaba é
ouvida simultaneamente. È o mais usado por Bach em suas paixões e
cantatas (vide página 47, exemplo 2).
 Coral parafraseado, é uma composição de coral harmonizado, cantado
pelo coro e de um desempenho em forma de variação melódica,
confiado a um instrumento da orquestra.
 Coral fugado, é uma das formas mais ricas, pois é elaborado na técnica
da fuga, podendo ser mesclado entre o coral harmonizado. (vide página
47, exemplo 1)
 Coral trio, é uma forma mais simples, igualmente utilizado na música de
órgão. Em geral a melodia pertence ao tenor, enquanto que o baixo e a
voz superior podem ser confiados a instrumentos que se desenvolvem
polifonicamente a partir do primeiro período do tema.
 Coral sinfônico, esta aparição em geral é uma exceção e só aparece no
século XIX. Por exemplo o final da Symphonie pour cordes de Arthur
Honegger (1892-1955), o final da Symphony No. 5, Opus 107 (Reforma)
de Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) e o final da 9ª Sinfonia (An
Die Freude) de Ludwig van Beethoven (1770-1827) de dão-nos um
exemplo.
Correntemente se denomina um coro a uma peça coral que não esteja ligada a
uma estrutura definida, como o Madrigal, Moteto e a Canção Polifônica bem
mais rara neste período, mas no século XVII em diante encontramos com
bastante freqüência o coral em Cantatas, Oratórios e também na Ópera. Não
tendo uma estrutura pré definida. Geralmente um coro raramente é escrito para
ser cantado a cappella.
No plano do catolicismo, uma reação contra a superelaboração polifônica se
faz sentir durante o Concílio de Trento (1545/1563), que de início pensou até
em abolir do culto religioso qualquer forma de música, mas revendo a decisão
ao final, foi permitida a utilização da música, no entanto proibido o emprego de
instrumentos, a utilização de melodias populares e a escrita polifônica com
vozes excessivas72. Como exemplo, foi utilizada a obra de Palestrina, que
possuía uma grande claridade na escrita musical, dando destaque para o texto
litúrgico. Com isso há uma preocupação cada vez maior com a verticalidade da
música, onde as vozes eram pensadas na sua relação entre si, de uma forma
acórdica e não de uma forma linear. Também a partir daí os velhos modos
eclesiásticos73 foram abolidos ou modificados, a fim de possibilitar as
72Vale ressaltar que na escola franco-flamenga, a busca por um aprimoramento polifônico, levava os
compositores a escreverem obra com até 36 vozes distintas, como é o caso de um Deo Gratias de
Johannes Okeghem. (vide o exemplo da página 71).
73 Na liturgia cristã surgiram os oito modos eclesiásticos, inspirados nos gregos, que eram determinados
pela posição dos semitons na referida escala, determinada pela última nota do canto que era chamada de
finalis que em geral utilizavam as notas: re, mi, fa ou sol. Um segundo elemento é o tenor, o tom de
recitação (também chamado dominante). A melodia de um canto é determinada pela tensão entre os dois
pólos. A posição dos semitons entre o finalis e o tenor é de importância vital para o caráter específico dos
modos diferentes. Os modos são tradicionalmente divididos em quatro pares: quatro autênticos e quatro
plagais. Estes são os grupos principais: Protus (finalis de re – modo eclesiástico I e II), Deuterus (finales
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passagens de um para o outro, técnica esta que se chama de modulação.
Também esses modos acabaram por se resumir apenas a dois modos, o maior
e o menor, originados do modo de “do” e do modo de “la”. Esta técnica resultou
em uma outra técnica que se chama de cromatismo.
MODOS ECLESIÁSTICOS

Do ponto de vista da linguagem musical, destaco a Escola Veneziana que se
instalou em torno da catedral de S. Marcos, reunindo uma grande geração de
músicos, tais como Adrian Willaert (c.1480-1562), Andréa Gabrielli (c.15101586) e Giovanni Gabrielli (c.1554-1612), que fizeram experiências de toda a
ordem, desde a música estereofônica, partituras exclusivamente instrumentais,
a busca pelo grandioso, entre outras. Isso nos leva para uma nova fase da
música, a decadência definitiva do espírito musical católico. O requinte do
Barroco vai enfeitar e dominar as manifestações artísticas. A religiosidade tenta
convencer e ás vezes consegue, pelo gigantismo e pelo fulgor. Esse novo
caminho envolve e move os artistas da época, diz Charles van den Borren74
(1874-1966). A música desta época passa a ser autoral e a obra será
conhecida por seu nome. A música foi valorizada como espetáculo e a ópera

de mi – modo eclesiástico III e IV), Tritus (finalis de fa – modo eclesiástico V e VI), Tetrardus (finales de
sol – modo eclesiástico VII e VIII). No entanto alguns modos tem um perfil misto, já que são levados em
conta apenas as duas notas do modo (finalis e o tenor). Por exemplo, um finalis de re com um versículo
de um salmo é por definição um Protus I, enquanto um finalis de mi com um tenor em lá é classificado
como Deuterus IV, qualquer que seja o desenvolvimento melódico do canto.
74 Escritor e compositor belga.
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profana, e a música dramática em geral, (ópera e ballet) assume um papel
fundamental na literatura musical.
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8. A MÚSICA DRAMÁTICA
No século XVI uma nova linguagem musical começa a tornar-se realidade. A
ópera é considerada como uma das mais importantes expressões da cultura de
todos os tempos, por se tratar de uma representação cênica com
acompanhamento instrumental ou orquestral, que tem por objetivo reforçar a
intenção dramática das diversas situações provocadas pelo enredo. Gênero
musical tipicamente ocidental que experimentou grande evolução desde as
suas origens.
Na Europa medieval a música estava vinculada a cerimônias do culto,
elemento indispensável nas representações da moralidade, mistérios e autos
sacramentais, assim como em outras manifestações vigentes na época. A
música exercia um papel decisivo e expressivo nas passagens cantadas,
transformando-se, em elementos ativos e em dinâmica teatral, o principal meio
transmissor da problemática sentimental dos protagonistas do drama a que se
incorpora. Dessa forma podemos situar o madrigal renascentista como o
antecedente do gênero, onde a música incorpora-se ao texto. As fábulas
pastoris renascentistas, as ensalatas, farsas, cantos de carnaval, entre outras
formas da época tinham a tendência de representação cênica do argumento, e
também são consideradas como manifestações antecessoras, que
influenciaram e cristalizaram a nova forma musical. Se analisarmos
L’Amphiparnaso75 datado de 1597 de Orazio Vecchi (1550-1605)76, temos um
exemplo clássico de um madrigal cênico, em que um coro funciona como uma
orquestra, com a missão de acentuar o caráter das diversas situações
dramáticas, se opondo às vozes dos atuantes da cena.
A consolidação da ópera, como forma, deve-se a vários fatores:
1. Desenvoltura técnica experimentada pela música instrumental.
2. Necessidade de clarear as complicações polifônicas utilizadas nos
madrigais, reduzindo ao esquema de melodia acompanhada, como
elemento expressivo.

75 L’Amphiparnaso: obra que consiste em uma coletânea de 14 madrigais que abordam um conto
amoroso, baseado na comedia dell’arte e em uma fabula pastoril, escrito em parceria com Giovanni Croce
(1557-1609). Possui um refinamento teatral jamais visto até então, rico em detalhes e sugestões para os
atores.
76 Orazio Vecchi nasceu em Modena (Itália), em dezembro de 1550. Não se sabe quase nada acerca de
sua vida, a não ser que era, aparentemente, de condição modesta, que tinha permanentes dificuldades
financeiras e que foi ordenado padre. Ocupou os lugares de mestre de capela da catedral de Reggio Emilia
e da de Modena, foi cônego e depois arcediago (até 1595) da catedral de Correggio. Vecchi morreu em
Modena, em 19 de fevereiro de 1605. Escreveu uma missa, 2 livros de canções sacras (4 a 8 vozes), um
livro de lamentações (4 vozes), 6 livros de cançonetas (3 a 6 vozes), 3 livros de madrigais (5a 8 vozes), e,
sobretudo, 4 volumes de divertimentos madrigalescos (L'amfiparnaso, Selva di varia recreatione,
Convinto musicale e Le veglie di siena). A sua obra mais célebre, L'amfiparnaso (comédia harmônica,
1594) não foi, como se afirmou muitas vezes, a primeira ópera. É uma espécie de interpretação musical
da commedie dell'arte, sob a forma de uma série de madrigais, agrupados em 3 atos e precedidos de um
prólogo, onde está exposto claramente que a obra se destina à audição e não à representação. O princípio
destes quadros vivos, evocados sob a forma madrigalesca, não é, por outro lado, novo. Isto não diminui
em nada a riqueza especialmente sedutora dos madrigais de Vecchi.
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3. Tentativa de ressuscitar o drama da Grécia antiga e incorporar aos
dramas renascentistas de inspiração helênica77 a função expressiva da
música, como elemento estético.
Ao fazer uma retrospectiva histórica, observamos que o berço da ópera está
vinculado às antigas civilizações, especialmente a grega. Se não analisaremos:
 A velha Grécia é o ponto de referência para as artes, filosofia, esportes e
outras ciências humanas.
 A Grécia passou por cinco períodos distintos em sua história: a idade
primitiva, homérica, lírica, da tragédia e decadência. Quero destacar os
períodos principais: Homérico, Lírico e Trágico. É justamente aí que
vamos nos deparar com a fusão extremamente harmoniosa das três
artes que eram essenciais à vida desse povo: as três Musas – Dança,
Música e Poesia.
A poesia e a tragédia estão facilmente ao nosso alcance, no entanto a dança
era bem diferente da que conhecemos hoje. Era antes de tudo, a expressão
dos afetos e sentimentos humanos através dos movimentos do corpo. A
música nos chega por muitos meios, como nas citações, documentos, teorias e
instrumentos. O drama musical, muito diferente do que conhecemos hoje, foi
considerada uma manifestação perfeita e harmoniosa. Com o fim da civilização
grega, as três Musas se separaram, e cada uma enveredou por caminhos
diferentes, buscando o desenvolvimento e a perfeição.
As origens modernas da ópera nasceram no século XVI, período histórico que
se caracterizou pela redescoberta dos valores humanos, por uma libertação da
criatividade artística, que estava atada a tradições, jugos, filosofias e doutrinas.
O homem redescobria o “grego” e se deixou fascinar pelo seu espírito de
liberdade, de criação e se volta de corpo e alma aos modelos helênicos. E foi
justamente esta volta ao helenismo que determinou a tentativa de uma
revivência do drama musical à sombra da tragédia tradicional e da tragédia
grega. Assim a ópera dava seus primeiros passos.
Aconteceu em Florença, nos últimos decênios do século XVI. Até meados de
1630, a ópera era privilégio de nobres e ricos e freqüentadores de cortes. Era
comum que grupos de intelectuais, artistas, músicos, poetas, filósofos, gente
altamente aculturada, se reunissem à sombra de nobres, com objetivos de
fomentar discussões, trocas de experiências, alimentar novas idéias que viriam
a impulsionar a vida artística e cultural da cidade. Destaca-se entre esses
grupos a Accademia degli Elevatti, fundada por Marco da Gagliano78 (157577 Helênico: pertencente à Hélade, ou à Grécia antiga.
78 Marco da Gagliano. Seu verdadeiro nome era Marco Zenobi, nasceu em Gagliano, cidade perto de
Florença. Estava ligado á igreja, tornando-se cônego de S. Lourenço, depois protonotário apostólico (o
primeiro notário entre os romanos, dignatário da Cúria Romana, que recebe e expede os atos dos
consistórios). Ocupa os postos de maestro di cappella em S. Lorenzo e na corte do grand-duc de Toscana.
Durante 40 anos aproximadamente, foi o principal animador da vida musical florentina. A primeira
apresentação em Mantua (1607) de sua ópera Dafne deu-lhe uma reputação igual á de seus colegas
compatriotas Jacopo Peri (1561-1633), Giulio Caccini (1545-1618), Emilio de Cavalieri (1550-1602) e
Claudio Monteverdi (1567-1643). Em uma carta ao cardeal Gonzaga, Peri saúda esta obra como sendo a
“melhor adaptação musical do poema de Rinuccini”. No Prefácio, onde expões suas idéias sobre o teatro
musical, Gagliano faz elogios à obra de Eurídice de Peri e a Arianna de Monteverdi. É autor de 6 livros
de madrigais a 5 vozes, duas óperas que chegaram a nossos dias – Dafne e Flora – entre obras sacras e
outras óperas perdidas como Il Medoro escrita em parceria com Peri e diversas óperas sacras.

54

1642) com suporte do cardeal Gonzaga, intimamente ligado á corte florentina.
Um outro grupo bem mais atuante foi liderado pelo conde Giovanni Bardi
(1534-1614), mecena erudito reunia em sua casa, entre 1580-1595, ilustres
talentos de sua época, entre eles, artistas, compositores, músicos e nobres.
Estes encontros foram chamados de Camerata Bardi, ou Camerata Fiorentina.
Era um verdadeiro cenáculo de artistas, propiciando uma verdadeira
ferramenta cultural e musical, que englobavam intermináveis discussões sobre
estética, acompanhadas de estudos sobre problemas práticos da música.
As primeiras composições que surgiram, desenvolviam-se num estilo
monódico, antepondo-se ao estilo polifônico, em voga nas composições dos
madrigalistas. Esses ensaios realizados sobre o canto solo visavam dar maior
clareza possível à palavra na dicção musical. Entre os primeiros espetáculos
cênicos dramáticos, estão as apresentações de pastorais, tragédias, dramas
em música e fabulas em música. “A palavra deve ser o âmago, e a música o servo”,
assim se exprimia o conde Giovanni Bardi (1534-1614). Giulio Caccini (15451618) referia-se a uma lei base da música assim: “não deixar a poesia se perder na
música”. Platão (427-347 a.C.), referindo-se à música, dizia: “a música não é outra
coisa que: a palavra, o ritmo e por último o som”. A supremacia da palavra é tão
importante que leva os compositores a refletir sobre a imagem gráfica das
notas quando se fala em: céu, terra, montes, vales, subir, descer, entre outras
palavras, sentido esse que perdura até o século XVIII. A forma mais apropriada para a
composição coral é a homofônica (vozes e instrumentos soando juntos, todas as
partes seguem o mesmo ritmo) e a homorítmica (mesma estrutura rítmica em
todas as partes). Os compositores renunciaram definitivamente a essas formas
de escrita, dedicando-se quase que exclusivamente à polifonia, no entanto, em
muitas obras eclesiásticas, cujo texto era de conhecimento geral, utilizavam a
homofonia e homoritmia.
Uma publicação datada de 1602 intitulada Nuove Musiche de autoria de Giulio
Caccini (1545-1618), nos traz uma coleção de músicas escritas nesse novo
estilo, canto declamado, ou recitativo, que são sem dúvida a base definitiva da
composição operística. Caccini e seu compatriota rival Jacopo Peri (15611633), são considerados os primeiros compositores de ópera. Caccini
destacou-se por sua linha melodia lírica e ornamentada, que deu origem ao
que chamamos de bel canto, em contrapartida Peri, possuía uma música muito
mais dramática.
Adriano Banchieri (1568-1634) referia-se ao madrigal dramático da seguinte
forma:
“Um dos cantores, antes da música, lerá com voz forte o título da cena, os nomes dos
personagens e o argumento. O lugar da cena é um aposento de tamanho médio, o
mais fechado possível, para a boa qualidade do som. Em um ângulo da sala, foram
dispostos dois grandes tapetes sobre o assoalho e um cenário agradável. Colocaramse duas cadeiras, uma á direita e outra à esquerda. Atrás do cenário, banquetas para
cantores, voltados para o público (...). Atrás deles, uma orquestra de alaúdes, cravos,
etc, em concordância com as vozes. De cima, uma grande tela que abriga cantores e
músicos. Os cantores, invisíveis, seguem a música através de suas partituras (...); eles
darão animação às palavras alegres e paixão às tristes, pronunciando-as com voz alta
e inteligível. Os atores-declamadores, em cena, devem preparar seus papéis, sabê-los
de cor e seguir habilmente a música. Não será mal que haja ‘um ponto’ para auxiliar
cantores, instrumentistas e declamadores”.
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Entre as obras consideradas as primeiras manifestações nesse gênero, estão
Dafne (1597) de Jacopo Peri; Rappresentazione di Anima e di Corpo (1600) de
Emilio de Cavalieri; Eurídice (1600) de Jacopo Peri e Orpheu (1607) de Cláudio
Monteverdi. Esta última considerada uma obra prima da literatura dramática
baseada em tema mitológico, incluindo elementos fundamentais para a
apresentação de uma ópera, nos conceitos que conhecemos hoje:
1. Requeria a utilização de cenários.
2. Ação no palco.
3. Uma orquestra para acompanhar e comentar as partes cantadas,
utilizando-se dos instrumentos e das vozes como acompanhamento às
vozes solistas.
4. A presença de solistas com personagens bem claros, valorizando e
destacando personagens pré estabelecidos.
5. Participação de um coro
6. Utilização de diversas formas musicais que vão do madrigal dramático à
ária estrófica, passando pela invenção do momento – recitativo.
Para que a voz desprendesse maior variedade de inflexões, provocadas pelas
emoções, partiu-se para a simplificação do tecido polifônico, privilegiando a voz
solista, ás vezes associada a outras vozes solistas, criando, duos, tercetos
entre outros conjuntos, passando a ser acompanhado por acordes
provenientes de instrumentos acompanhadores. Este grupo de instrumentos
acompanhadores foi chamado de baixo continuo79, que levaria a noção
harmônica a inaugurar uma nova fase na história da música.

79 Baixo continuo: O termo baixo contínuo deriva provavelmente do compositor Ludovico Grossi da
Viadana (1564-1645), que teve sua obra Cento concerti ecclesiastici ... con il basso contínuo publicada e
divulgada por toda a Europa. Viadana escolheu o nome "contínuo" pois a linha fornecida ao
acompanhamento não havia sido retirada da linha vocal dos baixos (como era de costume), mas sim era
uma linha independente que percorria toda a composições sem interrupções. Esta estrutura só perdeu
terreno no final do século XVIII. Tanto a teoria do baixo contínuo como a improvisação, tiveram grande
declínio devido às mudanças da concepção musical. Algumas definições importantes por quem as
utilizaram, acredito que são de grande valia para a compreensão dessa estrutura: Johann Mattheson (16811764), organista, cravista, cantor, compositor e escritor musical alemão. Em seu método de baixo
contínuo, Grosse Generalbassschule, escreve a seguinte definição (1735): “(O baixo contínuo é) nada
mais do que um baixo com figuras que indicam uma harmonia. De acordo com as figuras, deverão ser
executados ao cravo acordes de quatro notas.”; Johann David Heinichen (1683-1729), compositor alemão,
em sua obra Der Generalbass in der Komposition (1728): “Nenhum entendedor de música pode negar que
o baixo contínuo é um dos mais fundamentais e importantes pontos do conhecimento musical, depois da
composição. Aliás, o baixo contínuo muitas vezes mistura-se à composição musical. A execução do baixo
contínuo não é nada mais do que uma composição de quatro vozes a partir de um baixo dado.” Já Johann
Sebastian Bach (1685-1750) sobre o assunto: “O baixo contínuo é a estrutura fundamental da música e é
executada com ambas as mãos, de modo que a mão esquerda toque as notas escritas e a mão direita toque
notas consonantes ou dissonantes às outras. Isto deve formar uma harmonia agradável para a glória de
Deus e o descanso do espírito”. O baixo contínuo consiste numa linha de baixo que podendo ou não ser
figurada, evidencia ao executante a harmonia a ser executada. Tinha por objetivos: a) assegurar a afinação
de coros; b) substituir instrumentos originalmente especificados pelo compositor para uma performance
em outro local; c) substituir cantores. Na falta de um cantor sua voz seria executada ao órgão; d) substituir
inteiramente um coro (celebrações menores, impossibilidade da presença do corpo musical). Havia
também um problema em relação aos organistas: possuíam uma linguagem própria de notação – tablatura
- de modo que todos os acompanhamentos deveriam ser transcritos para esta linguagem. O baixo contínuo
eliminou esta transcrição e poupou os organistas de possuírem várias coleções de transcrições para órgão.
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Em 1637, criou-se o teatro de San Cassiano, dando oportunidade para que o
espetáculo artístico estivesse ao alcance de toda a população, desvinculandose assim de uma certa forma dos encontros badalados e privados. Foi nesse
teatro que Cláudio Monteverdi (1567-1643) apresentou a primeira ópera
L’Incoronazione di Poppea, de argumento romano, abrindo assim as portas
para a hegemonia da ópera veneziana.
Nessa época era comum a apresentação das chamadas óperas históricas, que
tinham por objetivo trazer para a cena acontecimentos do dia-a-dia, com o
disfarce dos nomes que poderiam ser históricos ou mitológicos e os
personagens caricatos, representavam intrigas da corte ou mesmo tramas
amorosas do meio social de então.
Uma grande produção já se ia vislumbrando em todos os teatros italianos,
aonde aos poucos vão surgindo tendências e reformulações. Entre elas:
1. O recitativo vai se separando da ária que começa a se emancipar. Esta
tendência vai crescendo e se desenvolve especialmente em Roma e no
sul, na ópera napolitana, atingido o seu apogeu com Alessandro Scarlatti
(1660-1725)80.
2. As partes do coro são abandonadas gradativamente até à sua
totalidade.
3. Declínio da importância dada ao drama.
4. Surgimento da tendência de ênfase à parte musical e melódica, á linha
do canto que para ser a principal preocupação dos compositores, que
por causa disso passa a se chamar de bel canto.
5. Os balleti são relegados a meros intermezzi – em geral cenas cômicas
destinadas à distração do público por ocasião dos intervalos.
6. Surge de forma definitiva a Ária Da Capo81.
No início não havia cifragem dos baixos; a técnica só começou a ser amplamente utilizada a partir de
1610 (mesmo após a popularização da técnica, os compositores continuaram a grafar de uma forma
incompleta). Anteriormente possuíamos apenas bemóis e sustenidos, alterando a natureza do acorde. É
também provável que a técnica de cifragem seja também de algum ano anterior a 1600, pois foram
encontrados alguns manuscritos de Caccini que já possuíam este tipo de notação. Vale ressaltar que os
três compositores pertenciam à Camerata Florentina, de modo que o método de cifragem pode ter saído
desta academia de eruditos. O baixo contínuo podia ser formado não só pelo cravo, mas pode conter um
conjunto de instrumentos de acompanhamento como o cravo, alaúdes, theorbas, viola da gamba entre
outros instrumentos harmônicos disponíveis. Este grupo de instrumentos obedecia a algumas regras claras
e precisas de acompanhamento, e a pessoa responsável por este grupo deveria conhecer bem as regras da
harmonia. Os acordes eram indicados por meio de cifras e caberia ao instrumentista saber resolver estas
cifras dentro do contexto do poema cantado ou recitado. Anotações extraídas do texto Introdução ao
Baixo Contínuo de Guilherme Daniel B. Mannis. S. Paulo.
80 Alessandro Scarlatti, o mais profícuo dos compositores deste período, autor de 115 óperas, a maioria
delas óperas sérias, 30 oratórios, 60 motetos, 10 missas, 600 cantatas de chambre, 21 serenatas, 12
sinfonias di concerto grosso, sonatas para quarteto de cordas, 2 suites para flauta e cravo, sonatas para 1,
2 e 3 flautas com baixo contínuo e diversas obras teóricas.
81 Ária Da Capo: As árias do final do séc. XVII (por volta de 1680) costumavam utilizar-se da forma
ABB’, a última linha, ou grupo de linhas do texto eram repetidas com música igual ou similar, ou ABA e
as vezes ABA’, quando a primeirra estrofe ou copla é repetida no final. Em alguns casos, o retorno não
era feito da capo e sim dal segno, indicando um retorno não ao início da obra e sim ao ponto assinalado.
Esse retorno a um determinado ponto da obra, implicaria que os intérpretes, vocais ou instrumentais,
ornamentassem, fazendo com que essa reexposição tivesse um caráter variado. Uma das primeiras óperas
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7. O recitativo tende para a melodia, florescendo assim o recitativo
acompanhado e o arioso82.
8. A orquestra evolui e se enriquece de uma série de instrumentos,
chegando perto da forma utilizada mais tarde por Joseph Haydn (17321809).
9. Na música instrumental surgem novas formas e estruturas musicais,
como as sinfonias e as aberturas apresentadas em três movimentos,
dois movimentos rápidos intermediados por um movimento lento.
10. Na ópera dá-se uma maior soberania ao cantor, do qual todo o conjunto
musical era dependente. Os dotes do cantor eram evidenciados através
de passagens de grande virtuosidade e ornamentos.
11. Com a eclosão de um grande movimento operístico, surge os libretistas,
destacando o célebre Pietro Metastasio (1698-1782)83.
O triunfo da ópera italiana impediu a aparição da ópera nacionalista de
vários países. Na Inglaterra Henry Purcell (1659-1695), tentou apresentar
óperas nacionalistas, inspirados no drama nacional inglês, mas sem muito
sucesso. Após a sua prematura morte, seus sucessores, como George F.
Haendel (1685-1759), embora o admirasse, volta-se para o estilo
napolitano, permanecendo nele até por uma demanda do público da época.
A França consegue florescer a ópera nacionalista, mas baseado numa
estrutura e forma italiana.
Em 1671, inaugura-se o Opera de Paris e a Academia de Musica Real com
Pomone, de Robert Cambert (1628-1677) com texto do poeta Pierre Perrin
(1620-1675). No entanto Perrin já havia escrito um texto para a primeira
ópera francesa, também de Cambert, La Pastorale d'Issy e havia já naquela
época criticado a ópera italiana por seu abusos, como a utilização de
dissonâncias e de liberdades, os longos recitativos, que ele chamava de
“recitativos insuportáveis” e óperas demasiadamente longas com a
utilização de castrati. Mas o ápice da ópera francesa somente aconteceu
com a obra do compositor florentino Giovanni Baptista Lully (1632-1687),
naturalizado francês. Tomando por base o Baile da Corte e cercado por
bons poetas, coloca em música os grandes clássicos franceses. Além disso,
ele conserva a forma da ópera de Francesco Cavalli (1602-1676), visando o
gosto da corte francesa, para a qual ele escreveu diversos intermezzos,
mas adapta também as formas rítmicas ao espírito da poesia francesa. Ele
também faz preceder a suas óperas de uma abertura instrumental, dividida
em duas partes, uma lenta, seguida de um allegro em estilo fugado, depois
retomando de forma breve a primeira parte. Esta abertura recebeu o nome
de Ouverture à la Française, obtendo um grande sucesso. Também
influencia na nova concepção da interpretação, notadamente sobre o plano
dos ornamentos, ritmos e tempos. A ópera francesa influenciou a produção
musical, como segue:
a estabelecer em caráter definitivo esta forma foi a ópera Teodora (1693) de Alessandro Scarlatti (16601725).
82 Arioso: forma de recitativo acompanhado, onde a orquestra exibe uma função primordial e
independente da linha do canto.
83 Pietro Metastasio: poeta da corte de Viena escreveu inúmeros textos históricos e mitológicos. Seus
textos permanecem vivos até aos tempos de W. A. Mozart (1756-1791) em toda a Europa.
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1. A declamação musical volta à cena, substituindo a riqueza melódica
das árias, baseada na dicção e no ritmo do idioma francês.
2. Introdução de bailes e óperas com peças instrumentais, que
poderiam ser colocadas no início e no meio do contexto da ópera.
3. A abertura francesa exerce grande influencia sobre a música
instrumental barroca84.
4. Os intermezzi, utilizados nas óperas napolitanas passaram a ter vida
própria e de forma independente deram origem a um novo estilo de
ópera – a ópera buffa85, que na época causou grande furor entre os
partidários da chamada ópera séria, que repudiavam os buffanistas.
Destacam-se neste tipo de ópera Giovanni Battista Pergolesi (17101736) em sua ópera La serva padrona, Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), era um ferrenho defensor da ópera buffa, e alegava que
esta forma vinha de encontro com a filosofia da volta à natureza. A
sua ópera comique Le devin du village – o adivinho da aldeia – foi o
seu ponto de partida para este novo estilo. Outros compositores são
mérito de evidencia, como é o caso de François-Andrè Philidor
(1726-1795) com as suas óperas Blaise le savetier que alcançou na
época grande sucesso de reputação, e Monsigny ou Getry. Entre
suas características estão as substituições do recitativo cantado pelo
diálogo falado, inclusão de canções estróficas no lugar de árias,
originalidade melódica, qualidade harmônica e demonstrou ser um
excelente orquestrador.
Na Itália, o gênero operístico expandiu-se rapidamente de Florença a Mantua,
passando por Veneza com Francesco Cavalli (1602-1676)86 e depois Antonio
Vivaldi (1678-1741)87, Roma com Luigi Rossi (1597-1653)88, Genova com
Alessandro Stradella (1642-1682)89, em Siena com Pietro Antonio Cesti (16231669)90 e finalmente em Nápolis, onde sofreu transformações radicais através
de Alessandro Scarlatti (1660-1725), que passou a dar grande importância ao
bel canto, a arte de fazer vibrar a platéia diante de acrobacias vocais de seus
intérpretes.

84 Abertura francesa: Bach inspirado nessa forma escreveu diversas aberturas instrumentais e obras
vocais.
85 Opera buffa: sinônimo de ópera cômica
86 Francesco Cavalli, autor de 42 óperas, uma missa, motetos e salmos de 2 a 12 vozes e um réquiem a 8
vozes, canzzonette e sonatas instrumentais.
87 Antonio Vivaldi, autor de 45 óperas, 2 oratórios (o mais conhecido é Juditha triumphans, numerosas
composições religiosas, 100 cantatas, Arias diversas, serenatas profanas, 75 sonatas e especialmente 470
concertos e sinfonias, sendo que 229 são só para violino o restante para muitos instrumentos, sendo 54
para orquestra sem solistas.
88 Luigi Rossi, autor de 2 óperas, diversos oratórios e em torno de 400 cantatas, arias, serenatas e
canzoni.
89 Alessandro Stradella, é autor de diversas óperas, serenatas, árias, duos e cantatas de até 3 vozes com
instrumentos e baixo contínuo, grandes oratórios (o principal deles é S. Giovanni Battista), motetos até 5
vozes com instrumentos, madrigais e concertos para cordas.
90 Pietro Antonio Cesti, é autor de numerosas óperas, mas apenas 14 delas são conhecidas, motetos e
cantatas de câmara.
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O gosto pela ópera espalhou-se por toda a Europa. Na França, Francesco
Cavalli (1602-1676), Jean Baptiste Lully (1632-1687)91, Marc Antoine
Charpentier (1634-1704)92.e Jean Philippe Rameau (1683-1764)93. Na
Inglaterra, Henry Purcell (1659-1695)94 e Georg F. Haendel (1685-1759)95 e
entre os autores da Ballad opera está John Christiopher Pepusch (17101736)96, que musicou o texto de Joahn Gay97, Beggar’s Opera – a ópera do
mendigo, entre outros. Na Alemanha destacam-se Heinrich Schütz (15851672)98 e Christoph Willibald Gluck (1714-1787)99. Ainda na Alemanha surge
uma nova forma de ópera, o Singspiel100, que obteve grande sucesso, muitas
vezes ofuscando a ópera séria. Dentre seus compositores, destaca-se a figura
de Gluck, que traz importantes contribuições para a ópera, como:
1. A supressão de árias inúteis.
2. Supressão de ornamentos excessivos.
3. Substituição do recitativo secco por outro mais melodioso, acompanhado
pela orquestra.
4. Dar mais ênfase à participação instrumental.
A base desta reforma é restauração da hegemonia do drama musical sobre a
soberania da música e dos cantores, uma quase volta às origens de
Monteverdi. As intenções de Gluck foram assinaladas em correspondências à
91 Jean Baptiste Lully, compositor italiano, naturalizado francês é autor de 32 ballets de corte, 11
comédias ballets ou pastorais, 14 tragédias líricas, motetos entre outras obras menos relevantes.
92 Marc Antoine Charpentier, é autor de 3 óperas, tragédias líricas para os jesuítas, pastorais, música para
cena, oratórios em latim com temas bíblicos, 12 missas, cantatas, salmos, motetos, ballets, concertos e
obras diversas para orquestra.
93 Jean Philippe Rameau, autor de 32 óperas que se dividem em tragédias líricas, comédias-ballets e
óperas cômicas, 5 motetos para solistas, coro e orquestra, 7 cantatas profanas, 5 séries de peças para
cravo, 62 obras para cravo e uns 20 compêndios teóricos, sendo o mais importante o Traité de l’harmonie
réduite à sés príncipes naturels.
94 Henry Purcell, autor de apenas uma ópera – Dido and Aeneas, 5 pseudo óperas, chansons,
composições para diversos instrumentos, 50 peças para teatro, 60 anthems, obras diversas para o serviço
religioso para coro, solistas e orquestra, hinos, salmos, 25 Odes, cantatas, 150 chansons para até 2 vozes e
baixo contínuo, e diversas obras instrumentais para várias combinações e peças para órgão e cravo.
95 Georg F. Haendel, compreende 41 óperas italianas, 1 ópera inglesa, 13 pastícios arranjados por
Haendel, 24 oratórios ingleses (os mais conhecidos são: The Messiah e Israel in Egypt, Judas
Macabeus...), 2 oratório italianos, 2 paixões, 100 cantatas italianas, muita música instrumental e
orquestral com diversas combinações instrumentais, concertos grossos e para órgão e música de câmara.
96 John Christiopher Pepusch, autor de apenas uma ópera – Beggar’s opera – que serviu de modelo dois
séculos mais tarde para a l’Opera de quat’sous de K. Weill, é autor de diversas masques, autor de 69 árias
satíricas, além de exercer a função de professor de grandes músicos como foi o caso de William Boyce
(c.1710-1779).
97 John Gay: poeta que escreveu o libreto da ópera Beggar1s Opera, uma paródia à própria ópera italiana
e à sociedade inglesa de seu tempo.
98 Heinrich Schütz, é autor da ópera Dafne, oratórios de páscoa em alemão, natal e outros tipos de
oratório para solistas, coro e orquestra, 26 salmos para coros até 4 vozes para coro duplo, 4 paixões “a
cappella”, 3 coleções de sinfonias sacras para 3 a 8 vozes e instrumentos, 29 motetos alemães e diversos
volumes de obras sacras para coro e instrumentos.
99 Christoph Willibald Gluck, autor de 107 óperas, sendo que conhecidas são apenas 40 óperas italianas,
12 óperas cômicas e 6 grandes óperas francesas, ballets, pantomimas, várias obras religiosas e algumas
obras instrumentais.
100 Singspiel: Peça com música, da Alemanha. O termo já estava em uso no século XVI, mas atualmente
aplica-se em geral a óperas ligeiras ou cômicas, com diálogos declamados, do século XVIII e início do
século XIX, e das quais O Rapto no Serralho de Mozart, é um exemplo. Em 1870 o Singspiel já havia se
fundido com a opereta.
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sua alteza real gran duque de Toscana e procurou atingir em suas óperas
Orfeu e Eurídice, Alceste e Ifigênia em Áulide.
“... foi minha intenção despojá-las de todos os abusos que, profanando de mal
orientada vaidade dos cantores ou demasiada complacência dos maestros, há tanto
tempo vem desfigurando a ópera italiana e transformando o mais pomposo e belo de
todos os espetáculos no mais ridículo e enfadonho...”.

Este período também é marcado por dois personagens limítrofes: Cláudio
Monteverdi (1567-1643)101 no seu início e Johann Sebastian Bach (1685-1750)
ao seu final. Contrastes até na ideologia religiosa, o primeiro um católico e o
segundo um protestante. No domínio da técnica da música, acho que os dois
não têm precedentes. Monteverdi (1567-1643), trabalhou em Veneza na
catedral de S. Marcos, passando da polifonia desacompanhada para a polifonia
harmônica e por fim para a linha melódica acompanhada. Foi um dos músicos
mais revolucionários de seu tempo e em sua vasta obra, apontou os novos
rumos da música. Abandonou gradativamente a polifonia em favor da
dramatização do discurso musical, procedimento que nos levará fatalmente à
ópera. Monteverdi foi um dos primeiros a se dedicar a esta forma de música – é
um compositor multifacetado, autor de missas a cappella a 4 e 6 vozes, salmos
de 1 a 8 vozes com instrumentos, madrigais, peças litúrgicas, cantatas
dramáticas e 18 óperas, sendo que 12 delas estão desaparecidas. As óperas
que chegaram a nossos dias são: La favola de Orfeo (1607); Il ballo delle
ingrate (1608); Tirsi e Clori (1616); Il combattimento di Tacredi e Clorinda
(1624); Il ritorno d’Ulisse in pátria (1641); L’Incoronazione di Poppea (1642).
Monteverdi influenciou diversos compositores por toda a Europa. A
dramatização na música abriu dois novos caminhos na musica: a cantata e o
oratório, que rivalizavam com a ópera, e talvez por esse motivo as diferenças
entre a música sacra e profana passaram a se confundir. Foram também os
meios utilizados no período barroco para os compositores que estavam
interessados na música sacra, fazendo dessa forma novas exigências de
expressão, que perseguiam o espetacular e o maravilhoso. Descartando-se
das encenações, mas guardando a exuberância das óperas, esse gênero é
formalmente híbrido, demonstrado pela elaboração vocal. Esse gênero de
composição teve sua culminância no século XVIII, levados a este clímax por
Bach e Haendel. Essas obras poderiam ter características simples, para
poucos solistas e pequenos conjuntos orquestrais, ou simplesmente para
vários cantores solistas, massa coral e orquestra, juntando dessa forma um
grande conjunto de artistas, o que chamava a atenção por suas dimensões
para a época. Essa tendência afirma-se também entre os compositores ligados
ao protestantismo, como é o caso de Dietrich Buxtehude102 (1637-1707), Georg
Philipp Telemann103 (1681-1767) e Georg Friedrich Haendel (1685-1759), todos
101

101 Monteverdi: Autor de 7 livros de madrigais profanos: Il Primo libro de madrigali a cinque voci,
(1587); Il secondo libro de madrigali a cinque voci, (1590); Il terzo libro de madrigali a cinque voci,
(1592); Il quarto libro de madrigali a cinque voci, (1603); Il quinto libro de madrigali a cinque voci,
(1605); Il sesto libro de madrigali a cinque voci..., (1614); Concerto. Settimo libro de madrigali, (1619) e
um livro de madrigais sacros: madrigali spirituali a quattro voci, (1583), entre outros madrigais não
selecionados em livros.
102 Buxtehude: autor de missas, numerosas cantatas entre outras obras de câmara.
103 Telemann: autor de 12 séries de serviços religiosos para os domingos e festas, 44 paixões, 111
serviços religiosos para diversas ocasiões, grande número de oratórios, mais de 1000 cantatas diversas
(sacras e profanas), 40 óperas e um número incontável de obras instrumentais, destacando-se 600 obras
francesas (suítes).
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de origem germânica e Henry Purcell (1659-1695) de origem inglesa. Mas no
campo da música protestante, o maior de todos os compositores foi sem dúvida
Johann Sebastian Bach104 (1685-1750), um criador ecumênico, visto que ele
escreveu para a igreja protestante e para a igreja católica. A religião interdenominacional foi a base de sua composição. Inegavelmente Bach soube
manipular como ninguém o contraponto em todas as suas formas, mas sem
ignorar a nova forma de escrita que se estabilizava – a harmonia – onde
alicerçou sua base também de uma forma definitiva, um exemplo disso são
seus corais luteranos, harmonizados de forma magistral e brilhante. Por outro
lado começa a utilizar-se da técnica da melodia acompanhada.
A música do século XVIII torna-se predominantemente profana, e mesmo as
músicas sacras revelam traços ou sinais de influência profana. Entre os
principais compositores destacam-se Joseph Haydn105 (1732-1809), Wolfgang
Amadeus Mozart106 (1756-1791) e Ludwig van Beethoven107 (1770-1827).
Beethoven não se dedicou à música vocal, destacando-se em sua obra a Missa
Solemnis, escrita dentro do ordinário da missa e a 9ª. Sinfonia sobre o texto de
Schiller - An Die Freude.
Mozart é dono de um estilo altamente elegante, que sabia esconder as maiores
audácias composicionais sob a fisionomia sonora sedutora e aparentemente
simples, foi capaz de levar a cabo uma poderosa síntese, levando a uma
confluência um sem número de sugestões provenientes do passado e do
presente. Circulava com a mesma maestria entre a ópera séria e a ópera bufa.
Em geral Mozart escrevia as árias atendendo às necessidades dos cantores
que dispunha.
Quando iniciava uma nova obra, escrevia com muita freqüência a seu pai
relatando todo o processo de criação. Em uma de suas muitas cartas, Mozart
relembra as dificuldades que encontrava com cantores, acerca do estilo e da
técnica vocal.
Um outro problema relatado era a dificuldade que Mozart via nos cantores,
entre a fala e o canto, entre o discurso e a música:

104 Bach: autor de 4 paixões (duas das quais estão perdidas), 1 Missa católica (si menor) seguindo a
liturgia ordinária, 4 missas luteranas, Oratório de Natal, Oratório de páscoa, Oratório da Ascensão,
Magnificat, 300 cantatas sacras (integram 5 ciclos anuais de cantatas de igreja na sua maioria para coro e
algumas para solistas com acompanhamento de orquestra) e 25 cantatas profanas, e um imenso repertório
de música para órgão, cravo e música instrumental incluindo aí a Oferenda Musical e a Arte da Fuga obra inacabada e não orquestrada além de obras corais “a cappella”, destacando aqui os motetos.
105 Haydn: autor de 1 opereta alemã, 17 óperas italianas, óperas para marionetes, música de cena, 14
Missas, 2 Te Deum e 1 Stabat Mater, 3 oratórios (Il rittorno di Tobia (1775), Die Schöpfung (1798) e Die
Jahreszeiten (1801), 104 sinfonias, concertos para diversos instrumentos, cantatas de circunstancia, coros,
muita música vocal para solo, 450 canções folclóricas e música de câmara.
106 Mozart: 18 óperas, 18 missas (uma de Requiem incompleta concluída por seu aluno Franz Xaver
Süssmayr (1766-1803), 40 concertos para diversos instrumentos (25 para piano), 50 sinfonias, 65
serenatas, divertimentos, marchas, 23 quartetos de cordas, música de câmara variada, 56 árias de concerto
para diversas vozes solistas, 203 danças e outras obras totalizando mais de 600 obras.
107 Beethoven: autor de 9 sinfonias (uma com coral), 2 missas, 1 fantasia para piano, coro e orquestra,
diversas cantatas de circunstância, obras corais 1 oratório, 1 ópera, obras orquestrais diversas, concertos
para diversos instrumentos, música de câmara, numerosos Lieder e numerosas canções populares de
inspiração irlandesa, escocesa, portuguesas, gauleses entre muitas outras obras.
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“O problema consiste em identificar um legato, destacando o texto falado em contraste
às preocupações do cantor que, no contexto da linha melódica, o cantor tinha por
objetivo exibir a sua voz”.

Mozart reclamava, por exemplo de um cantor chamado Raaff, que fazia o papel
em Idomeneu, no quarteto “andrò ramingo e solo”, no qual o referido cantor
queria cantar, mas na realidade Mozart buscava mais fala que canto. Essa era
uma das partes da ópera que ele mais gostava. Esta técnica foi herdada de
Caccini. Nos recitativos, esta fórmula é clara “cantar recitando” e Mozart
brigava com seus cantores que não sabiam fazer essa técnica com leveza. A
música serve como uma espécie de canto obbligato. O canto deveria ser usado
quando o texto fosse expresso na música.
Nas obras de Mozart, o conjunto tem de ser visto como um drama, o bel canto
passa a segundo plano.
Mozart, em outras cartas abomina cortes e supressões de arias,ou outras
supressões como recitativos, acompagnatos, alegando que a dramaturgia da
sua obra seria incompleta. Dizia ele:
“gasto meu tempo, esforço e imaginação, que são sacrificados impiedosamente”.

Algumas vezes, Mozart, ele mesmo suprimia alguma ária ou as reescrevia,
porque sentia que deixá-la para ser cantada por incompetentes, era melhor
suprimi-la pela falta de domínio do cantor, mas ele alegava que esse ato era
extremo, porque estes cortes somente comprometiam a dramaticidade da
ópera.
A obra de Mozart, especialmente a vocal, possuía grande profundidade e
sutileza muito além do que se esperava no séc XVIII, porque a palavra tinha
real importância. Em função disso, mantinha um relacionamento muito próximo
de seus libretistas, como foi o caso de Lorenzo da Ponte (1749-1838) nas
óperas As Bodas de Fígaro, Don Giovanni e Cosi Fan Tutte, a ponto de haver
trabalhos que foram realizados a quatro mãos. Haviam muitas correções e
adequações, polindo toda a obra nos seus mínimos detalhes, influenciando o
libretista a certas mudanças em favor da dramaticidade da obra e da
valorização do texto.
A ópera séria italiana era fundamentalmente diferente do novo drama musical
de Mozart. Alguns dos libretos já estavam escritos e outros já tinham sido
utilizados por outros compositores, nesses casos Mozart, despendia muito
tempo de seu trabalho para solucionar problemas pontuais.
Em Idomeneu (1781), sua primeira opera no novo estilo, Mozart a via não como
uma ópera séria, mas como um dramma per musica. Nesta ópera, Mozart é o
principal responsável pelo texto, influenciando Giambattista Varesco (17351805), na elaboração do texto, embora o texto da ópera não é considerado o
ponto alto da ópera, insistindo em mudanças e responsável por toda a música,
ou seja, houve uma preocupação que tudo o que fosse escrito tivesse um
sentido dramático dentro do contexto.
Mozart quebrou algumas normas usuais bem consolidadas entre outros
compositores. Depois de um recitativo ou acompagnato, era praxe escrever-se
uma aria, mas Mozart nem sempre seguia essa norma, substituindo por um
coro. Preocupava-se em causar impacto, com o objetivo de aguçar os ouvidos
dos ouvintes.
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Outras características utilizadas tanto nas obras vocais quanto nas intrumentais
são bem evidentes na música de Mozart:
1. Tinha grande obsessão pela clareza das idéias e estruturas, com temas
compostos por pequenos fragmentos, em torno 4 compassos, ao invés
de longas melodias como no barroco.
2. Mozart aprende a horizontalidade de Bach, mas amplia o sistema para o
verticalismo, ou seja, uma melodia será acompanhada por acordes e
harmonias.
3. Por influencia de Haydn e Mozart, a linha melódica evolui transitando por
toda a orquestra.
4. Dualismo temático, com temas contrastantes que se encaixam na
formulação da sonata.
5. A harmonia sai das amarras barrocas e passeiam por todos os graus,
não só pela tônica e dominante, caracterizando-se pelas progressões
cadenciais de IV - V - I e a progressão IIb - V - I, usadas com freqüência.
6. O uso de novas progressões cadenciais harmônicas levam ao uso de
cromatismos tonais para efeitos expressivos comuns.
7. Cadencias femininas:

8. Utilização de appoggiaturas:

9. Cromatismos melódicos sem alterar a harmonia. No estilo clássico, o
cromatismo melódico foi usado freqüentemente para compensar o plano
harmônico subjacente. Em sua formula mais simples, aparece nas
passagens ou em notas auxiliares. É usado principalmente para
modificar a cor do diatonismo. Nos compositores vienenses, o
cromatismo foi usado para intercambiar o tom maior com o tom menor
em um uso modelatório. Isto se torna evidente quando as notas
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cromáticas são usadas em uma passagem no tom menor ou no tom
principal.
10. Progressões harmônicas lentas,
11. Modulações extensivas, com o objetivo de construir frases repletas de
tensões,
12. A tonalidade gera um papel importante na articulação da estrutura
musical, a mudança da tonalidade gera um novo marco estrutural,
deslocamentos em oposição aos modos básicos do barroco, a música
de Mozart trabalhava com constantes modos provocando dualidades.
13. A utilização de ritmos enriquecidos por pausas.
14. Cor orquestral de uma forma temática.
15. Usa a forma ternária do Trio apenas para o Minuet e para o Scherzo.
16. Uso predominante da forma sonata fornecendo ao drama musical
elaboração e contrastes.
17. Evolução das formas do trio, quarteto de cordas, formas concertantes,
da sinfonia e do concerto de solo moderno.
18. Utiliza-se dos retardos.
19. Ritmo harmônico.
20. Tríades preliminares.
21. Utilização de cadencias freqüentes.
22. Articulações bem definidas indicadas por meio de ligaduras:

23. Variedade na textura orquestral, com uma escrita cada vez mais
elaborada.
24. Dinâmica progressiva e com gamas variadas - crescendo e
decrescendo, contribuição que surge a partir de Mannhein, não se
restringindo ao piano e forte súbito.
25. Independência de seções orquestrais.
26. Enriquecimento da orquestra, introduzindo o registro do fagote e
instrumentos dobrados (a dois) para os instrumentos de sopro de
madeira, incluindo definitivamente os clarinetes no conjunto orquestral,
dando a eles uma maior individualidade.
27. Inserção dos trombones na orquestra compondo uma seção harmônica
de forma independente e dobrando as vozes nas obras corais.
28. Violoncellos e baixos usam linhas separadas, já que no barroco eles
tocavam na mesma linha.
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29. A forma arcaica da sinfonia italiana, de três movimentos, é substituída
por sinfonias de quatro movimentos, sendo que na maioria das vezes o
quarto movimento era um Minuete ou um Scherzo, modificou a simetria
da sinfonia, dando um grande destaque para o último movimento, em
geral um Rondo.
30. Justaposição de materiais contrastantes.
31. Tonalidades e texturas no acompanhamento.
32. Mozart foi influenciado principalmente pelos sinfonistas elegantes como
J. C. Bach (1735-1782), cujo estilo cantabile e os segundos temas líricos
tiveram maior impacto. Seguiu o estilo italiano na escrita da sinfonia:
característico, mais fluência melódica, lirismo e frases um pouco mais
longas.
33. As texturas são ricas com muitos agudos e graves que se repetem ao
longo da obra, vemos isso especialmente nos terceiros movimentos ou
em árias
34. Abundância temática. Na música lírica, o instrumental tem constantes
analogias com o canto. Tem uma particularmente fórmula rotineira,
atrasar a cadencia final, particularmente na música vocal: V7d - Ib - I - Ic
- V7 - VI.
35. Possui grande sentido dramatúrgico expresso em suas óperas.
36. Em suas óperas, não apresenta simplesmente temas vívidos com
acompanhamento claro como em outras óperas italianas do tempo, mas
a linha melódica, a harmonia sugestiva e a orquestração rica evidenciam
as idéias musicais a uma forte emoção atrás das palavras.
37. Mozart foi um dos primeiros compositores a escrever sobre solicitações
– obras encomendadas.
38. Mozart é o ápice da ópera barroca e ao mesmo tempo é a porta de
entrada para uma nova era da ópera, ele soube mais do que ninguém
explorar as novas tendências de destacar as primas donas e o primo
uomo, escrevendo árias para determinados cantores.
39. Mozart consegue em sua ópera fundir o trágico ao cômico, criando o que
se chamou de dramma giocoso.
40. A ópera começa a ganhar uma assinatura do autor e do libretista, e a
partir deste momento quando uma ópera desejasse excursionar, esta
deveria levar o nome e a música de Mozart e o nome do libretista,
porque no barroco não havia um sentido de repertório, muitas vezes o
texto ia para outro teatro, onde um outro compositor escrevia uma nova
música para este libreto.
41. Mozart em sua ópera a Flauta Mágica, funde uma galeria de idéias que
serão preenchidos por tipos humanos em contraste com animais e
divindades. Dando origem a uma ópera nacional alemã, cantada e
falada em alemão, uma mistura entre a música e os diálogos falados do
teatro puro.
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42. Os contrapontos de Mozart fazem uma referência clara à música
barroca, mostrando seu conhecimento da construção polifônica, um
exemplo claro disso é o seu Requiem.
A música de Mozart pode desenvolver interesse tanto para o ouvinte comum
como para o ouvinte especialista, ele mesmo dizia isso em suas cartas a seu
pai: “quero propiciar entretenimento ao amador e material de reflexão para o especialista”.
No século XIX, época cognominada de romantismo, dizia E.T.Hoffmann.
“o som habita por toda a parte; mas os sons, isto é, as melodias que falam a língua superior do
reino dos espíritos, repousam apenas no peito dos homens”

Outras formas como os dramas líricos, obras corais diversas, oratórios,
cantatas, formas estas que pareciam estar esquecidas foram reavivadas. A
ópera passou por transformações radicais, o Lied foi colocado em pé de
igualdade aos demais estilos vocais e considerado de grande importância. No
domínio da ópera a arte italiana, mais uma vez dá o grande impulso através
das obras de Gioacchino Rossini (1792-1868), Gaetano Donizetti (1797-1848)
e Vincenzo Bellini (1801-1835), que criaram toda uma nova época para o bel
canto, responsável pelo culto ao cantor lírico, culto este que perdura até nossos
dias. Figura ainda mais poderosa foi a Giuseppe Verdi (1813-1901), que
através de suas óperas conseguiu atingir um enorme público. Seu romantismo
acabou por desembocar na estética verista de Ruggiero Leoncavallo (18581919), Pietro Mascagni (1863-1945) e Giacomo Puccini (1858-1924) entre
muitos outros, que buscavam reproduzir a verdade bem dentro do espaço
onírico, irreal por excelência.
A ópera alemã adquiriu fisionomia própria com Karl Maria Von Weber (17861826), culminando no espetáculo total e no drama musical de Richard Wagner
(1813-1883). Se, por um lado a ópera italiana colocava em destaque a voz, a
estética wagneriana faz com que a voz passasse a ter uma fusão com a massa
orquestral, pensada em termos fundamentalmente sinfônicos.
Durante esse período vimos surgir um número considerável de escolas
nacionais, criando espetáculos líricos que pudessem ser tomados como
extroversão de sentimentos autóctones. A voz recebeu tratamentos especiais,
seguindo as exigências das características de cada personagem criado, assim
como suas proporções ampliadas do espaço cênico e das dimensões das
referidas óperas. Com a construção de teatros cada vez maiores, havia a
necessidade de orquestras maiores e as vozes deveriam ter características
capaz de ser ouvidas por todo o imenso público presente a essas salas.
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9. OUTRAS FORMAS DA LINGUAGEM MUSICAL
Outras estruturas da linguagem musical exigem menos recursos, como é o
caso daqueles que se dedicassem a canções cameristas como o Lied, gênero
levado à perfeição por Franz Schubert (1797-1828), Robert Schumann (18101856) e Johannes Brahms (1833-1897), situados no pólo oposto da ópera,
concebido para uma voz solista acompanhada por um piano, condensando
neste tipo de obra uma enorme gama estética tirada de poemas. Com o passar
do tempo, esse gênero passaria a ser também amplificado como o que
aconteceu com Hugo Wolf (1860-1903), Gustav Mahler (1860-1911) e Richard
Strauss (1864-1949), levando o gênero com durações jamais vistas e ser
acompanhado por orquestra de grandes proporções.
Muitos compositores dedicaram-se à música vocal sacra, entre eles estão Luigi
Cherubini (1760-1842), Karl Maria Von Weber (1786-1826), Gioacchino Rossini
(1792-1868), Franz Schubert (1797-1828), Hector Berlioz (1803-1869), Felix
Mendelsshonn-Bartholdy (1809-1847), Robert Schumann (1810-1856), Franz
Liszt (1811-1886), Giuseppe Verdi (1813-1901), Charles Gounod (1818-1893),
Johannes Brahms (1833-1897), Camille Saint-Säens (1835-1921), Gabriel
Fauré (1845-1924), Giacomo Puccini (1858-1924), entre muitos outros. Neste
período houve uma especial preferência pelo ofício dos mortos, assim foi que o
Requiem (missa de mortos) propiciou os compositores como Cherubini (17601842), Rossini (1792-1868), Berlioz (1803-1869), Schumann (1810-1856), Verdi
(1813-1901), Brahms (1833-1897), Saint-Säens (1835-1921) e Fauré (18451924), campo fértil para sua imaginação.
Neste período onde a música profana imperou, Richard Wagner (1813-1883)
em sua última ópera Parsifal, desejou que ela fosse vista como um espetáculo
litúrgico. Outros músicos dedicaram sua produtividade à música religiosa, como
foi o caso de César Franck (1822-1890) e Anton Bruckner (1824-1896), que
assumiram os novos meios de expressão surgidos em seu tempo, como é o
caso da sinfonia o Lied, o poema sinfônico e o drama musical construíram
partituras que transcenderam os objetivos para os quais se originaram.
No século XX e XXI, a voz humana está sendo utilizada para um sem número
de tarefas musicais. Na primeira década foi lançada aos extremos dos limites
possíveis nas óperas, Salomé (1905) e Elektra (1908), ambas de Richard
Strauss (1864-1949), logo depois Arnold Schoenberg (1874-1951), utiliza a voz
em fronteiras jamais utilizadas na obra Pierrot Lunaire, técnica essa chamada
de sprechgesang, espécie de fala cantada concebida com o objetivo de fazer a
voz transitar no terreno da atonalidade. Aliás, compositores divergentes, como
Claude Debussy (1862-1918), utilizou a voz em seus recitativos inspirados na
paródia francesa, como o que se pode ver na ópera Pelléas et Mélisande
(1902). O expressionismo dos anos entre guerras encontrou meios inusitados
de procedimentos vocais em uma única ópera – Lulu (1935), obra inacabada –
de Alban Berg (1885-1935), ampliando ainda mais as possibilidades
expressivas da voz cantada. Nessa mesma época Anton Von Webern (18831945) inclui em suas canções e cantatas a voz humana como se fossem
instrumentos, como o que aconteceu na primeira cantata, opus 29 (1939).
Outros músicos como Igor Stravisnky (1882-1971), utiliza o coro cantando de
forma estilizada, de maneira dura e percutiva, imitando as populações
camponesas do interior da Rússia em as Bodas (1923), o mesmo fez Bela
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Bartók (1881-1945), utilizando procedimentos de emissão vocal das
populações setentrionais da Europa em sua obra Três cenas de aldeia (1926).
Logo após a segunda guerra mundial, a voz foi utilizada em estúdios de música
concreta em Paris, como foi a Sinfonia para um homem só (1948) de Pierre
Schaeffer (1910-1995) e Pierre Henry (1927) e a música eletrônica de
Karlheinz Stockhausen (1928) - O cântico dos adolescentes (1956). A partir de
seus contatos com instrumentos eletrônicos, geradores de freqüências,
capazes de reproduzir sonoridades inéditas jamais ouvidas anteriormente,
surgiram então possibilidades vocais técnico-expressivas.
Novas correntes estéticas estão em fase de especulações, como é o caso da
música aleatória, novo teatro musical, espetáculos multimídia e outras
correntes de vanguarda, fazem da voz um novo potencial de permanente
renovação. Neste contexto temos obras de Luciano Berio (1925-2003), Luigi
Nono (1924-1990), Pierre Boulez (1925), George Crumb (1929), György Ligeti
(1923) dando à voz força expressiva ilimitada.
Parece que os temas religiosos ou litúrgicos desinteressaram a maioria dos
compositores neste século, tendo seguido diversos caminhos, alguns se
voltado para o folclore de seus países, utilizando-se de idéias populares para
construir obras de cunho religioso. É o que encontramos em Leos Janácek
(1854-1928) em sua Missa Slavonica, motetos, 3 cantatas e coros “a cappella”
e Heitor Villa-Lobos (1887-1959) com a Suíte de Descobrimento do Brasil, a
Missa de S. Sebastião e diversos coros religiosos “a cappella” ou com
instrumentos. Outros utilizaram textos litúrgicos para construir obras
revolucionárias, entre eles estão Claude Debussy (1862-1918) com a obra
Martírio de S. Sebastião, Erik Satie (1866-1925) com a Missa dos Pobres, Max
Reger (1873-1916) com suas obras Psaume C, Requiem e numerosas obras
sacras para coro, Arnold Schöenberg (1874-1951) com seu oratório Moses und
Aron e a cantata Kol Nidrei, Igor Stravinsky (1882-1971) com sua Missa (1951),
Symphonie de Psaumes (1930), Canticum Sacrum (1953) entre outras obras
sacras, Anton Webern (1883-1945) 2 cantatas e obras corais, Francis Poulenc
(1899-1963) com o Gloria, o Stabat Mater, Missa, Salve Regina, Luigi
Dallapiccola (1904-1975) cantatas sacras cênicas entre elas Job, Olivier
Messian (1908-1992) entre elas Petites liturgies et la présence divine, Benjamin
Britten (1913-1976) nas obras War Requiem, Hymne à Sainte Cécile, A
Cerimony of Carols , Leonard Bernstein (1918-1990) com uma Missa pop em
homenagem a John F. Kennedy e uma sinfonia intitulada Jeremiah, Krzysztof
Penderecki (1933) Salmos de David, Paixão segundo S. Lucas, Requiem entre
outras obras, e Andrew Lloyd Webber (1941) escreveu um Réquiem, numa
linguagem que mistura o pop e o tradicional, que neste caso vai da renascença
com uma nova roupagem ao contemporâneo.
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10. PRINCIPAIS FORMAS CORAIS “A CAPPELLA”
10.1 - Moteto
O moteto e uma obra vocal polifônica a cappella, com um caráter dramático e
imitativo.
O moteto é uma das formas musicais mais importantes da música polifônica
desde o século XIII ao século XVIII, mesmo que posteriormente continuem
compondo mas numa menor quantidade e de uma forma independente.
Nos séculos XIII e XIV, o moteto constava de uma série de variações
polifônicas sobre um canto dado o cantus firmus. Este cantus firmus era uma
melodia já existente, em geral de origem litúrgica, e sobre o qual se baseava a
composição polifônica. Sobre este cantus firmus, de linha melódica ampla e
severa, contrapõe-se uma nova melodia com outro texto, mais amplo e variado,
que se conhecia com o nome de troppo.
Por tanto, se denominava moteto a voz que fazia o contraponto sobre o rígido
esquema do cantus firmus, ao modo do discantus108 ou diafonia. O cantus
firmus possuía um texto curto em contraste ao discantus que possuía um texto
com mais palavras. O texto utilizado estava escrito em latim sobre um salmo ou
passagem das Sagradas Escrituras.
Posteriormente, o moteto converteu-se em uma obra vocal polifônica a
cappella, com um caráter dramático e imitativo. É evidente a evolução
manifesta que se manifesta no moteto, desde as primeiras obras de Perotín
(c.1160-c.1245), passando por Palestrina (c.1525-1594), Orlando di Lasso
(c.1532-1594), Thomas Luiz de Victoria (c.1548-1611), passando pelos
experimentos de Johannes Ockeghem109 (1410-1497) que escreveu um Deo
Gratias a 36 vozes, culminando com os compositores românticos.

108 Discantus: tipo de polifonia medieval estruturado no cantus firmus. Originou-se como uma técnica de
improvisação. No canto gregoriano era encontrado no organum, contrastando com as partes mais
melismáticas. No discantus inglês, o cantus firmus dava-se na voz mais aguda e não na de tenor. A voz
acrescentada poderia estar em diferentes registros.
109 Ockeghem: Compositor e pesquisador. Algumas de suas obras contem uma técnica de contraponto
bastante complexa, além de um refinamento intelectual fora do comum. Sua produção mais importante
compreende 13 missas que utilizam a técnica do Cantus Firmus, 10 motetos marianos, 22 chansons e
destacando uma Missa pro defunctis polifônica, o mais antigo Requiem de que se tem notícia. Utiliza-se
de rebuscados efeitos, como na Missa Prolationum (Missa completa com Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Benedictus e Agnus Dei) onde cada voz segue um compasso diferente, originando contínuos cânones.
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Moteto Deo Gratias de Johannes Ockeghem a 36 vozes
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10.2 - Madrigal
O Madrigal é uma obra coral para 4 a 6 vozes com texto secular em italiano.
Tem sua origem na Frottola, e foi influenciado também pelo Moteto e pela
Chanson francesa do renascimento. Está associado ao conhecido temo italiano
trecento-madrigal110 dos XIII e XIV séculos.
O madrigal foi a forma musical secular mais importante de seu tempo.
Floresceu especialmente na metade do XVI século, perdendo sua importância
na terceira década do século XVII, quando desapareceu com a ascensão de
outras novas formas seculares, como a ópera que fundiu com a cantata e o
diálogo.
Com a sua ascensão, surge o primeiro libro di Madrigali de Philippe Verdelot
(c.1470/80-c.1552), publicado em 1533 em Veneza, considerado o primeiro
livro de madrigais. Esta publicação obteve grande sucesso e a fórmula
espalhou-se rapidamente, primeiramente na Itália e, até o fim do século por
diversos outros países da Europa, especial a Inglaterra, onde o madrigal foi
muito apreciado desde a publicação de Musica Transalpina em 1588, uma
coleção de madrigais italianos de Nicholas Yonge (c.1560-1619) com textos
traduzidos iniciando assim um madrigal-cultura de seu tempo. O madrigal teve
uma vida muito mais longa na Inglaterra que em outros paises da Europa. Os
madrigalistas eram particularmente ingênuos com passagens em que a música
atribuída a uma palavra particular que expressa seu significado, por exemplo,
um sorriso, em uma passagem rápida, funcionando com notas de forma
imitativa, uma risada, ou um suspiro com uma nota em movimento
descendente. Esta técnica era conhecida como palavra-pintura, e pode ser
encontrada não somente nos madrigais mas em outras formas musicais vocais
deste período. Os mais importantes madrigalistas são certamente Luca
Marenzio (c.1553/4-1599), Carlo Gesualdo (c.1560-1613), e especialmente
Claudio Monteverdi (1567-1643) que integrou à forma em 1605 o baixo
contínuo, fórmula utilizada, por exemplo, no livro de madrigais Guerrieri et
Amorosi (1638) (Madrigais da guerra e de amor). Estas composições são um
exemplo do madrigal barroco. Algumas das composições deste livro tem pouca
relação com os madrigais a.cappella que eram escritos no século precedente.
Principais compositores da primeira fase:
Jacques Arcadelt111 (c.1505-1568), Adrian Willaert (1490-1562), Costanzo Festa
(c.1480-1545), Cypriano de Rore (1515/16-1565), Philippe Verdelot (?-c.1552),
Bernardo Pisano (1490-1548).
110 Trecento-Madrigal é uma forma musical italiana do XIII e XIV séculos. É considerada o embrião do
madrigal. Era uma composição a duas e raramente a três vozes, com ou sem instrumentos que dobram
possivelmente as partes vocais, com texto tipicamente pastoril, desenvolvida sobre uma fórmula bem
simples. Inicialmente a voz a mais aguda era mais elaborada, e a voz mais grave, a do tenor era muito
menos trabalhada. Era cantado por pequenos grupos de experts e não há evidencias de sua popularidade,
ao contrário da fórmula posterior – o Madrigal. Ao fim do XIV século tinha caído em desuso por conta de
outras formas como, por exemplo, a Ballata, o Virelai, e o Rondeau, formas estas mais ornamentadas e
refinadas. O centro da atividade musical especialmente a Itália do norte em direção à França,
particularmente na região de Avignon. No início do século XV, o termo não era mais conhecido. Entre os
compositores desta forma destaco Jacopo da Bologna (c.1340-1360), Giovanni da Cascia (c.1270c.1351), Maestro Piero (c.1340/50-?), Lorenzo da Firenze (?-1373), Francesco Landini (1325-1397),
Donato da Firenze (da Cascia) (c.1370-5), entre outros.
111 Alcadelt: Autor de 200 madrigais
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Principais compositores do apogeu do madrigal: Orlando di Lassus (c.15321594), Andrea Gabrieli (1510-1586), Giovanni Pierluigi da Palestrina112 (c.15251594), Philippe de Monte (1521 - 1603).
Últimos compositores de madrigais: Giaches de Wert (1535-1596), Luzzasco
Luzzaschi (c.1545-1607), Luca Marenzio113 (c.1553-1599), Carlo Gesualdo114
(c.1560-1613).
Principais compositores de madrigais barrocos (com instrumentos):
Orazio Vecchi (1550-1605), Adriano Banchieri (1568-1634), Giulio Caccini
(1551-1618), Claudio Monteverdi (1567-1643), Heinrich Schütz (1585-1672),
Hans Leo Hassler (1564-1612), Johann Hermann Schein (1586 - 1630).
Madrigalistas ingleses mais importantes: William Byrd (c.1539-1623), John
Dowland (1563-1626), John Farmer (c.1560-?), Orlando Gibbons (1583-1625),
Thomas Morley (c.1557-1602), Thomas Tomkins (1572-1656), Thomas
Weelkes115 (c.1576-1623), John Wilbye116 (1574-1638).
10.3 - Missa
É uma forma ligada ás tradições da liturgia católica. Durante o período que
concerne o surgimento do Canto Gregoriano eram inicialmente monódicas e no
século XVII, já polifônicas, as missas eram cantadas a cappella ou com
acompanhamento de órgão que dobrava as vozes. Após a reforma protestante,
outros compositores escreveram missas, mas não com objetivos litúrgicos e
sim de concerto, como foi o caso de J. S. Bach (1685-1750) que era luterano e
escreveu a Missa em si menor e o caso de Missa glagolítica, de Leos Janácek
(1854-1928), obra nada ortodoxa, cantada em eslavo antigo. Estas duas obras
foral escritas com acompanhamento de orquestra.
Entre os compositores de missas a cappella, destaco os seguintes: Guillaume
de Machaut117 (1300-1377), Cláudio Monteverdi118 (1567-1643), Goivanni
Pierluigi da Palestrina119 (1525-1594), Josquin Desprez120 (1445-1521) Orlando
di Lassus121 (1532-1594). Vide textos complementares nas páginas 38 e 81.
10.4 - Chanson
Chanson é a palavra francesa para a forma canção. A chanson, forma antiga
que passa a integrar o rol das formas mais elaboradas, como a cantata e a
serenata, tomando como modelo a ária.
Como definição podemos dizer que se trata de uma peça musical breve
composta para uma ou mais vozes, com ou sem acompanhamento
instrumental, podendo ter caráter religioso ou profano.
112 Palestrina: Autor de mais de 90 madrigais seculares e 49 madrigais sacros
113 Marenzio: autor de mais de 400 madrigais
114 Gesualdo: autor de 120 madrigais
115 Weelkes: autor de 100 madrigais a 5 e 6 vozes, divididos em quatro livros (1597-1608)
116 Wilbye: autor de 60 madrigais
117 Machaut: Messe de Notre Dame(c.1364) - a primeira missa polifônica que se tem notícia
118 Monteverdi: Messa a quatro voci (c.1650) e Missa de Cappella a sei voci (c.1610)
119 Palestrina: autor de mais de 100 missas de 4 a 8 vozes. Exemplo de missas: Missa Papae Marcellis e
a Missa Assumpta est Maria
120 Desprez: autor de 18 missas baseadas no cantus firmus, mais 6 coletâneas de missas. As mais
importantes missas do compositor são: Missa de beata virgine e a Missa Pange lingua
121 Lassus: autor de 70 Missas
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Das poucas canções que se conservam da antiga Grécia e Roma, em sua
maioria pertencem à época helenística. Da cultura hebréia, conservamos
exemplos de canções nos salmos. As primeiras canções que se conservam
com notação datam do século IX e recebem uma grande influencia do canto
gregoriano. Algumas canções latinas de caráter não litúrgico se conservam em
manuscritos dos séculos X e XI, assim como as compostas pelos goliardos do
século XII.
Nos séculos XII e XIII surgem os trovadores na França e os minnesänger na
Alemanha. Trata-se em ambos os casos de poetas que compõe música para
suas próprias poesias, dentro de um caráter monofônico, cortesão e profano.
As chansons tiveram como origem a ballade122, o rondeau123 e a virelai124,
embora alguns compositores utilizaram mais tarde a poesia popular numa
variedade de formas. As primeiras chansons eram para duas e três vozes,
sendo expandido para quatro vozes no XVI século.
A partir do século XV, a canção monofônica vai perdendo interesse, embora a
essência desta obra permanece em obras polifônicas francesas e holandesas
do século XVI e por meio de formas como a chanson, a frottola e o madrigal. Já
no século XVII, a canção passa a integrar as formas mais amplas como a
cantata e a serenata, tomado como modelo para a ária.
A canção de concerto surge no século XVIII que é sinônimo do termo alemão
Lied.
Dentro das diferentes formas de canção, sobretudo as ligadas ao caráter
popular, destaco:
1. Canção estrófica: Também chamada de romance. Trata-se de uma
repetição contínua de uma frase musical com diferentes textos.
2. Canção com estribilho: Está composta em coplas com uma única
música e diferentes letras, e por estribilhos com uma única letra.
Desta forma surgirá la forma rondó.
3. Villancico: Forma poética e musical espanhola consistindo de várias
estrofes - glosas - (coplas), ligadas por um refrão (estribilho).
Originalmente deriva de um poema medieval que era musicado para
a dança, e ligada a temas rústicos ou populares, e utilizada no final
do século XV e século XVI. O Villancico é dividido em duas partes:
 Estribilho: dois , três ou quatro versos iniciais que se
repetem ao final de cada estrofe.
 Glosa: estrofes que desenvolvem o tema proposto pelo
estribilho.

122 Ballade: O termo ballade era utilizado correntemente no XIII século. Independentemente da
etimologia Ballare: dansar, a ballade nem sempre designa uma canção para ser dançada.. Em geral, ela é
construída a três ou quatro estrofes na qual um refrão sucede a cada estrofe.
123 Rondeau (Rondel, rondet de carole): Canção para se dançar. A definição de rondeau varia de acordo
com a época.
124 Virelai (virer-tourner): canção dançante dos trovadores. O poema é estruturado por um refrão que
precede cada estrofe.
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Mais de 300 villancicos foram encontrados no famoso Cancionero Musical del
Palácio (c.1490-1520), em três ou quatro vozes, com uma melodia na voz
superior, e um estilo contrapontístico simples. No século XVI, todas as vozes
participavam do texto e da melodia através da imitação, como no madrigal
italiano; os temas religiosos ganharam importância e o gênero entrou para a
liturgia. No século XVII, o villancico religioso tornou-se mais difundido,
enquanto a forma secular era em grande parte deslocada pelo Romance. A
partir de 1700, o villancico foi influenciado pelo estilo da cantata italiana, e os
efeitos dramáticos tornaram-se cada vez mais teatrais. Os villancicos com texto
em vernáculo foram proibidos nas igrejas em 1765, mas continuaram
praticados tanto na Espanha quanto na América Latina, até o século XIX.
Desde então, villancico está associado a uma simples canção de natal.125 A
seguir um exemplo de um villancico natalino de autor ignorado:
MUNDO FELIZ
1. Mundo feliz, Jesús nació,
ya nuestro Rey está...
Y TODO LO QUE DIOS CREO, (2v)
A SU ENCUENTRO VA, (2v)
FELIZ, FELIZ A SU ENCUENTRO VA.
2. Luz celestial brilla doquier,
ya Dios está aquí...
3. Madre de Dios, María, Tú
nos diste al Redentor...

4. Canção polifônica: Seu expoente máximo é a escola franco-flamenga
do século XVI. Nasce da fusão da canção monódica popular e do
moteto contrapontístico. É cantada a cappella e o número de vozes
pode variar. Freqüentemente utiliza as formas do rondó, virelai e
balada.
No contexto da língua inglesa, a palavra chanson é aplicada freqüentemente a
toda a canção com textos franceses, mas pode também ser aplicada mais
especificamente às canções européias no estilo do cabaré. Um cantor que se
especializa na interpretação de chansons é conhecido como um chansonnier.
Em um uso mais restrito, a palavra chanson refere-se à canção francesa
polifônica da renascença.
O primeiro compositor importante de chansons foi Guillaume de Machaut126
(1300-1377), que compôs trabalhos a três vozes nesta forma durante o XIV
século. Guillaume Dufay (1397-1474) e Gilles Binchois (1400-1460), foram os
125 Dicionário Grove - edição concisa – Jorge Zahar editores (1994)
126 Machaut: algumas chansons - Remede de Fortune, Le jugement du Roy de Behaigne, La fonteinne
amoureuse, Le voir dit, Moult sui de bonne heure nee, Se je souspir parfondement, Amours me fait
desirer Ay mi, dame de valour, Tant doucement me sens emprisonnes, Mes esperis se combat, Hoquetus
David, Mors sui se je ne vous voy, On ne porroit penser, De triste cuer, Certes, je di, Quant vrais amans,
Honte, paour doubtance, Nes que on porroit, Plourés dames, S'il estoit nulz, S'amours tous, Et gaudebit,
Dame, mon cuer emportés, Dame, mon cuer en vous remaint, Gais et jolis, Tant doucement me sens
emprisonnes, Plus dure que un dyamant, De petit po, de nient volente, En amer a douce vie, Lasse!
comment oublieray, Se j'aim mon loyal, Pour quoy me bat mes maris?
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compositores mais importantes desta forma numa primeira fase. Suas
chansons eram um tanto simples, e eram geralmente a três vozes com um
tenor estrutural. Mais tarde no XV século e no XVI século aparece a figura de
Johannes Ockeghem (c.1425-1495) e Josquin Desprez (c.1440-1521), Jacques
Arcadelt127 (c.1505-1568), cujos os trabalhos já possuíam uma nova estrutura e
começam a utilizar a imitação de forma similar àquela encontrada nos motetos
e na música litúrgica contemporânea. No meio do século Claudin de Sermisy
(c.1490-1562) e Clément Jannequin128 (c.1485-c.1558) surgiram os
compositores da chanson parisiense, que também abandonaram as formas
mais simples, estilo homofônico e passaram a utilizar música evocativa de uma
certa linha imaginária. Muitos destes trabalhos parisienses foram publicados
por Pierre Attaingnant (c.1490-1553). Os compositores de sua geração, tal
como Orlando de Lassus (1532-1594), foram influenciados pelo madrigal
italiano. Muitos trabalhos instrumentais novos eram variações de chansons
ornamentadas, transformando este gênero no precursor da forma sonata.
A canção solo francesa provavelmente originou-se por influencia da chanson
parisiense do século XVI. Durante o XVII século, a air de cour, chanson pour
boire, e outros gêneros, acompanhados geralmente por alaúde ou por um
cravo, floresceram com contribuições de compositores como Antoine Boesset
(1586-1643), Denis Gaultier (1597-1672), Michel Lambert (1610-1696), e por
Michel-Richard Lalande (1657-1726).
Durante o XVIII século, a música vocal na França foi dominada pela Ópera,
renascendo a canção solo a partir do século XIX, primeiramente com melodias
de salão, com obras altamente sofisticadas, influenciadas pelo Lieder alemão,
que foi introduzida no país. Louis Niedermayer (?-?), na época de Franz
Schubert (1797-1828) foi uma importante figura neste movimento, seguido por
Eduard Lalo (1823-1892), Felicien David (1810-1876), e por muitos outros.
Compositores do XIX século, passaram a utilizar as chamadas melodias ou
chansons, como Ernest Chausson (1855-1899), Emmanuel Chabrier (18411894), Gabriel Fauré (1845-1924), e Claude Debussy (1862-1918), mantendo
esta forte tradição durante o século XX.
10.5 - Choral
A forma coral129 é muito simples, e os períodos musicais de que está composto
estão acoplados à rítmica do texto, para que se possa entender com
facilidade.
Neste sentido estrito e próprio, se chamam corais, obras compostas por
melodias religiosas e populares, sobre texto vernáculo ou latim, usadas em
geral na liturgia da igreja protestante de raiz luterana. São formas análogas aos
corais, as Laudas na Itália e os Cânticos na França meridional.
Os textos e a música dos primeiros corais eram adaptações de hinos, antífonas
e canções profanas, anteriores à Reforma. A grande quantidade de hinos
publicados durante a vida de Martinho Lutero (1483-1546) e depois de morto,
contribuíram para a consolidação da forma coral como peça central do oficio
religioso, além de incentivar a composição de novos corais.
127 Arcadelt: Autor de 126 chansons.
128 Jannequin: Autor de 250 chansons.
129 vide pág 41, maiores detalhes e exemplo da forma musical Choral (coral).
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As melodias eram sólidas e austeras sem nenhuma ornamentação. Os corais
do século XVI cantavam-se em uníssono. Posteriormente, se harmonizaram
para quatro vozes humanas, sendo a voz superior de mulher (soprano) e a voz
que portava a melodia. O desenvolvimento deste estilo coral alcançou seu
ponto alto nas harmonizações realizadas por J. S. Bach (1685-1750).
A forma coral foi associada a outras formas musicais como a cantata coral, o
prelúdio coral e a fantasia coral. Estas obras poderiam ser apresentadas por
coros a cappella ou com acompanhamento de instrumentos, que em via de
regra dobravam as partes vocais130.

130 Vide exemplo da página 79. Na partitura original de Bach os instrumentos da orquestra que
dobravam as vozes cantadas, eram indicados na partitura. Em muitos casos essas indicações não
constavam na partitura, mas era usual que os instrumentos dobrassem as partes cantadas, obedecendo às
características das vozes e dos instrumentos: violinos dobravam as partes vocais femininas, violas as
partes agudas masculinas e violoncellos e baixos as partes graves masculinas.
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11 - PRINCIPAIS FORMAS CORAIS COM ORQUESTRA
11.1 - Paixão
É uma forma similar ao moteto e ao oratório, cuja finalidade principal é a
narração da Paixão de Cristo segundo os relatos bíblicos dos evangelhos. Em
sua elaboração utilizam-se todos os elementos utilizados no oratório e na
cantata.
Na idade média era costume repartir entre os diferentes cantores as partes
relativas a Jesus Cristo, Poncio Pilatos, Judas e demais personagens bíblicos
relacionados à vida e morte de Cristo.
Desde o século XIII, era habitual repartir os recitados entre os cantores, mas já
no século XV foi introduzida a escrita polifônica, constituindo assim a chamada
paixão responsorial. Este tipo de paixão, também chamada de coral, propagouse na Itália durante o XVI século. Em contraposição a esta surge a paixão
musicada, também chamada de moteto, onde o texto evangélico é integrado
totalmente ao tecido polifônico.
A paixão desenvolveu-se especialmente na Alemanha, mais precisamente nos
ritos luteranos do século XVII e XVIII, sendo que o papel do narrador era
atribuído ao recitativo tradicional, que interpreta o personagem do evangelista.

Na metade do século XVII foram introduzidos sinfonias, madrigais e hinos.
No século XVIII a forma mais usual é a da paixão baseada na forma do oratório
e sobre os textos bíblicos dos evangelhos de S. Mateus, Marcos, Lucas e João,
esta que melhor se adaptava à liturgia luterana. Diversos compositores
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destacaram-se nesta forma musical Heinrich Schütz (1585-1672) com suas
obras Lukas-Passion, Johannes-Passion e Matthäus-Passion, no entanto esta
forma atinge seu ponto máximo com J. S. Bach (1685-1750), que escreveu
quatro paixões Johannes-Passion, Lukas-Passion, Markus-Passion, MatthäusPassion, no entanto as de Marcos e Lucas estão perdidas.
Nas paixões de Bach encontramos o recitativo, o arioso, a ária, o coro e os
corais harmonizados, todos entrelaçados numa ordem racional. Também Bach
transforma seus oratórios, paixões e missas em autênticos concertos grossos,
com a participação de solos vocais e instrumentais alguns com um cunho de
virtuosidade. Ressaltando que em muitos casos, Bach transforma uma ária em
um duo, ou trio, tendo como solistas uma parte vocal e outra instrumental. A
orquestra atua como acompanhamento, mas os instrumentos solistas com igual
importância solística que a parte vocal.
Como era costume nesta época, em muitos casos os instrumentos da
orquestra dobravam as vozes, como se vê no exemplo a seguir.
A paixão, na sua origem, era escrita para ser interpretada dentro da igreja,
função esta que desaparece nos séculos XIX e XX, passando a ter uma função
concertística.

79

11.2 - Oratório
É o principal gênero vocal do barroco e presta-se tanto à música sacra como à
profana (embora oratórios profanos sejam mais raros). Durante muito tempo os
oratórios eram encenados, tinham marcas cenográficas e os cantores eram
caracterizados como personagens. A diferença que havia a princípio entre a
ópera e o oratório era a temática: a ópera tratava de temas seculares e o
oratório de temas religiosos. Foi apenas na época de Haendel que os oratórios
deixaram de serem encenados e saíram dos teatros rumo às salas de
concertos e às igrejas.
O oratório é uma obra longa, para solistas vocais, coro e orquestra. A estrutura
é formada por árias, duos, trios, quartetos e coros que podem ser interligados
por recitativos. Em geral, o oratório possui uma abertura orquestral. A narrativa,
tal como a Paixão, é entregue aos recitativos, que contam a história que será
comentada em seguida por uma ária (personagem específico) e pelos coros
(geralmente usados para expressar a multidão, o povo ou as idéias do poeta,
de uma maneira impessoal).
O maior compositor de oratórios foi, sem dúvida, Haendel (1685-1759). É dele
a mais famosa obra do gênero, escrevendo desde oratórios sacros, (Messiah,
Judas Maccabaeus e Israel in Egypt) e oratórios profanos (The Choice of
Hercules, Acis and Galatea, Susanna). Outros importantes oratórios barrocos
são o Weihnachts-Oratorium (Oratório de Natal), de J. S. Bach (1685-1750), e
Juditha Triumphans, de Antonio Vivaldi (1678-1741), Weihnachtshistorie
(História da natividade) de Heinrich Schütz (1585-1672), entre muitos outros.
No período clássico, destacaram-se os grandes oratórios de Joseph Haydn
(1732-1809), Die Schöpfung (a criação) e Die Jahreszeiten (as estações). No
século XIX, poucos são os compositores que se dedicaram ao gênero, com as
notáveis exceções de Felix Mendelssohn (1809 - 1847), com seu Elijah, St.
Paul, Hector Berlioz (1803-1869), com L'Enfance du Christ (a infância de
Cristo), e Franz Liszt (1811-1886), com Christus.
11.3 - Cantata
A cantata é uma espécie de oratório de pequenas proporções, para solistas
vocais, coro e orquestra. Cantatas se tornaram comuns na Alemanha do século
XVIII e eram compostas muito freqüentemente para cerimônias e datas
religiosas. Embora mantenha a estrutura do oratório (árias e coros ligados por
recitativos), a cantata nem sempre conta uma história. Ela tem um caráter
menos épico, e serve mais para a difusão de conceitos morais e espirituais.
Apesar de cantatas sacras serem muito mais numerosas, existem também
cantatas seculares, que homenageavam feitos de reis e príncipes.
Um dos mais importantes gêneros da música de câmara vocal do período
barroco; o principal elemento musical do culto luterano. A cantata pertence ao
âmbito vocal que também tem uma importante seção instrumental Como em
outras formas musicais, pode-se distinguir dois tipos de cantata, com relação
ao caráter: profano e religioso.
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Aparece no principio do século XVII na Itália, Giulio Caccini131 (c.1550-1618) e
Jacopo Peri132 (1561-1633) como os primeiros conhecidos a utilizar desta forma
musical.

Ária de soprano de cantata de Caccini

Prólogo de cantata de Peri

Inicialmente tinha uma estrutura muito simples, posteriormente vai se
ampliando, passando de uma forma simples a una composta, integrando varias
formas simples, como a ária, recitativo, o duo, trio, coro, entre outras, de
acordo com as épocas.
Inicialmente se escrevia para uma voz acompanhada por alguns instrumentos,
evolucionando até chegar a utilizar grandes coros um importante número de
instrumentos.
Entre s compositores de cantatas profanas destacam-se os franceses, LouisNicolas Clérambault (1676-1749)133: e Jean-Philippe Rameau (1683-1764)134. Já

131 Caccini é autor das obras: pastorales ou intermezzi: Dafne; Euridice (texto de O. Rinuccini (16001602), Il Rapimento di Cefalo (texto de G. Chiabrera (1600), três livros de arias, madrigais, canzoni,
sonnetos e scherzos de estilo monodico: Nuove musiche (1601 ; arias a 1 vox e baixo continuo e
madrigais a várias vozes), Fuggilotio musicale (1613) a 1 e 2 vozes com baixo continuo), Le Nuove
Musiche e nuova maniera di scriverle (a 1 voz com baixo continuo).
132 Peri: La benedittione di Jacoband, Il gran natale di Christo salvator nostro (1622); La celeste guida
(1624)
133 Ciclos de cantatas: primeiro livro de cantatas – 1710: (L'Amour pique, Orphée, Poliphême, Médée,
L'Amour et Baccus); segundo livro de cantatas – 1713: (Alphée et Aréthuse, Léandre et Héro, La musette,
Pirâme et Tisbé, Pigmalion, Le triomphe de la paix); terceiro livro de cantatas – 1716: (Apollon, Zéphire
et Flore, L'isle de Délos La mort d'Hercule); quarto livro de cantatas – 1720: (L'Amour guéri par l'amour,
Apollon et Doris), entre outras cantatas.
134 Cantatas: Thétis (1727) Le berger fidèle (1728)
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os compositores alemães Georg Philipp Telemann (1681-1767)135 e Johann S.
Bach (1685-1750)136, dedicaram-se tanto ao gênero profano e ao religioso.
No século XVIII a forma foi ampliada por Beethoven que escreveu algumas por
ocasião da morte e sucessão de imperadores, gênero este que se ampliou nas
cantatas patrióticas soviéticas de Dmitri Shostakovich (1906-1975).
A cantata inglesa surgiu em grande parte de um desejo de compositores e
poetas do século XVIII, de demonstrar a adequação de sua linguagem aos
estilos do recitativo e aria italiana. Johann Christoph Pepusch (1667 - 1752)
alegava que suas Six English Cantatas (1710) eram únicas no gênero. Após
1740, a estrutura à italiana foi abandonada e a tendência inglesa para uma
melodia ligeira se afirmou. Estas mudanças ficam claras nas cantatas de John
Stanley (1712-1786), com seus acompanhamentos de sopros de madeira e
utilizando-se de uma orquestra de cordas, marca o final da cantata como forma
de música de câmara na Inglaterra.
Durante o Classicismo e o Romantismo, o gênero foi pouco explorado,
retornando no século XX com compositores como Carl Orff (1895-1982), autor
da célebre Carmina Burana (1937), Catuli Carmina (1943) e Trionfi dell'Afrodite
(1952), que formam um tríptico; Bela Bartók (1881-1945), The Miraculous
Mandarin (1918-19), Cantata profana (1930); Serge Prokofiev (1891-1953),
Alexander Nevsky (1938), Seven, They are Seven (1917-18); e Alrnold
Schoenberg (1874-1951) Kol nidre (1938), A Survivor from Warsaw (1947); Sir
Michael Tippett (1905) A Child of Our Time (1939-41), The Mask of Time (198082), The Vision of Saint Augustine (1965); Dmitri Shostakovich (1906-1975),
Poem of the Motherland (1947), The Sun Shines on Our Motherland (1952),
The Execution of Stepan Razin (1964); Benjamim Britten (1913-1976) Cantata
Acadêmica (1959), Rejoice in the Lamb ou Festival Cantata (1943), Cantata
Misericordium (1963), entre muitas outras obras.

135 Mais de 75 cantatas profanas, entre elas: Die Hoffnung: Hoffe nur geplagtes Herze, Das Gluck: Gutes
Morgen, faules Glicke, Der Geiz: Ihr Hungerleider, ruht einmal!
136 Mais de 200 cantatas. Entre as sacras menciono: Das neugeborne Kindelein (BWV122), Liebster
Immanuel (BWV123), Meinen Jesum lass ich nicht (BWV124), Mit Fried und Freud ich fahr dahin
(BWV125), Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (Bwv 126); cantatas seculares como: O holder Tag,
erwunschte Zeit (BWV 210), Schweigt stille, plaudert nicht "Coffee Cantata" (BWV 211), entre outras.
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11.4 - Missa
As primeiras missas137 cantadas surgem da tradição do canto gregoriano, tornando-se
a principal composição da liturgia da Igreja Católica. É formada por uma

sucessão de diferentes peças que se dividem em duas categorias: o Própio e o
Ordinário. O Própio, ou partes variáveis, e se chama assim porque podem
variar de acordo com a festividade ou solenidade litúrgica do dia em que se
celebra a Missa. O Ordinário, as partes fixas, se chamam assim por sua
presença em quase todas as Missas, com exceção das Missas de Defuntos e
durante a Semana Santa.
O Própio e o Ordinário são compostos das seguintes partes:

137

A Missa saiu do antigo Judaísmo e do paganismo. Segundo o famoso historiador Will Durant, a Missa
Católica foi “baseada em parte no culto do Templo Judaico, e em parte nos místicos rituais de purificação
dos gregos, o sacrifício substituto, e a participação...”.Gregório O Grande (540-604) é o homem mais
responsável pela formação da Missa Medieval. Gregório foi um homem incrivelmente supersticioso, cujo
pensamento foi influenciado pelos conceitos mágicos dos pagãos. Ele personificou a mente Medieval, que
era uma mistura de paganismo, magia e cristianismo. Não é uma casualidade quando Durant descreve
Gregório como “o primeiro homem completamente Medieval”. A Missa Medieval refletia a mente de seu
padre, Gregório. Foi uma combinação de rituais pagãos e judaicos borrifados com teologia católica e
vocabulário cristão. Durant destaca que a Missa estava profundamente mergulhada tanto no pensamento
mágico pagão como no drama grego. Ele escreveu, “a mente grega, moribunda, teve uma sobrevida na
teologia e liturgia da igreja; o idioma grego, após reinar por séculos sobre a filosofia, chegou a ser o
veículo da literatura e do ritual cristão; o misticismo grego foi passado adiante pelo impressionante
misticismo da Missa”. Com efeito, a Missa Católica que se desenvolveu do século IV até o século VI foi
essencialmente pagã. Os cristãos copiaram as vestimentas dos sacerdotes pagãos, o uso do incenso e da
água benta nos ritos de purificação, a queima de velas durante a adoração, a arquitetura da basílica
romana em seus edifícios de igreja, a lei romana como base da “lei canônica”, o título Pontifex Máximus
(Sumo Pontífice) para o Bispo principal, e os rituais pagãos para a Missa Católica. O rito da missa é a
mais importante função sacra da Igreja cristã, católica e ortodoxa, celebrada pelo sacerdote sobre o altar e
representa o memorial do sacrifício da cruz por meio da oferta do Corpo e Sangue de Cristo sob as
espécies eucarísticas. O termo "missa", equivalente a "missio", ou seja, despedida, e entrou em vigor a
partir do século IV, quando fazia parte do rito a despedida dos catecúmenos antes do Ofertório. Entre o
século II e o século IV, a celebração fraterna da missa difunde-se bastante, segundo o testemunho de
Tertuliano, que a define como "dilectio". Nos séculos V e VI, a liturgia romana da missa começou a se
difundir para além da Itália: na Espanha, o bispo Profuturo, em 538, aprovou o cânon romano; em 563, o
Sínodo de Praga ordenou que a liturgia romana assimilasse a espanhola; o mesmo aconteceu na
Inglaterra, depois da missão de Agostinho ordenada por Gregório I. Nas Gálias, a reforma instaurada por
Pepino e continuada por Carlos Magno, com a intenção de substituir a missa galicana pela romana, teve
influência no decurso dos anos sobre o rito e as orações da própria missa romana; as incensações do altar,
do Evangelho, do celebrante, dos fiéis são de origem galicana, bem como os sinais da cruz durante o
cânon e o maior número de orações. O Intróito começou a fazer parte da missa como canto pontifical por
volta do século VI, pela solenidade a ela conferida pela presença do papa. Ainda sob influência da França,
introduziram-se, por volta do século IX, melodias, tropos e versetos entre os textos. Outras inovações
significativas aconteceram entre o século VIII e o século IX: o altar não foi mais posto entre o celebrante
e o povo, mas no fundo da abside, fazendo com que o sacerdote realizasse o sacrifício voltando as costas
para a assembléia; o clero acompanhava pondo-se adiante do povo e não mais atrás do altar; este adquiriu
dimensões maiores na largura: as partes laterais eram usadas para leituras e orações, no centro apenas o
sacrifício. Ver texto complementar pg. 73.
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PROPIO
Intróito
Gradual
Seqüência e Aleluia
Ofertório
Comunhão

ORDINÁRIO
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus-Benedictus
Agnus Dei

O Introitus e o Gradual possuem uma forma ternária A-B-A1, na seguinte
disposição:

Introitus
Gradual

(A) Coro

(B) Solos

(A1) Coro

Antífona e
corpo da obra

Salmo

Repetição da
Antífona

Versículo

Cada uma das partes que integra esta forma pode ter a estrutura de um
Moteto. O Gradual pode omitir a repetição concluindo assim com o solo,
fazendo o coro entrar na última parte do versículo, de acordo com as
indicações dos livros litúrgicos138.
O Versículo aleluiático139 segue-se imediatamente após o Gradual, de modo
que haja uma conveniente relação de estilo, de extensão e de tonalidade, tanto
que em alguns casos integram-se em um solo, ou seja, uma única obra em
duas partes. Assim, possui uma característica binária: A-A1-B-A2, e se
apresenta da seguinte maneira:

(A) Solos
Aleluia

(A1) Coro

(B) Solos

(A2) Coro

Primeira repetição
do Aleluia

Versículo

Segunda repetição
do Aleluia

O Ofertório e a Comunhão não apresentam divisões nem réplicas no texto, e
quanto à forma tratam-se como Motetos. Na Missa de Réquiem, ambas
possuem uma forma arcaica, são verdadeiros responsórios acompanhados das
necessárias indicações dos livros litúrgicos. O Ofertório era um responsório que
era cantado pelos fieis conduzindo suas oferendas, como acontece atualmente
138

Refere-se apenas ao Rito Romano.
O versículo aleluiático é utilizado em algumas Missas e pode ser substituído pelo Tractus no
período que compreende antes da Páscoa. O Tractus é uma secessão de versículos, iniciados
pelo coro alternando-se com o solista. O Tractus mais longo é o Qui habitat do primeiro
Domingo da Quaresma, que consta de 16 versículos. Em geral os Tractus são muito mais
breves, facilitando assim manter a fluidez da composição. É uma das formas menos preferidas
dos compositores de música sacra, embora possuem diversos textos interessantes que podem
despertar sentimentos elevados, e poderiam originar belas obras musicais.
139
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na Missa Papal, existiam, portanto, versículos que se cantavam segundo a
afluência dos fieis, durante as oferendas. A Comunhão também era cantada de
forma responsiva, que se cantava durante a comunhão dos fieis. Igualmente
possuía diversos versículos que eram executados de acordo com a fluência
dos fieis, ou seja durante o processo da comunhão.
A Seqüência é uma forma originada aproximadamente do século X, muito
utilizada. O texto se compõe de estrofes que a música de encarrega de
agrupar, com constantes mutações. Veja o gráfico e o exemplo abaixo:

Estrofes

1

e

Apresentação

A e

2

3

e

4

A1

B

e

B1

5

e

6 (etc)

C

e

C1 (etc)

Exemplo de Seqüência:

Posteriormente, nos séculos.XIII e XIV, a composição das missas utiliza o estilo
polifônico, bem para coro, solo, ou para coro com solistas, com
acompanhamento de órgão ou orquestra. Como tema principal usava-se uma
melodia gregoriana ou um canto popular que fazia as vezes do cantus firmus: o
que se chamava de estilo Palestrina, que as diferentes partes da missa
estavam compostas ao modo dos motetos. Posteriormente, diferentes partes
adotaram estruturas ternárias tipo Lied. Isto se manifesta a partir do barroco
tardio com Bach, e depois no classicismo com Haydn e Mozart, passando ao
longo dos séculos por compositores tão representativos como Beethoven e
Schubert.
Com a reforma da liturgia católica atual, não e mais obrigatória a execução das
cinco peças do Ordinário; somente três delas se mantém, a saber, o Kyrie, o
Sanctus-Benedictus e o Agnus Dei.
São assim formados os textos que integram a missa:
Kyrie: invocação da misericórdia divina. Texto grego. Kyrie eleison, Christe
eleison, Kyrie eleison – Senhor, misericórdia, Cristo, misericórdia, Senhor
misericórdia.
Gloria: canto dos anjos. O início é extraído do texto bíblico: Lucas 2:14
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Credo: canto da profissão de fé. Creio em Deus..., creio nos profetas..., na
igreja, etc.
Sanctus: texto extraído de Isaias 4:3
Agnus Dei: Cordeiro de Deus - texto extraído de João 1:20
11.5 - Missa de Requiem
Basicamente, o Requiem é uma missa fúnebre. Difere da missa, já que consta
de duas partes a menos: Gloria e Credo. Permanecendo com a estrutura
básica: Intróito, Kyrie (com a Seqüência do Dies Irae), Ofertorio e Comunhão.
Com freqüência completa-se com o Responsório Libera me, Domine Jesu, que
na realidade não fazem parte da Missa, mas que se junta à Absolvição, que em
geral é um complemento da Missa.
A orquestra adquire aqui, em contraposição à Missa, um importante papel.
Wolfgang Amadeus Mozart140 (1756-1791), foi o primeiro compositor do
classicismo a escrever esta forma, e outros compositores durante o
romantismo, tais como Robert Schumann (1810-1856), Franz Liszt (18111886), Gabriel Fauré (1845-1924), Hector Berlioz (1803-1869) - Grande Messe
des morts, Giuseppe Verdi (1813-1901), entre outros) compuseram importantes
obras. No entanto, esta forma de composição já tinha sido utilizada por outros
compositores como Johannes Ockeghem (1410-1497)141, Orlando de Lassus142
(1522-1594), Tomás Luis de Victoria143 (1548-1611), entre outros compositores.

Introitus (parte de soprano) da Missa pro defunctis de Ockeghem

140

A Missa de Requiem não foi concluído por ele e sim por seu aluno Franz Xaver Süssmayer (17661803)
141
Missa de requiem com apenas quatro movimentos conhecidos: Introitus, Kyrie, Graduale, Tractus e
Offertorium.
142
Lassus: compoaitor ítalo/francês. Missa pro defunctis cum quatuor vocibus (1578) e Missa pro
defunctis a 5 voix (c. 1580)
143
Victoria: compositor espanhol. Officium defunctorum (missa-1605) e Officium hebdomae sanctae
(missa)
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11.6- Stabat Mater
Stabat Mater é um hino católico romano do XVI século, atribuído a Jacopone
da Todi (1236-1306), uma meditação sobre o sofrimento de Maria, mãe de
Jesus, durante sua crucifixão. O título é tirado da primeira linha do texto, Stabat
Mater dolorosa (Estava a mãe dolorosa). O Stabat Mater talvez seja o mais
poderoso poema e o mais imediato do latim medieval. Diversos compositores
musicaram este texto, entre eles Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736),
Gioacchino Rossini (1792-1868), Antonín Dvorák (1841-1904), Krzysztof
Penderecki (1933) e Karol Szymanowski (1882-1937). Foi uma das últimas
composições de Giuseppe Verdi (1813-1901), seu Quattro Pezzi Sacri (1898).
STABAT MATER
Stabat mater dolorosa
iuxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta,
mater Unigeniti!
Quae maerebat et dolebat,
pia Mater, dum videbat
nati poenas inclyti.

crucifixi fige plagas
cordi meo valide.
Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.
Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis,
et flagellis subditum.
Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

Fac me plagis vulnerari,
fac me Cruce inebriari,
et cruore Filii.
Flammis ne urar succensus,
per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii.

Eia, Mater, fons amoris
me sentire vim doloris
ac, ut tecum lugeam.
Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.
Sancta Mater, istud agas,

Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.
Quando corpus morietur,
ac, ut animae donetur
aradisi gloria. Amen

Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.
Iuxta Crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.
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11.7 - Te Deum
Te Deum, também chamado de hino Ambrosiano por sua associação com St.
Ambrosio. Atribuído primeiramente a Santo Ambrosio (340-397), Santo
Augustinho (354-431), ou a Santo Hilario (c.300-367), também é creditado a
Nicetas (c.335-c.414), bispo grego, teólogo, compositor de versos litúrgicos,
missionário e escritor de Remesiana.
Hino usado regularmente na liturgia católica, usado na conclusão do Ofício das
Leituras na liturgia das horas, especialmente por ocasião das canonizações de
santos e também utilizado nos Canticles144 no canto matinal de domingos
emprestada, diariamente durante o natal e algumas solenidades festivas. Uma
indulgência parcial era concedida ao fiel que o recitasse e uma indulgência
plena para quem o recitasse publicamente no último dia do ano.
O Te Deum era um dos dois hinos (junto com o criador Spiritus de Veni) que
foram incluídos no serviço do Angelos por Thomas Cranmer (1489-1556) em
1549. O Laudamus do Te Deum é incluído também como um do Canticles
usado tradicionalmente no serviço de Anglicano na noite de orações.
Dentre os compositores incluo Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), Hector
Berlioz (1803-1869), Anton Bruckner (1824-1896), e Antonín Dvorák (18411904), Ralph Vaughan-Williams (1872-1958), Benjamin Britten (1913-1976),
John Rutter (1945), e entre os compositores brasileiros destaca-se o padre
José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), entre outros.

Manuscrito do Te Deum Laudamus do Pe. José Maurício

144

Canticles, do latim canticulum, diminutivo de canticum: hino, baseado em textos bíblicos, excluindose os salmos, o que inclui antigos textos litúrgicos não bíblicos. Entre os textos bíblicos incluem-se os
Cânticos de Salomão, Textos Apócrifos de Daniel 3:57-88, Benedictus ou Canto de Zacarias (Lucas 1:6879), Magnificat (Lucas 01: 46-55). Alguns salmos que incluem a liturgia tradicional também podem estar
aqui incluídos.
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TE DEUM
Te Deum laudamus:
te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem,
omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant:
"Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
maiestatis gloriae tuae."
Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
Patrem immensae maiestatis;
venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,

non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac
cum sanctis tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos,
et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

11.8 - Sinfonia
A forma sinfonia é relativamente jovem: data de pouco mais de 200 anos.
Entretanto a palavra sinfonia é antiqüíssima. Na terminologia grega antiga, é
formada pela união das palavras “syn” e “fonein”, que traduzindo
aproximadamente significa um conjunto de sons. Os teóricos da Idade Média
cristã, entre eles Isidoro de Sevilla (c.560-c.636) usam o termo em suas
investigações sobre as possibilidades de combinar sons de características e
naturezas diferentes. Mais tarde, o conceito de sinfonia ampliou-se,
identificando toda a obra escrita para conjuntos instrumentais.
Curiosamente, a palavra também se aplicava a diferentes instrumentos. No
mundo antigo parecia nomear um tambor. No século XII, uma lira característica
dos trovadores e, em alguns manuscritos medievais, uma gaita. A primeira
aplicação do termo sinfonia que se tem notícia, está associada a uma
composição instrumental encontrada num manuscrito do século XV, obra para
tuba e outros instrumentos harmônicos, de construção muito simples. Também
são conhecidas as Sinfonias Eclesiásticas de Adriano Banchieri (1567-1634).
Os termos sonata e sinfonia eram ainda muito usados indiscriminadamente. O
primeiro a separar seus significados talvez tenha sido Johann Kuhnau (16001722), que escreveu sonatas para piano que já mostram várias características
desta forma – e não só para as composições chamadas sonatas mas também
para as chamadas sinfonias, concertos e todas as espécies de música de
câmara (trios, quartetos, quintetos…). A falta de clareza das intenções musicais
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causava uma certa confusão quanto ao uso dos termos sonata, sinfonia,
divertimento, noturno, abertura, serenata…
Há dois tipos de estruturação dos movimentos sinfônicos: a elaboração
monotemática, em que um único tema é exposto e desenvolvido durante o
transcurso do movimento e a elaboração bitemática, que expõe dois temas de
caráter diferente no mesmo movimento, em geral seguindo a lei do contraste,
que é uma regra natural de toda a arte.
Existem formas monotemáticas como é o caso do cânon e de sua evolução
máxima: a fuga. Entretanto, o mais comum é o uso de dois temas
contrastantes. Esses temas podem ser agrupados de algumas formas
diferentes: A-B; A-B-A (forma tripartida do lied); A-B-A-B; A-B-A-B-A (forma
rondó). Além do mais, as novas possibilidades sonoras do século XVII
permitem construir formas muito mais complexas; acima de tudo, permitem
“desenvolver” os temas (o que já acontecia na fuga com um tema único): sua
variação e transformação, o que requer um amplo domínio técnico do
compositor.
O compositor ao iniciar o processo da composição, escolhe dois temas
facilmente assimiláveis e contrastantes para submetê-los a um trabalho
temático. Os dois temas são expostos. Para conseguir um contraste ainda
maior, as nascentes regras da forma sonata estabelecem que o primeiro será
exposto na tonalidade fundamental da obra e o segundo no tom da dominante.
(este princípio de contraste já havia sido estabelecido um século antes no
desenvolvimento da fuga).
O esquema formal clássica da sinfonia é: Allegro – Andante – Minueto –
Allegro. O primeiro, terceiro e quarto movimentos estão freqüentemente na
tonalidade fundamental da obra enquanto o segundo tende às tonalidades
vizinhas da dominante, da subdominante e da relativa.
A forma sonata
A tendência à elaboração bitemática culmina com o resultado mais
característico da modificação da concepção musical de meados do século
XVIII: a chamada forma sonata. Os primeiros a usar a forma sonata foram C.
Ph. E. Bach (1714-1788) e seu irmão J. C. Bach (1735-1782) – um mestre da
sinfonia - que influenciou o jovem Mozart. Em Paris havia um grupo de
sinfonistas e no norte da Itália outro grupo encabeçados por Giovanni Battista
Sammartini (1700-1775) que fixou a forma sonata e a sinfonia. Na Alemanha
com a Escola de Mannheim, J. Stamitz (1717-1757) e na Áustria com a Escola
de Viena - Matthias Georg Monn (1717-1750), Georg Christoph Wagenseil
(1715-1777), Luigi Boccherini (1661-1733) e Karl Ditters Von Ditterdorf (17391799), entre um grande número de outros compositores.
A forma sonata é a forma que finalmente alcança a simetria tão buscada pelas
formas instrumentais. Sua estrutura é caracterizada pela fórmula: ABA, ou seja,
três partes, em que a última é uma repetição da primeira. A primeira parte se
chama exposição, a segunda se chama desenvolvimento, e a terceira, reexposição.
Antes da exposição, pode haver uma introdução. Ela tem uma dimensão
variável e não é obrigatória. Em muitos casos ela é mencionada na coda final
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ou em outro momento da obra. Em algumas sinfonias podem até assumir um
papel fundamental dentro do movimento ou mesmo da sinfonia inteira.
Na exposição de uma sonata bitemática, dois temas de caráter diferente são
apresentados um após o outro. Para acentuar mais o contraste, o segundo
tema aparece em uma tonalidade diferente através do processo
de
modulação. Essa modulação é efetuada através de uma ponte de transição ou
ponte modulatória que, na maioria dos casos pode usar material do primeiro
tema. A escolha da tonalidade do segundo tema segue uma regra estrita: a
sonata que está no modo maior, expõe o segundo tema na tonalidade da
dominante, enquanto que a que está no modo menor, deve apresentar o
segundo tema na tonalidade relativa (nas sonatas em modo menor, observa-se
um contraste mais acentuado entre os dois temas). Uma vez apresentados os
dois temas, segue um epílogo, que na maioria dos casos, volta à atitude
anímica do primeiro tema. Como resultado, temos uma estrutura simétrica ABA
na seção de exposição. Um elemento importante na estrutura da exposição, é
que ela nunca termina na tonalidade fundamental, mas na do segundo tema,
evitando um final demasiadamente definitivo desta seção, o que dificultaria o
começo da próxima seção: o desenvolvimento.
Em seguida a esta parte, denominada exposição, segue-se outra que vai
adquirindo cada vez mais importância na história da sinfonia: o
desenvolvimento. É o centro vital da forma sonata e onde se realiza a
composição propriamente dita: a elaboração que consiste em desenvolver o
material temático apresentado. Esse material é desintegrado até seus
elementos mais fundamentais. Esses elementos são trabalhados segundo suas
características, passam por diferentes tonalidades, competem entre si, fundemse e são reorganizados de outra maneira, sem perder seus rasgos
fundamentais. Esta parte não está submetida a nenhuma estruturação
uniforme. Em geral, tende a se afastar da tonalidade fundamental, por
processos modulatórios mas, no final aproxima-se novamente da tonalidade
para passar à re-exposição
A reexposição pode repetir o material temático de duas maneiras:
1. a volta integral da exposição, tal como faria Haydn, Mozart e Beethoven,
inserindo apenas um sinal de repetição:
2. a volta repete o material temático oferecido na exposição, com a
diferença que os dois temas aparecem na tonalidade fundamental,
destacando o caráter de final. Entretanto, essa mudança de tonalidade
na reexposição provoca problemas de índole tanto formal quanto
harmônica. O problema formal consiste em que a ponte modulatória
entre os temas perde sua função, visto que ambos estão na mesma
tonalidade. Porém, se suprimirmos a ponte modulatória da reexposição,
a forma final ficaria desequilibrada, já que a exposição seria maior que a
reexposição. Para não perder tal equilíbrio, foi introduzido, a partir do
final do século XVIII, uma ponte modulatória entre os dois temas, que se
afasta da tonalidade principal e volta a ela para desembocar no segundo
tema (agora na tônica).
O problema harmônico reside na modificação da concepção tonal do segundo
tema nas sonatas em modo menor. Na reexposição destas obras, o segundo
tema deve aparecer em modo menor, causando uma forte deformação em seu
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caráter. Ao longo da história, os compositores seguiram dois caminhos sem
que um prevaleça sobre o outro: ou aferrando-se à lei da uniformidade tonal,
modificando o caráter do segundo tema, ou afastar-se dessa lei e conservar o
caráter original do segundo tema.
Cumprido o esquema formal da forma sonata, aparece, às vezes, um pequeno
agregado, chamado Coda, cuja tarefa era originalmente fechar definitivamente
a possibilidade de outro desenvolvimento. Para isso, agarra-se à tonalidade
principal. Entretanto, às vezes faz-se necessário começar um último
desenvolvimento. Mas rapidamente ele se interrompe e desemboca no
afirmamento da tonalidade principal.
O esquema básico da sinfonia é o seguinte:
Introdução

Exposição

Desenvolvimento

Reexposição

Coda

Aspectos sonoros da sinfonia nos séculos XVII e XVIII.
Na época da polifonia vocal, não havia a necessidade de especificar os
instrumentos do conjunto, bastando apenas que tivessem o registro adequado
para dobrar a linha melódica das vozes. As modificações relacionadas com o
corpo sonoro (a diferenciação e subjetivação progressivas da sonoridade
instrumental) deram-se paralelamente à modificação da estrutura formal. Até o
século XVII a canzona instrumental era escrita para uma “orquestra” que,
seguindo o modelo vocal, era uma espécie de coro instrumental. Mas a partir
do segundo decênio desse século, os compositores italianos trataram de
aplicar na música instrumental o novo ideal sonoro da monodia, substituindo a
orquestra por conjuntos de solistas, ou seja: conjuntos de câmara - os estilos
monódico e polifônico (os princípios fundamentais da estruturação musical do
ocidente a partir do século X) alternam-se de tempos em tempos: quando um
deles alcança a saturação de sua elaboração e estilização, é substituído pelo
outro, ficando relegado a um segundo plano, sem desaparecer completamente
– as primeiras obras nesse novo estilo são o Trio para dois violinos e baixo
(1613) de Salomone Rossi (1570-1630) e a Sonata para violino (1617) de
Biagio Marini (1596-1665). Com a crescente importância da monodia, os
instrumentos passaram a acompanhar e realçar a linha melódica, sendo cada
vez mais importante a questão do timbre, até que em 1607, Claudio Monteverdi
(1567-1643), em sua ópera Orfeo, fornece junto com a partitura, uma lista dos
instrumentos a serem utilizados.
A matização da sonoridade instrumental está indivisivelmente entrelaçada com
a dinâmica de intensidade (a alternância entre forte e piano e entre crescendo
e diminuendo) e com a dinâmica sonora (a alternância de timbres
instrumentais). Essas duas formas de dinâmica, de timbres e de intensidades,
começaram a ser usadas simultaneamente, alimentando uma à outra e
aumentando a força dramática da obra.
No século XVII, a música vocal havia criado um perfeito sistema de variação
anímica da música através da dinâmica de intensidade. Essa riqueza de
variações de intensidade era um contrapeso natural ao fato de que a música
vocal não dispunha da dinâmica sonora, ou seja: o contraste tímbrico. Com a
música instrumental é diferente. Ela dispõe de ambas possibilidades de
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expressão. Mas, devido à tutela da música vocal, no começo ela se aproveitou
dessas nuances de forma muito reduzida – os movimentos emocionais
estavam reservados à voz humana, enquanto os instrumentos serviam apenas
de base harmônica. A orquestra de ópera barroca era reduzida e, sempre que
possível, formada por instrumentos da mesma família. Com a evolução da
ópera a orquestra foi ampliando-se e, de forma gradual, começa-se a dar
importância para o timbre dos instrumentos, de acordo com a música: a flauta
pintava o fundo para as cenas de Idílios, o trompete e os tímpanos
acompanhavam cenas guerreiras, as trompas as cenas de caça, enquanto os
trombones e fagotes eram associados ás cenas do inferno. Essas convenções
timbrísticas são o primeiro passo em direção à dinâmica sonora.
Esse tratamento do timbre é encontrado nas obras de Schütz e de Bach, em
suas cantatas, oratórios e paixões. Mas, ainda aqui, as linhas expressivas
ficam a cargo da voz cantante, enquanto o conjunto instrumental pinta de forma
geral a atitude anímica da ária. A instrumentação é apenas uma espécie de
subtítulo sonoro ou um timbre guia que descreve a ambientação.
A música instrumental pura da segunda metade do século XVII apresenta uma
situação parecida ilustrada pelo concerto grosso. O concerto grosso se
caracteriza pela confrontação de dois grupos de instrumentos dentro de um
mesmo corpo sonoro: um grupo solista (três na maioria dos casos) e o tutti,
geralmente composto de instrumentos de cordas de arco. Ambos competem
pela hegemonia no conjunto sonoro. Desta forma, o concerto grosso está
adaptado a um esquema caracterizado pela alternância: tutti – soli – tutti – soli,
etc. Esses concertos porém, apesar de sua riqueza de timbres, renunciam à
subjetivação da sonoridade instrumental. O colorido instrumental é usado
apenas para realçar os planos principais da estrutura formal da obra. A obra
orquestral barroca não pretende ter nenhuma forma de expressão subjetiva e
dramática. Daí que ela renuncia por completo à dinâmica de intensidade. Um
dos priemiros passos para explorar o colorido instrumental aparece nos 6
concertos de Brandenburgo de Bach, que embora não esteja indicado, são seis
concertos grossos, que possuem características semelhantes aos concertos de
Corelli e Haendel, por exemplo, mudando que a formação orquestral varia a
cada concerto.
O primeiro passo em direção a esta nova concepção deu-se com o abandono
da técnica do Barroco de opor o forte ao piano abruptamente, sem transições.
Essa técnica foi substituída pela dinâmica orgânica: a intercalação do
crescendo e do diminuendo entre o forte e o piano, ou seja: tensão e distensão.
Essa inovação é obra de J. Stamitz (1717-1757) que, poucos anos após
assumir a orquestra de Mannheim, na Alemanha, esta orquestra havia
adquirido a fama não apenas de ser uma das melhores orquestras do mundo
como também de impulsionar uma série de inovações. J. Stamitz, junto com
outro compositor importante Franz Xaver Richter (1709-1789), são os criadores
do crescendo e do diminuendo da orquestra, uma novidade sensacional que
permitia suaves mudanças de dinâmica e criava um sem número de
possibilidades sonoras. Naturalmente, uma mudança tão profunda trouxe
consigo toda uma nova técnica composicional. Paralelamente a esta matização
da dinâmica de intensidade deu-se o enorme enriquecimento da paleta sonora
dos timbres da orquestra.
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Não é por acaso que estas novas sonoridades da orquestra coincidam com a
expansão de sonoridades do instrumento mais usado na vida privada. Os
instrumentos de teclado, depois de uma longa evolução, culminam com a
invenção do piano, atribuída a Bartolomeu Cristofori (c.1680-1731), por volta de
1700. A flexibilidade dinâmica deste novo instrumento tem relação direta com o
novo som orquestral da escola de Mannheim e rapidamente contamina todos
os conjuntos de categoria do mundo, com novas obras escritas
especificamente para ele, como foi o caso dos concertos para piano e
orquestra de Haydn, Mozart e Beethoven e todos os demais compositores
posteriores a eles.
É neste período que aparece a forma sonata: uma construção musical nova,
complexa, cheia de possibilidades dramáticas e suas aplicações.
Finalmente, em meados do século XVIII, o timbre converte-se em veículo de
expressão subjetiva, visto que os compositores dessa época, recorrem a ele
para obter novos meios para a materialização do conteúdo subjetivo e afetivo
da música instrumental. No momento em que a música instrumental é posta a
serviço da expressão subjetiva, passa a necessitar de um sistema diferenciado
e específico de signos que permita a identificação das curvas dramáticas de
forma inequívoca.
A prática do baixo cifrado – fundamento da música do Barroco, que consistia
em uma linha de baixo provida de cifras que indicavam os acordes sobre os
quais evoluíam as linhas melódicas – mostra a profunda indiferença dessa
época em relação à sonoridade instrumental. Na sinfonia pré-clássica
desaparece o baixo-contínuo, as cordas firmam sua importância no grupo e os
sopros assumem funções de acompanhamento (2 trompas, 2 oboés). A
primeira medida foi a substituição do instrumento de fundo (de som invariável e
execução improvisada) por um grupo específico de instrumentos, cujas partes
foram estritamente anotadas pelo compositor e, cujo contraste de timbres, dá à
trama um fundo luminoso e colorido.
Na forma sonata, o contraste entre os temas confrontados dentro de um
mesmo movimento era ainda mais destacado pela prática dos compositores da
nova era de apresentá-los em diferentes timbres. Essa confrontação timbrística
não seguia nenhuma regra formal. Surgiu de uma concepção pictórica do som
instrumental, ou seja: a cada individualidade temática, correspondia um timbre
individual. Em alguns casos, a alternância de timbres aparece até mesmo
dentro de um único tema realçando a pulsação dramática da música.
Por volta de 1600, a música encontrava-se num momento de transição. O
Renascimento, fundamentado no princípio polifônico, substituía a monodia e,
junto com esta transição, a música instrumental libertava-se da música vocal.
Conseqüentemente, o século XVII é um século de experimentações na música
instrumental que vai lenta e progressivamente libertando-se da música vocal.
Inicialmente, são simples transcrições de formas vocais, não sobrevivendo
nenhum exemplo prático, já que os músicos simplesmente se serviam das
partes vocais, tocando-as em seus instrumentos, que vão sofrendo
modificações a fim de adaptar-se às condições do novo corpo sonoro
instrumental para surgirem como formas novas, nas quais, ao final, dificilmente
se pode identificar sua procedência nas formas vocais.
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A sinfonia, tem seu ancestral num modelo vocal do alto renascimento (século
XVI): a canzona145. Trata-se de uma composição a cappella. Várias partes
contrastantes – sejam quanto a caráter, movimento ou tonalidade, dependendo
do conteúdo poético da letra – davam a esta composição um aspecto
multicolorido para o qual não havia nenhum esquema obrigatório: sua estrutura
adaptava-se à respectiva letra.
As partes integrantes da canzona eram breves e estavam entrelaçadas entre
si. O caráter multicolorido deste tipo de composição era altamente orgânico,
visto que a rápida sucessão de estados anímicos da música estava guiada pela
letra. Entretanto, nas transcrições instrumentais, na qual não há mais a letra
impulsora da estrutura formal, este caráter flutuante tornava a composição
altamente heterogênea. A partir de então, a música instrumental precisou
procurar novos princípios de estruturação musical baseados em premissas
exclusivamente musicais. Começava-se a gerar a idéia de uma música
puramente instrumental.
Na literatura instrumental italiana do século XVII, muitas obras instrumentais já
permitem reconhecer a procedência da canzona. São composições para
orquestra, com muitas partes - em torno de dez e até mais - contrastantes
quanto ao caráter, andamento, tonalidade e até mesmo misturando os estilos
monódico, polifônico e dançante. Todos os recursos de que dispunha a jovem
música instrumental, eram aproveitados nestas canzonas instrumentais.
Enquanto a música instrumental dava seus primeiros passos, a música vocal
havia chegado a novas formas altamente consolidadas, como a ópera.
No séc. XVII a palavra sinfonia também designava um prelúdio para teclado e a
partir de 1650 indicava uma obra inicial para um grupo de dança. Em 1700
usava-se sonata ou sinfonia para obras instrumentais. A partir do século XVI o
termo foi aplicado à música destinada a introduzir obras dramáticas ou encobrir
o ruído da mudança de cenários, e a Canzona predominou como abertura
operística até meados do século XVII. Em 1700 referia-se à abertura italiana
em três movimentos. Durante o século XVIII passa a designar a sinfonia de
concerto, distinguido-se da ouverture italiana. O termo foi revisto no século XX,
e utilizado para obras mais curtas, mais ligeiras e italianizadas, do que se
espera habitualmente de uma grande música sinfônica, como é o caso da
Sinfonia (1968) de Luciano Berio (1925-2003).
A Sinfonia torna-se o principal gênero orquestral, forma esta que recebe
atenção especial dos compositores como forma independente, no entanto
alguns compositores escreveram obras associadas às vozes, sejam elas
solistas com ou sem corais, como uma cantata com uma grande introdução
orquestral em vários movimentos
145

Canzone: a palavra italiana Canzone, pode ser tomada literalmente como canção. Existiam
basicamente dois tipos de canzone: a canção vocal, a canzone instrumental também chamada de canzone
da sonar. Originada no século XVI era uma simples transcrição para orgão de obras vocais e sobretudo de
canções polifônicas. Partindo daí, os Gabrieli no século XVI e Frescobaldi no século XVII, escreveram
obras originais, com a preocupação de adaptar aos instrumentos, o órgão e as cordas de arco, o estilo
vocal, vindo a dar origem à forma da sonata. È uma forma vizinha do ricercar, é composta por episódios
em estilo fugato, que se encadeiam uns nos outros. A canzone de Bach correspondia a um tipo de
variação, especialmente rítmica. Consiste numa exposição de um tema, seguida de uma reexposição
variada no mesmo tom.
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Na música coral sinfônica associada à sinfonia destaco alguns compositores
que passaram a inserir partes corais, com ou sem solistas em um dos
movimentos ou em parte da sinfonia. Ludwig van Beethoven (1770-1827), foi o
primeiro compositor a inserir no último movimento da nona sinfonia, um
conjunto vocal que compreende 4 solistas e um coro, utilizando o texto “An die
Freud” de Schiller; outro compositor foi Felix Mendelsshonn-Bartholdy (18091847) na sua segunda sinfonia “Lobegesang” também inseriu no último
movimento, escrita para coro e 3 solistas; Gustav Mahler (1860-1911) em sua
segunda sinfonia em do menor, também chamada de Sinfonia da Ressurreição,
para soprano e coro e em sua oitava sinfonia em mib maior (1906), sinfonia dos
mil; já Ralph Vaughan-Williams (1872-1958) escreveu duas sinfonias com coro:
A Sea Symphony, para coro mixto, e a Sinfonia Antártica – No. 7 (1952), para
coro feminino; Hector Berlioz (1803-1869), também escreveu duas sinfonias
com a participação de coral: Romeo et Juliette Symphonie Dramatique para
solistas (ATB), pequeno coro (ATB) e duplo coro (SATB-SATB) com orquestra
e a sua Grande Symphonie funèbre et triomphal numa versão para solistas,
coro com piano ou para coro ad libitum com orquestra militar e instrumentos de
cordas ou orquestra militar; Sinfonia da Requiem (1940), Op. 20 de B. Britten
(1913-1976); a Sinfonia No. 10 - Sumé Pater Patrium - para coro de Villa-Lobos
(1887-1959); a Sinfonia dos Salmos (1930) de Stravinsky obra coral e
orquestra baseado em um texto latino retirado dos Salmos XXXVIII, XXXIX e
CL; Dimitri Shostakovitch (1906-1975) Symphonie n° 2 en si majeur "Octobre",
para orquestra e coro (1927) e a Symphonie n°3 en mi bémol, "Le 1er Mai",
para orquestra e coros (1929); Sinfonia (1968) para 8 vozes solistas (ou coro)
de Luciano Berio (1925-2003); Per Nørgård, (1932) Symphony n°3 in two
movements (1972-1975) para coro e orquestra, entre diversas outras obras de
outros compositores.
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12 - OS SIGNOS NA LINGUAGEM CORAL MODERNA
As linguagens do final do século XIX, XX e XXI está marcada pelo serialismo,
formas dedutivas, abstratas, experimentais e pela musica ametódica. Estas
formas são caracterizada por uma escrita figurada, marcada por símbolos,
muitos ainda não pré estabelecidos, ficando a cargo de cada compositor a
criação desses finais, que são indicados numa bula (vide abaixo) com as
devidas explicações de utilização e que orienta os intérpretes na sua
apresentação, demonstrando assim uma ampla gama de possibilidades e
hipóteses, que vão desde a simplicidade a uma complexidade marcante.
CHORALIS – peça estudo para coro “a cappella” de Emanuel Martinez
Esta obra não tem precisão temporal, cabendo ao regente, apenas comandar as
mudanças de efeitos, sem preocupação com a duração de cada compasso, estes
deverão ter um tempo flexível e suficientemente longo para expor os efeitos ou frases,
vale a concepção do maestro. Os cantores podem ter todas as liberdades que
desejarem.
Bula:
1 – a formação do coro deverá ser feita com os seguintes naipes: soprano, mezzo soprano,
contralto, tenor, barítono e baixo. A disposição no palco não é importante, devendo ser
observado o jogo de timbres e cores dos naipes. De forma alguma as vozes femininas deverão
ficar de um lado e as vozes masculinas do outro, se possível mesclar os timbres e cores dos
naipes.
2 – cada naipe está representado na partitura por três linhas sendo:


A primeira indica as vogais ou textos a serem falados,



A segunda, a maior, indica os efeitos



E a terceira a dinâmica ou a descrição do efeito

3 – Os blocos,
horizontais ou verticais, significa que apenas nesses locais
todos os cantores devem realizar o efeito desejado.
4 – quando esses blocos estão mais abaixo, significa que devem ser utilizados registros vocais
graves, e quando acima, os efeitos devem ser agudos. Quando estes blocos estiverem na vertical,
deve-se utilizar todas as gamas sonoras possíveis, fazendo um “cluster” no naipe do coro.
5 – Figuras em forma de ondas, (
) indicam que o som deverá ser o mais ligado
possível oscilando do grave para o agudo sem interrupção. Deverá ser cantado por todo o naipe
em regiões sonoras diferentes.
6 – Deve-se observar o início dos sinais, quando o desenho inicia-se em baixo, o som deverá ir
do grave para o agudo, e quando o desenho inicia em cima, isso significa que o som deverá
iniciar nas notas mais agudas, sempre de forma muito livre.
7 – Linhas retas (
grave.

) indicam um som estável, sem oscilação para o agudo ou para o

O efeito final era de redefinir cada aspecto do ato criativo e interpretativo, de tal
forma que a experiência se torne a matéria da nova música e a de propiciar ao
grupo e ao ouvinte uma materialização musical de outros sons que em muitos
casos são parte integrante do nosso dia a dia e que são tidos como ruídos,
mas que dentro de um contexto pré elaborado fazem parte de uma nova
linguagem musical, escrita em geral utilizada em obras a cappella.
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CHORALIS
DA

Emanuel Martinez (Curitiba 05/06/2001)

DA

i

ny

pytzz

S
f
O

diminuendo

(tutti)

p crescendo
Dynnn---------mm

MS
Mf cresc....... dim….p

Sempre piano
X – a – vy

C
p sempre
o-----------------a (grito)

a-u

a-u

a-u

a-u

a-u

T
p crescendo

f

f–p
y

y

y

y

; p- f ;

f - p; f - p ; p-f

y

BR
Com ataques súbitos e estridentes em forte
B

a-e-y-o-u
aeiouaeiouaeiouaeioo
aeiouaeiouaeiouaeiou

Fo---------------------------------------------------u

Sussurrando

p

crescendo muito
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Esses símbolos podem ser divididos em:
1. símbolos que expressam o som ou o efeito real.
2. símbolos que dão a possibilidade do intérprete improvisar em cima da
proposta apresentada pela escrita dentro de um contexto demarcado
pela linguagem do compositor.
A seguir uma obra de Gilberto Mendes. É uma obra musical sobre um texto
concreto de Décio Pignatari, que se utiliza da palavra COCA COLA, marca de
um refrigerante conhecido. As alturas são pré-definidas e os ritmos constantes,
como um ostinato, oscilando apenas o caráter produzido pela dinâmica e pelo
jogo de palavras.
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13 - MÚSICA POPULAR E FOLCLÓRICA
Dentro da linguagem musical, a música popular e folclórica utiliza-se de todos
os meios disponíveis, que vai desde a escrita tradicional tonal passando pela
escrita tradicional atonal, que também pode incluir sons onomatopaicos
passando pela escrita figurada, como já vimos acima. Na música popular e
folclórica, são utilizados arranjos. Há uma liberdade consentida de utilização de
alguns efeitos, harmonias ou linguagens diversas que normalmente não seriam
utilizados na música tradicional, como movimentos paralelos, sopreposição
melódica e até tonal, entre muitas outras variantes infindáveis.
Exemplo de obra onomatopáica de Osvaldo Lacerda, obra original:

Exemplo de obra coral com escrita inteiramente falada, baseado em um
provérbio popular brasileiro:
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Escrita mista – cantada e falada na mesma obra, com texto de Carlos
Drummond de Andrade:
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14 - CORAL CÊNICO
O coral cênico, não é uma obra e sim uma opção que se faz para um grupo
vocal, que se utiliza de recursos muitos antigos, já praticados desde a idade
média, que de alguma forma vieram a influenciar a criação da ópera. Hoje, o
coral cênico é um grupo despojado de algumas “regras” ou normas associadas
a uma tradição, utilizadas nos coros tradicionais, mas que por outro lado
trazem recursos visuais e recursos cênicos que os grupos tradicionais de
concerto não utilizam, contribuindo para uma apresentação mais informal e por
outro lado mais interessante para o ouvinte “de primeira viagem”. Em geral
esse tipo de coro, além do maestro, do preparador vocal e do pianista além dos
demais integrantes da equipe artística e técnica, possuem a presença de um
diretor de cena, que orienta toda a movimentação do grupo no palco, de acordo
com a obra e sua concepção do espetáculo.
Em geral as obras utilizadas por este tipo de côro, são escritas para ele
visando a encenação, ou o diretor de cena usa da sua criatividade na busca de
obras tradicionais que são manipuladas cênicamente, o que o difere da ópera.
A ópera é uma única e longa obra baseada num libreto escrito para esse fim,
que deverá possuir uma história com diversos personagens que em geral são
representados por solistas, por um coro ou ballet e com acompanhamento
instrumental, que também será representada, mas buscando outras
preocupações cênicas e musicais diferentes da ópera.

102

15 - BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
ADORNO, Theodor W. Filosofia da Nova Música. Tradução: Magda França.
Editora Perspectiva, São Paulo. 1974.
ALBET, Montserrat. A música contemporânea. Tradução: Luís Amaral e
Irineu Garcia. Salvat Editora do Brasil, Rio de Janeiro. 1979.
ALLMEN, J. J. von. O Culto Cristão: Teologia e Prática. Aste, S. Paulo. 1968.
ANDRADE, Mário de. Dicionário musical brasileiro. Editora Itatiaia, Belo
Horizonte. 1989.
__________. Pequena história da música. Livraria Martins Editora. s/d.
ANTUNES, Jorge. Notação na música contemporânea. Sistrum Edições
Musicais, Brasília. 1989.
ARCHER, Gleason L. Encyclopedia of Bible Difficulties (Grand Rapids, MI:
Zondervan). 1982.
BARBIER, Patrick. História dos castrati. Tradução: Raquel Ramalhete.
Círculo do Livro, São Paulo. 1995.
BARTHES, R. Le grain de la voix. Édition du Seuil. 1981.
__________. Mythologies. Édition du Seuil. 1957.
BARRAUD, Henry. Para compreender as músicas de hoje. Editora
Perspectiva, São Paulo. s/d.
BAS, Julio. Tratado da forma musical. Editora Ricordi Americana, Buenos
Aires. 1977
BENNETT, Roy. Forma e estrutura na música. Tradução: Luiz Carlos Csëko.
Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 1986.
__________. Instrumentos da Orquestra. Tradução: Luiz Carlos Csëko.
Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 1985.
__________. Uma breve história da música. Tradução: Maria Teresa
Resende Costa. 3a. ed. Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 1986.
BERGER, Harris M. 1999. Death Metal Tonality and the Act of Listening.
Popular Music 18(2):161-78. Bibliog., music.
BERGER, Karol. Musica Ficta. Speculum 65 (1). 1990.
BLACKWOOD, Alan. Music. Mallard Press, New York. 1991.
BLIVET, J. P. La voie du chant. Édition Fayard. 1999.
BOULEZ, Pierre. Apontamentos de aprendiz. Tradução: Stella Moutinho,
Caio Pagano e Lídia Bazarian. Editora Perspectiva, São Paulo. 1995.
BOULEZ, Pierre. A música hoje. Tradução: Reginaldo de Carvalho e Mary
Amazonas Leite de Barros. Editora Perspectiva, São Paulo. 1972.
BRAGARD, R. e HEN. Fred J. de. Instrumentos de música. Traducción: J.
Casanovas. Ediciones Daimon, Manuel Tamayo, Barcelona. 1973.
BROTHERS, Thomas. Chromatic Beauty in the Late Medieval Chanson.
Journal of the Royal Musical Association 123 (2). 1999.

103

BUCKINX, Boudewijn. O Pequeno Pomo ou a História da Música do PósModernismo. Tradução: Álvaro Guimarães. Ateliê Editorial/Editora Giordano,
São Paulo. 1998.
CANDÉ, Roland de. Dictionaire des musiciens. Editora Microcosme, Paris.
1964.
CARPEAUX, Otto Maria. O Livro de Ouro da História da Música. Ediouro,
Rio de Janeiro. 2001.
__________. Uma nova história da música. 3a. ed. Editorial Alhambra, Rio
de Janeiro. 1977.
CASTAREDE, M.F. La voix et ses sortilèges. Paris. Édition Les Belles
Lettres. 1989.
COELHO, Lauro Machado. A ópera barroca italiana. Editora Perspectiva S/A,
S. Paulo. 2000.
__________. A ópera italiana após 1870. Editora Perspectiva S/A, S. Paulo.
2000.
__________. A ópera romântica italiana. Editora Perspectiva S/A, S. Paulo.
2000.
__________. A ópera na França. Editora Perspectiva S/A, S. Paulo. 2000.
__________. A ópera Alemã. Editora Perspectiva S/A, S. Paulo. 2000.
__________. A ópera Inglesa. Editora Perspectiva S/A, S. Paulo. 2000.
CROCKER III, H. W. Triumph. The Power and the Glory of the Catholic
Church: A 2.000-Year History. Prima Publishing. 2001.
DENIOT, J.; DUTHEIL, C.; VRAIT, F.X. Dire la voix – approche transversale
des phénomènes vocaux. Paris. Édition l’Harmattan. 2000.
DUMOUSSEAU, C. La pratique vocale: une nécessité?. Cefedem RhôneAlpes. 1999.
ELLMERICH, Luís. História da Música. 4a. ed. Editora Fermata do Brasil, São
Paulo. 1977.
__________. História da Dança. 4a. ed. Editora Nacional, São Paulo. 1987.
EWEN, David. The world of twentieth-century music. 4a. ed. Prentice-Hall
Inc. Englewood Cliffs. 1969.
FREDERICO, Denise Cordeiro de Souza. Cantos para o Culto Cristão.
Editora Sinodal, São Paulo. 1999.
FOURNIER, C. La voix, un art et un métier. Éditions Comp’ Act .1999.
GRIFFITHS, Paul. Encyclopaedia of 20th-century music. Thames and
Hudson, London.1986.
__________. Modern music - the avant garde since 1945. George Braziller,
New York. 1981.
__________. A música moderna: uma história concisa e ilustrada de
Debussy a Boulez. Tradução: Clóvis Marques. Jorge Zahar Editor, Rio de
Janeiro. 1978.

104

GRAUMAN, Helen G. Música em miha Bíblia.Tadução de Elsie S. de Lima
Bruscagin. Asa publicadora Brasileira. Sto. André.1968
GRIFFITHS, Paul, NEIGHBOUR, Oliver e PERLE, George. Schoenberg,
Webern e Berg: Segunda escola de Viena. Tradução: Magda Lopes. L&PM
Editores, Porto Alegre. 1990.
GRIMAL, Pierre. Diccionario de Mitología Griega y Romana
GOUT A. Histoire des maîtrises en Occident. Éditions Universitaires. 1987.
GROUT, Donald J. A history of western music. 3rd. ed. W.W. Norton & Co.,
New York. 1980.
HANSLICK, Eduard. Do belo musical: uma contribuição para a revisão da
estética musical. Tradução: Nicolino Simone Neto. Editora da Unicamp,
Campinas. 1989.
HARRISON, F. Ll.; WESTRUP, Sir Jack. Encyclopedia of Music. 2nd. ed.
William Collins Sons & Company Limited. 1976.
JACOBS, Arthur. Dicionário de música. Tradução de Hélder Rodrigues e
Manuel J. Palmeirim. Publicações Dom Quixote, Lisboa. 1978.
KIEFER, Bruno. História da música brasileira - dos primórdios ao início do
século 20. 2a. ed. Editora Movimento, Porto Alegre. 1977.
__________. História e significado das formas musicais. 4a. ed. Editora
Movimento, Porto Alegre. 1981.
KOBBÉ, Gustavo. O livro completo da ópera. Tradução: Clóvis Marques.
Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro. 1991.
MACHABEY, Armand. Guillaume de Machaut: La vie et l'oeuvre musicale. 2
vols. Paris: Richard-Masse, 1955.
_________. Genèse de la tonalité musicale classique des origines au XVe
siècle. Paris: Richard-Masse, 1955.
__________. La musique religieuse française au XIVe siècle. Revue
Musicale 222 (1953-54): 30-43.
MALM, Williams P. Culturas musicales del Pacífico, el Cercano Oriente y
Asia. Versión española: Miren Rahm. Alianza Editorial, Madrid. 1985.
MANCINI, R. L’art du chant, Que sais-je? P.U.F. 1969.
MARIE-ROSE, Irmã. Canto gregoriano - método de Solesmes. (3a. edição)
Empresa Editora Carioca, Rio de Janeiro. 1963.
MARIZ, Vasco. História da música no Brasil. Editora Civilização Brasileira,
Rio de Janeiro. 1981.
MARQUES, Henrique de Oliveira. Dicionário de termos musicais. Coleção
Imprensa Universitária; Editorial Estampa, Lisboa. 1986.
MARSHALL, Robert L.. The music of Johann Sebastian Bach: the sources,
the style, the significance. Schirmer Books, New York. 1990.
MENEZES, Flo. Apoteose de Schoenberg. Nova Stella/EDUSP, São Paulo.
(1987)

105

__________. Música eletroacústica - história e estéticas. EDUSP, São
Paulo. 1996.
MENUHIN, Yehudi; DAVIS, Curtis W. A música do homem. Tradução:
Auriphebo Berrance Simões. Ed. Martins Fontes/Ed. Fundo Educativo
Brasileiro, São Paulo. 1981.
MORAES, J. J. de. Música da modernidade - origens da música do nosso
tempo. Editora Brasiliense, São Paulo. 1983.
__________. O que é música. Editora Brasiliense, São Paulo. 1983.
NETL, Bruno. Música folklórica y tradicional de los continentes
occidentales. Versión española: Miren Rahm. Alianza Editorial, Madrid. 1985.
NEUNZIG, Hans A. Uma nova música européia: Schütz, Händel e Bach.
Tradução: Herbert Minnemann; Inter Nationes; Bonn. 1985.
NEVES, José Maria. Música contemporânea brasileira. Ricordi Brasileira,
São Paulo. 1981.
ORTOLAN, Edson Tadeu. História da Música: do canto gregoriano à
eletroacústica. Editora Gráfica Conquista, Campinas. 1998.
PAPINI, Giovanni. A vida de Santo Agostinho. Companhia Editora Nacional,
São Paulo. 1960.
PAHLEN, Kurt. História universal da música. 3a. ed; tradução: A. Della Nina.
Edições Melhoramentos, S. Paulo. s/d.
PANNAIN, Elce. Evolução da teoria musical. Ricordi Brasileira, São Paulo.
1975.
PARRISH, Carl. The Notation of Medieval Music. 1957. New York: W.W.
Norton, 1978.
PAZ, Juan Carlos. Introdução à música de nosso tempo. Tradução: Diva
Ribeiro de Toledo Piza. Livraria Duas Cidades, São Paulo. 1976.
PENALVA, José. Música do século 20: referências. Apostila, Curitiba. 1985.
PLANEL, J. L’école du chant (les lois de la spontanéité vocale). Les éditions
de l’école du chant . 1981.
RAYNOR, Henry. História social da música: da Idade Média a Beethoven.
Tradução: Nathanael C. Caixeiro. Editora Guanabara, Rio de Janeiro. 1981.
REESE, Gustave. Music in the Middle Ages. New York: W.W. Norton. 1940.
RESCALA, Tim. Pequena história - não autorizada - da música. Editora
Frente, Rio de Janeiro. 1996.
SADIE. Stanley (ed.). The Norton/Grove Concise Encyclopedia of Music. W.
W. Norton & Company, New York. 1988. ISBN: 1561592390.
SALZMAN, Eric. Introdução à música do século XX. Tradução: Marco Aurélio
de Moura Matos. Zahar Editores, Rio de Janeiro. 1970.
SINZIG, Frei Pedro. Dicionário musical. 2a. ed; Livraria Kosmos Editora, Rio
de Janeiro. 1976.

106

STEHMAN, Jacques. História da música européia: das origens aos nossos
dias. Tradução: Maria Teresa Ahayde; 2a. ed. Livraria Bertrand, Lisboa. 1979.
STUCKENSCHMIDT, H. H. La música del siglo XX. Edicions Guadarrama,
Madrid. 1960.
SPANNEUT, Michel. Os Padres da Igreja (séculos IV – VIII). Edições Loyola,
São Paulo. 2002.
TACUCHIAN, Ricardo. Música pós-moderna no final do século e Pesquisa
e Música. Vol. 1, no. 2; p. 25-40; Conservatório Brasileiro de Música, Rio de
Janeiro. 1995
WILSON, David F. Music of the Middle Ages: Style and Structure. New
York: Schirmer, 1990.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas.
Companhia das Letras/Círculo do Livro, São Paulo. 1989.
ZAMACOIS, Joaquín. Curso de formas musicales. Editorial Labor, Barcelona.
1985.
__________. Temas de Estética y de Historia de la Música. Editorial Labor,
Barcelona. 1986.
Catechism of the Catholic Church. Tradução inglesa. Libreria Editrice Vaticana.
2000.
The International Standard Bible Encyclopedia, Eerdmans, 1982. Vol. II, p. 915
Diversos autores. História da Ópera. Publicação da Associação Cultural
Avelino Vieira – Bamerindus, Curitiba.1993.
COLEÇÕES CONSULTADAS
GRANDES COMPOSITORES DA MÚSICA UNIVERSAL. Abril Cultural, São
Paulo. 1970.
MESTRES DA MÚSICA. Editora Abril, São Paulo. 1979.
GRANDES COMPOSITORES. Salvat Editora do Brasil, Rio de Janeiro. 1984.
OS GRANDES TEMAS DA MÚSICA. Salvat Editora do Brasil, Rio de Janeiro.
1987.
ARTIGOS – TEXTOS
Guido d'Arezzo's Regule rithmice, Prologus in antiphonarium, and Epistola ad
Michahelem: A Critical Text and Translation. Ottowa. The Institute of Mediaeval
Music. 1999.
Editor. Hearing the Motet: Essays on the Motet of the Middle Ages and
Renaissance. New York, Oxford. Oxford University Press. 1997.
The Affinities and Medieval Transposition. Bloomington. Indiana University
Press, 1987.
Histoire de la musique. T. I, 2236 p. (Encyclopédie de la Pléiade), en particulier
p. 1026-1041 ("La chanson à l'époque de Josquin"), 1045-1071 ("La chanson

107

française au XVIè s."), 1168-1191 ("La messe et le motet en Italie") et 11961336 ("Musique instrumentale au XVIè siècle"). 1960.
(Lettres de Roland de Lassus ; vol. 1, 189 p. (commentaires et "traductions" des
lettres originales) ; vol. 2, 78 p. (transcriptions).
La chanson à la Renaissance. Tours, Van de Velde, 354 p. (études réunies par
Jean-Michel Vaccaro ; actes du XXè Colloque d'Etudes Humanistes du Centre
d'Etudes Supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours. Juillet 1577).
1981.
Histoire, humanisme et hymnologie. Mélanges offerts au Professeur Edith
Weber. Paris, P.U.P.S., 412 p. (textes réunis par Pierre Guillot et Louis
Jambou; collection Musiques/Ecritures, Série Etudes). 1997.
Les quatre premières parties (Avant le Concile, Au temps du Concile et La
Contre-Réforme (I et II), p. 17-136) couvrent la période 1546-1615.
BLANCHARD, Roger. Clément Marot et les Musiciens de son temps. Lyon,
A Coeur Joie, 1981, 75 p.
__________. Ronsard et les Musiciens de son temps. Lyon, A Coeur Joie,
1982, 110 p.
BONNIFFET, Pierre. Un ballet démasqué. L'union de la musique au verbe
dans Le Printans de Jean-Antoine de Baïf et Claude Le Jeune. Paris,
Champion, et Genève, Slatkine, 1988, VII + 410 p.
BOSSUYT, Ignace. De Guillaume Dufay à Roland de Lassus. Les très
riches heures de la polyphonie franco-flamande. Paris, Cerf et Bruxelles,
Racine, 1996, 175 p. (225 F à l'époque ; traduit du flamand par Henri Vanhulst
(édition flamande : Louvain, 1994 (De Vlaamse polyfonie)
DOTTIN, Georges. La chanson française de la Renaissance. Paris, P.U.F.,
1984, 128 p. (Que sais-je n° 2125).
HONEGGER, Marc; PRÉVOST, Paul, et collaborateurs. Dictionnaire des
oeuvres de l'art vocal. Bordas, 1991, 3 vol.
LAUNAY, Denise. La musique religieuse en France, du Concile de Trente à
1804. Paris, Klincksieck, 1993, 583 p. (Publications de la Société Française de
Musicologie, 3ème série, T. V)
LEVRON, Jacques. Clément Janequin musicien de la Renaissance. Editions
d'Aujourd'hui, coll. Les Introuvables, 1984, 130 p. (reprint de l'édition B. Arthaud
- Flammarion, 1948).
OUVRARD, Jean-Pierre. Josquin Desprez et ses contemporains. De l'écrit
au sonore. Guide pratique d'interprétation, Paris, Actes Sud, 1986, 196 p.
__________. La chanson polyphonique française du XVIè siècle. Guide
pratique. Paris. Centres d'Études Polyphoniques et Chorales, Dijon, Centre
d'Art Polyphonique de Bourgogne, 1982, 117 p.
PAUL R. Laird. Towards A History of the Spanish Villancico. Warren,
Michigan: Harmonie Park Press, 1997.
VENDRIX, Philippe. Vocabulaire de la musique de la Renaissance. Minerve,
1994, 219 p. (collection Musique ouverte).

108

16. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
ALLAIRE, Gaston. Les énigmes de l'Antefana et du double hoquet de
Machault: une tentative de solution. Revue de Musicologie 66 (1980). p. 2756.
APEL, Willi. The Development of French Secular Music during the
Fourteenth Century. Musica Disciplina 27 (1973). P. 41-59.
__________. The Notation of Polyphonic Music: 900-1600. Cambridge, MA:
The Mediaeval Academy of America. 1942.
APFEL, Ernst. Über den vierstimmigen Satz im 14. und 15. Jahrhunderts.
Archiv für Musikwissenschaft 18 (1961): 34-51. Translated as "Four-Voice
Counterpoint in the Fourteenth and Fifteenth Centuries," in Counterpoint and
Compositional Process in the Time of Dufay, ed. and trans. Kevin N. Moll (New
York and London: Garland, 1997); 245-67.
ARLT, Wulf. Aspekte der Chronologie und des Stilwandels im
französischen Lied des 14. Jahrhunderts. Forum Musicologicum. 3. Aktuelle
Fragen der musikbezogenen Mittelalterforschung. Eds. Hans Oesch and Wulf
Arlt. Winterthur: Amadeus. 1982.
AROM, Simha. Trois brèves remarques sur l'ethnomusicologie et une
conclusion. Cahiers de musiques traditionelles. 1999.
BENT, Margaret. Deception, Exegesis and Sounding Number in Machaut's
Motet 15. Early Music History 10. 1991.
__________. The Machaut Manuscripts Vg, B and E. Musica Disciplina 37
.1983.
BERKE,
Dietrich.
Studien
zur
mehrstimmigen
Französischen
Messenkomposition des 14. Jahrhunderts. Dissertation, University of
Würzburg, 1966.
BROWNLEE, Kevin. Machaut's Motet 15 and the Roman de la Rose: The
Literary Context of Amours qui a pouoir / Faus samblant m'a deceü / Vidi
dominum. Early Music History 10. 1991.
CAPE, Safford. The Machaut Mass and its Performance. Score 25 (1959):
38-57; 26. 1960.
CHAILLEY, Jacques. La composition dans la messe de G. de Machaut.
Guillaume de Machaut: Colloque-Table Ronde organisé par l'Université de
Reims sous le haut patronage et avec la participation du Centre National de la
Recherche Scientifique, du Ministère de la Culture et de l'Environnement et de
la Fondation d'Hautvilliers pour le Dialogue de Cultures, Reims (19-22 avril
1978). Paris: Klincksieck. 1982.
__________. Histoire musicale du moyen-âge. Paris: Pressen Universitaires
de France, 1950.
COUSSEMAKER, Charles Edmond de. Les Harmonistes du XIVe siècle. Lille:
Lefebvre-Ducrocq, 1869.
CROCKER, Richard L. A History of Musical Style. 1966. Reprint New York:
Dover, 1986.

109

CROSS, Lucy E. Chromatic Alteration and Extrahexachordal Intervals in
Fourteenth-Century Polyphonic Repertories. Ph.D. dissertation, Columbia
University, 1990.
DAHLHAUS, Carl. ‘Zentrale' und 'Periphere' Züge in der Dissonanztechnik
Machauts. Forum Musicologicum. 3. Eds. Hans Oesch and Wulf Arlt.
Winterthur: Amadeus. 1982.
DELONE, Richard P. Machaut and the Ballade Style. Indiana Theory Review
2-3. 1979-80.
DÖMLING, Wolfgang. Aspekte der Sprachvertonung in den Balladen
Guillaume de Machauts. Die Musikforschung 25. 1972.
__________. Isothythmie und Variation. Archiv für Musikwissenschaft 28.
1971.
__________. Die mehrstimmigen Balladen, Rondeaux und Virelais von
Guillaume de Machaut. Vol. 16 in the series Münchener Veröffentlichungen
zur Musikgeschichte. Ed. Thrasybulos Georgiades. Tutzing: Hans Schneider,
1970.
__________. Zur Überlieferung der musikalischen Werke Guillaume de
Machauts. Die Musikforschung 22. 1969.
EARP, Lawrence. Guillaume de Machaut: A Guide to Research. Vol. 36 in
the series Composer Resource Manuals. New York and London: Garland,
1995.
__________. Lyrics for Reading and Lyrics for Singing in Late Medieval
France: The Development of the Dance Lyric from Adam de la Halle to
Guillaume de Machaut. The Union of Words and Music in Medieval Poetry.
Eds. Rebecca A. Baltzer, Thomas Cable, and James I. Wimsatt. Austin:
University of Texas Press. 1991.
__________. Scribal Practice, Manuscript Production and the
Transmission of Music in Later Medieval France: The Manuscripts of
Guillaume de Machaut. Ph.D. dissertation, Princeton University. 1983.
EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Machauts Motette Nr. 9. Archiv für
Musikwissenschaft 19/20 (1962-63): 281-93 and 25. 1968.
FALLOWS, David. Guillaume de Machaut and his Mass: A Commemoration
and a Review. Musical Times 118. 1977.
__________. Guillaume de Machaut and the Lai: A new source. Early Music
5. 1977.
FASSLER, Ewald. Die Kadenzen der französischen Chansons von Machaut
bis Dufay. Dissertation, University of Innsbruck, 1973.
FULLER, Sarah. Line, Contapunctus and Structure in a Machaut Song.
Musical Analysis 6. 1987.
__________. Modal Treatment and Tonal Orientation in Motets of
Guillaume de Machaut. Festschrift for Ernest Sanders, in Current Musicology
45-47. 1988.

110

__________. On Sonority in Fourteenth-Century Polyphony: Some
Preliminary Reflections. Journal of Music Theory 30. 1986.
__________. Tendencies and Resolutions: The Directed Progression in
Ars Nova Music. Journal of Music Theory 36. 1992.
___________. The European Musical Heritage: 800-1750. New York: Alfred
A. Knopf, 1987 [annotated anthology of scores, including works by Machault.
GALLO, F. Alberto. Music of the Middle Ages [vol.] II. 1977. Trans. Karen
Eales. Cambridge: Cambridge University Press. 1985.
GÖLLNER, Marie Louise. Ars Nova. Geschichte der katholischen
Kirchenmusik. 2 vols. Ed. Karl Gustav Fellerer. Kassel: Bärenreiter, Vol. 1.1972.
__________. Musical and Poetic Structure in the Refrain Forms of
Machaut. Liedstudien: Wolfgang Osthoff zum 60. Geburtstag. Eds. Martin Just
and Reinhard Wiesend. Tutzing: Hans Schneider. 1989.
GOMBOSI, Otto. Machaut's Messe de Notre-Dame. Musical Quarterly 36.
1950.
GÜNTHER, Ursula. Chronologie und Stil der Kompositionen Guillaume de
Machauts. Acta Musicologica 35. 1963.
__________. The Fourteenth-Century Motet and its Development. Musica
Disciplina 12. 1958.
GUTHRIE, Steven. Meter and Performance in Machaut and Chaucer. The
Union of Words and Music in Medieval Poetry. Eds. Rebecca A. Baltzer,
Thomas Cable, and James I. Wimsatt. Austin: University of Texas Press. 1991.
HANDSCHIN, Jacques. Zur Frage der melodischen Paraphrasierung im
Mittelalter. Zeitschrift für Musikwissenschaft 10. 1928.
Harden, Jean. 'Musica Ficta' in Machaut. Early Music 5. 1977.
__________. Sharps, Flats, and Scribes: Musica Ficta in the Machaut
Manuscripts. Ph.D. dissertation, Cornell University, 1983.
HASSELMAN, Margaret P. The French Chanson of the Mid-Fourteenth
Century. 2 vols. Ph.D. dissertation, University of California at Berkeley, 1970.
HATTEN, Robert S. Towards a Unified Theory: The Music of Machaut.
Indiana Theory Review 2-3. 1979-80.
HIRSHBERG, Jehoash. Hexachordal and Modal Structure in Machaut's
Polyphonic Chansons. Studies in Musicology in Honor of Otto E. Albrecht. Ed.
John Walter Hill. Kassel: Bärenreiter. 1980.
HOPPIN, Richard H. Medieval Music. New York: W.W. Norton, 1978.
HUGHES, Andrew. Manuscript Accidentals: Ficta in Focus-1350-1450. Vol.
27 in the series Musicological Studies and Documents. Ed. Armen Carapetyan.
[Rome:] American Institute of Musicology. 1972.
KARP, Theodore. Compositional Process in Machaut's Ballades. Music from
the Middle Ages through the Twentieth Century: Essays in Honor of Gwynn
McPeek. Eds. Carmelo P. Comberiati and Matthew C. Steel. New York: Gordon
and Breech. 1988.

111

KEITEL, Elizabeth A. A Chronology of the Compositions of Guillaume de
Machaut Based on as Study of Fascicle-Manuscript Structure in the
Larger Manuscripts. Ph.D. dissertation, Cornell University. 1976.
__________. The musical manuscripts of Guillaume de Machaut. Early
Music 5. 1977.
__________. The So-Called Cyclic Mass of Guillaume de Machaut: New
Evidence for an Old Debate. Musical Quarterly 68. 1982.
KUCKERTZ, Josef. Die Satztechnik in den mehrstimmigen Messordinarien
des 14. Jahrhunderts. Kirchenmusikalisches (with additional musical
examples). Jahrbuch 52. 1968.
KÜHN, Hellmut. Guillaume de Machaut, Motette Nr. 22. Chormusik und
Analyse. Ed. Heinrich Poos. Mainz: Schott. 1983.
__________. Die Harmonik der Ars Nova. Vol. 5 in the series Berliner
Musikwissenschaftliche Arbeiten. Eds. Carl Dahlhaus and Rudolf Stephan.
Munich: Emil Katzbichler, 1973.
LEECH-WILKINSON, Daniel. Machaut's Mass: An Introduction [and Edition].
Oxford: Clarendon Press, 1990.
__________. Machaut's Rose, liz and the problem of early music analysis.
Musical Analysis 3. 1984.
__________. Not Just a Pretty Tune: Structuring Devices in Four Machaut
Virelais. Sonus 12. 1991.
LEVARIE, Sigmund. Guillaume de Machaut. In the series Great Religious
Composers. Ed. John J. Becker. New York: Sheed and Ward. 1954.
LUDWIG, Friedrich. Die mehrstimmige Messe des 14. Jahrhunderts. Archiv
für Musikwissenschaft 7. 1925.
__________. Die mehrstimmige Musik des 14. Jahrhunderts. Sammelbände
der internationalen Musikgesellschaft 4. 1902
MARGGRAF, Wolfgang. Tonalität und Harmonik in den französischen
Chanson zwischen Machaut und Dufay. Archiv für Musikwissenschaft 23
(1966): 11-31. Translated as "Tonality and Harmony in the French Chanson
between Machaut and Dufay," in Counterpoint and Compositional Process in
the Time of Dufay, ed. and trans. Kevin N. Moll (New York and London:
Garland. 1997.
MARQUIS, George Welton. Contrapuntal and Harmonic Tendencies in
Fourteenth-Century France. Ph.D. dissertation, University of Southern
California. 1950.
MARROCCO, W. Thomas; Nicholas Sandon. The Oxford Anthology of
Medieval Music. New York: Oxford University Press, [annotated anthology of
scores, including works by Machaut]. 1977.
MASCAUDIO, Guglielmi de. Guillaume de Machaut]. Opera I: La Messe de
Nostre Dame. Ed. Guglielmus [Guillaume] de Van. Volume 2 in the series
Corpus Mensurabilis Musicae. General ed. Armen Carapetyan. Rome:
American Institute of Musicology. 1949.

112

MERRICK, Paul. Revolution and Religion in the Music of Liszt. Music
Review 48 (1). 1988.
MOLL, Kevin N. Structural Determinants in Polyphony for the Mass
Ordinary from French and Related Sources (ca. 1320-1410). Ph.D.
dissertation, Stanford University. 1994.
MONNIKENDAM, Marius. De Machauts 'Messe Notre-Dame.' Oudste
mannenkoormis? Mens en Melodie 8. 1953.
MORGAN, Glen E. Stylistic Features of the Music of Guillaume de
Machaut. Ph.D. dissertation, Indiana University. 1963.
NEVES, Virginia. Imitation in the Ars Nova and Ars Subtilior. Revue Belge
de Musicologie 31. 1977.
PAGE, Christopher. Machaut's 'pupil' Deschamps on the performance of
music: Voices or instruments in the Fourteenth-Century chanson? Early
Music 5. 1977.
__________. The Performance of Songs in Late-Medieval France: A New
Source. Early Music 20. 1982.
PEARLE, George. Integrative Devices in the Music of Machaut. Musical
Quarterly 34. 1948.
PELINSKI, Ramón. Die Motetten Machauts. Magisterarbeit, University of
Munich. 1963.
REANEY, Gilbert. The Ballades, Rondeaux and Virelais of Guillaume de
Machaut: Melody, Rhythm and Form. Acta Musicologica 27. 1955.
__________. The Development of the Rondeau, Virelai and Ballade Forms
from Adame de la Hale to Guillaume de Machaut. Festschrift Karl Gustav
Fellerer, zum 60. Geburtstag. Ed. Herbert Drux. Cologne: Arno Volk. 1962.
__________. Machaut. Vol. 9 in the series Oxford Studies of Composers.
London: Oxford University Press. 1971.
__________. Modes in the Fourteenth Century, in Particular in the Music of
Guillaume de Machaut. Organices Voces: Festschrift Joseph Smits van
Waesberghe. Ed. Pieter Fischer. Amsterdam: I.M.M. Institut voor Middeleeuwse
Musiekwetenschap. 1963.
__________. Musica Ficta in the Works of Guillaume de Machaut. Les
Colloques de Wégimont 2 (1955). Paris: Société d'Edition Les Belles Lettres.
1959.
__________. Notes on the Harmonic Technique of Guillaume de Machaut.
Essays in Musicology: A Birthday Offering for Willi Apel. Ed. Hans Tischler.
Blommington: Indiana University Press. 1968.
__________. The Poetic Form of Machaut's Musical Works. Musica
Disciplina 13. 1959.
REICHERT, Georg. Das Verhältnis zwischen musikalischer und textlicher
Stuktur in den Motetten Machauts. Archiv für Musikwissenschaft 13. 1956.
RIEMANN, Hugo. Das Kunstlied im 14-15. Jahhundert. Sammelbände der
internationalen Musikgesellschaft 7. 1906.

113

ROBERTSON, Anne Walters. The Mass of Guillaume de Machaut in the
cathedral of Reims. Plainsong in the age of polyphony. Ed. Thomas Forrest
Kelly. Vol. 2 in the series Cambridge Studies in Performance Practice.
Cambridge: Cambridge University Press. 1992.
SAFFLE, Michael. Franz Liszt: A Guide to Research. Music Library
Association Notes 49 (1). 1992.
SANDERS, Ernest H. The Medieval Motet. Gattungen der Musik in
Einzeldarstellungen: Gedenkschrift Leo Schrade. Vol. I. Eds. Wulf Arlt, et al.
Bern: Franke. 1973.
SCHNEIDER, Marius. Die Ars Nova des XIV. Jahrhunderts in Frankreich
und Italien. Potsdam: Hayn. 1931.
SCHRADE, Leo. The Chronology of the Ars Nova in France. Les Colloques
de Wégimont, II -1955. Paris: Société d'Edition Les Belles Lettres. 1959.
__________. Guillaume de Machaut and the Roman de Fauvel. Miscenánea
en homenaje a Monseñor Higinio Anglès. 2 vols. Barcelona: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, Vol. 2, 843-50. 1958/61.
SWARTZ, Anne. A New Chronology of the Ballades of Machaut. Acta
Musicologica 46. 1974.
URSPRUNG, Otto. Die Katholische Kirchenmusik. Handbuch der
Musikwissenschaft [Vol. 9]. Ed. Ernst Bücken. Potsdam: Athenaion. 1931.
WILKINS, Nigel. Music in the Age of Chaucer. 2nd ed. Chaucer Studies I.
Cambridge, England: D.S. Brewer. 1980.
WILLIAMS, Sarah J. The Music of Guillaume de Machaut. Ph.D. dissertation,
Yale University. 1952.
__________. Vocal Scoring in the Chansons of Guillaume de Machaut.
Journal of the American Musicological Society 21. 1968.
WIMSATT, James I. Chaucer and Deschamps' 'Natural Music. The Union of
Words and Music in Medieval Poetry. Eds. Rebecca A. Baltzer, Thomas Cable,
and James I. Wimsatt. Austin: University of Texas Press. 1991.
YUDKIN, Jeremy. Music in Medieval Europe. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall. 1989.

114

17 - BIBLIOGRAFIA CONSULTADA NA WEB
http://www.mercaba.org/LITURGIA/Mozarabe/missale_hispano_mozarabico.ht
m
http://muspe1.cirfid.unibo.it/M&A/index/number4/baldassar re/baldae0.htm
http://muspe1.cirfid.unibo.it/M&A/index/number4/langlois/lang0.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism/ccc_toc.htm
http://muspe1.cirfid.unibo.it/M&A/index/number4/virolle/vir0.htm
http://www.catolicos.com/ritohispanompzarabe.htm
http://nominis.cef.fr/contenus/saints_1371.html
http://www.aube-nouvelle.com/saints/saint_paulin_de_nole_.htm
http://www.musique-renaissance.com/frames.html
http://cf.uol.com.br/jubilaeum/rito_principal.cfm?chave=mess_stru
http://www.liturgia.pt/document/igmr/sumario.htm
http://www.liturgia.pt/document/igmr/igmr2.htm
http://www.geocities.com/projetoperiferia6/cp1.htm
http://www.musicaeadoracao.com.br/hinos/tensao/3_cap3.htm
http://www.montfort.org.br/index.php?secao=cadernos&subsecao=pratica&artig
o=missa&lang=bra
http://www.mercaba.org/LITURGIA/Mozarabe/missale_hispano_mozarabico.ht
m
http://www.catolicos.com/ritohispanompzarabe.htm
http://nominis.cef.fr/contenus/saints_1371.html
http://www.aube-nouvelle.com/saints/saint_paulin_de_nole_.htm
http://www.britannica.com/eb/article-9082347
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18. APENDICE
18.I- Obras corais com orquestra ou conjuntos instrumentais do séc. XX

Autor
01 John Adams (1947)
02 Franguiz Ali-Zadeh, (1947)
03 Louis Andriessen, (1939)

Obra
Harmonium (1980-1981)
Ode
Dancing on the Bones
(Trilogy of The Last Day
Part III)

04

De Tijd

05

Erik Satie - Messe des
Pauvres

06

Il Principe

07 Igor Ballereau (1969)

Frêle

08 Béla Bartok (1881-1945)

Trois Scènes de village
(1926)

09 George Benjamin (1960)

Jubilation

10 Luciano Berio (1925-2003)

Descrição

Coro

Choeur et orchestre (1980)
Children's voices and
ensemble, Trilogy of The Last
Day (1997)
Female choir and large
ensemble (1980-1981)
Arranged by Andriessen for
mixed choir and ensemble
(1980)
Two choirs and wind ensemble
(1974)
Choeur et grand ensemble
(1998)

Orchestre et groupes d'enfants
mixtes (1985)
Voci e strumenti (1975-1976)

11

Sinfonia

Huit voix solo et orchestre
(1968)

12 Leonard Bernstein (19181990)

Candide

Solistas coro e orquestra (1956)

13

West Side Story

Solistas coro e orquestra (1957)

14

Mass

15

Cummings ist der
Dichter...

16 Denys Bouliane (1955)

Jappements à la lune

17 Benjamin Britten (19131976)

A Boy was Born (1933)

18

Ballad of Heroes (1939)

19

Hymn to St. Cecília (1942)

Oratório Cênico (1971)
Version 1986 (1970/1986)
Choeur et orchestre (1982/...)
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Autor
20 Benjamin Britten (19131976) (continuação)

Obra
A Ceremony of Carols
(1942)

21

Rejoice in the Lamb
(1943)

22

Festival te Deum (1944)

23

St. Nicolas (1948)

24

Spring Symphony (1949)

25

Cantata Academica (1959)

26

Missa Brevis (1959)

27

War Requiem

28

Cantata misericordium
(1963)

29

Voices for Today

30

The Golden Vanity (1966)

31

Children’s Crusade (1968)

32

Te Deum

33 Niccolo Castiglioni (19321996)
34 Marc-André Dalbavie
(1961)
35 Luigi Dallapiccola (19041975)

Liedlein
Instances

Sei Cori di Michelangelo
Buonarroti il Giovane

36 Xavier Dayer (1972)

Hommage à François
Villon

37 Christophe de
Coudenhove, (1963)

Le Chat le mal aimé

38
39

Luis de Pablo, (1930)

Descrição

Com un epileg
Escena

Soprano, tenor e baixo solo,
coro e orquestra (1961)

Coro masculino e coro infantil e
órgão (1965)

Versione per coro femminile e
piccola orchestra (1993)
Orchestre symphonique et
choeur de 12 voix, Logos I
(1991)
Choeur avec ou sans
instruments (1933-1936)
Choeur et orchestre de
chambre (1998)
Choeur d'enfants et orchestre
(1989)
Choeur d'hommes et ensemble
(1988)
Choeur mixte et ensemble
d'aprèse Rafael de la Vega
(1964)

117

Autor
40 Luis de Pablo, (1930)
(continuação)

Obra
Portrait imaginé

Descrição
Per 18 esecutori, 12 voci, 2
nastri magnetici e 3
sintetizzatori (1974-1975)

41 Claude Debussy (18621918)

Nocturnes

42 Edison Denisov (19291996)

Kyrie (Hommage à
Mozart)

43 Franco Donatoni (19272000)

In cauda

Choeur et orchestre, sur des
textes de B. Brandolini d'Adda
(1983)

Sapha

Choeur mixte et orchestre, sur
des textes de la «Genèse», de
l'«Exode» et du «Cantique des
Cantiques» (1991)

44 Bertrand Dubedout (1958)

45 Morton Feldman (19261987)
46 Jean-Pierre Guezec (19341971)
47 Jonathan Harvey (1939)
48
49 Philippe Hersant (1948)

Chorus and Orchestra II
Cinq pièces pour
orchestre et ensemble
vocal

Tryptique symphonique pour
choeur de femmes et orchestre
(1897-1899)
Choeur et orchestre (1991)

Choeur et orchestre (1972)
Pour 3 soprani, 3 alti, 3 ténors,
3 basses et orchestre (1964)

Hymn

Chorus and orchestra (1979)

The Path of Devotion

Chorus and small orchestra
(1983)

Missa brevis

50 Heinz Holliger (1939)

Gesänge der Frühe

51 Pierre Huwiller (1948)

EMC2

52 Michael Jarrell (1958)

Mémoires

53 Bronius Kutavicius (1932)

Tree of the Earth

54 Zoltan Kodaly (1882-1967)

Missa Brevis

55

Psalmus Hungaricus

56

Jesus and the
Merchantsand Te Deum

Pour 12 voix mixtes et
orchestre (1986)
D'après Schumann et Hölderlin,
pour choeur, orchestre et bande
(1987)
Coro e orquestra
Choeur et ensemble
instrumental (1996)
Oratorio sur un texte de Sigitas
Geda (1986)
Coro e orquestra
Tenor solo, chorus and
orchestra
Chorus and orchestra
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Autor
57 Liza Lim (1966)

Obra
Sri Vidya utterances of
adoration

58 Witold Lutoslawski (19131994)

Six Children's Songs
(1952)

59

Trois Poèmes d'Henri
Michaux (1961-1963)

60 François-Bernard Mâche
(1935)
61 Paul McCartney (1942)
62 Frank Martin (1890-1975)

Andromede

Descrição
Coro e orchestra (1994-1995)

Deux choeurs et orchestre
(1979)

The Liverpool Oratorio

Oratório para solistas, coro e
orquestra (1991)

In Terra pax

Solistas, 2 coros, coro
masculino e orquestra (1944)

63

Golgotha

Solistas, coro e orquestra
(1945/48)

64

Requiem

Solistas coro e orquestra
(1971/72)

65 Luigi Nono (1924-1990)

La Victoire de Guernica

66 Luigi Nono (1924-1990)
(continuação)

No hay caminos, hay que
caminar... Andrei
Tarkovski

67 Per Nørgård (1932)

Symphony n°3 in two
movements (1972-1975)

68 Carl Orff (1895-1982)

Dithyrambi

69

Chants d'après Paul Eluard
pour choeur mixte à quatre voix
et orchestre (1954)
Pour sept groupes
instrumentaux et vocaux,
Caminantes I (1987-1988)

Chor und Instrumente

Carmina Burana

Cantiones profanae cantoribus
et choris cantandae
comitantibus instrumentis atque
imaginibus magicis für Sopran,
Tenor, Bariton, gemischten
Chor, Knabenchor und
Orchester (1937)

Catulli Carmina

Ludi scenici “Rumoresque
senum severiorum omnes unius
aestimemus assis“ (1943)

70

119

Autor
71 Carl Orff (1895-1982)
(continuação)

72

Obra
Canticum Canticorum
Salomonis

Descrição
Für 16stimmigen gemischten
Chor, Kammerorchester und
ein Tänzerpaar (ad lib.) (19701973)

Dimensionen der Zeit und Für 40stimmigen gemischten
der Stille
Chor, Schlagzeuggruppen und
Streichinstrumente (1959/1961)

73 Krzysztof Penderecki,
(1933)

Hymne an den heiligen
Adalbert

Für gemischten Chor und
Orchester (1997)

74

Hymne an den heiligen
Daniel

Slawa swjatamu dlinnju knazju
moskowskamu, für gemischten
Chor und Orchester (1997)

75

Aus den Psalmen Davids

76

Dimensionen der Zeit und Für 40stimmigen gemischten
der Stille
Chor, Schlagzeuggruppen und
Streichinstrumente (1959/61)

Für gemischten Chor (SATB)
und Instrumente (1958)
Psalm XXVIII · Psalm XXX ·
Psalm XLIII · Psalm CXLIII

77

Cantata

In honorem Almae Matris
Universitatis Iagellonicae
sescentos abhinc annos
fundatae
für zwei gemischte Chöre und
Orchester (1964)

78

Canticum Canticorum
Salomonis

Für 16stimmigen gemischten
Chor, Kammerorchester und
ein Tänzerpaar (ad lib.)
(1970/73)

79

Hymne an den heiligen
Daniel

Slawa swjatamu dlinnju knazju
moskowskamu
für gemischten Chor (SATB)
und Orchester (1997)

80

Hymne an den heiligen
Adalbert

Für gemischten Chor (SATB)
und Orchester (1997)
Auftragswerk der Stadt Gdansk
anläßlich der Gdansk-1000Jahr-Feier

120

Autor
81 Krzysztof Penderecki,
(1933) (continuação)

Obra
Passio Et Mors Domini
Nostri Jesu Christi

Descrição
Secundum Lucam
Lukas Passion
für Sopran, Bariton, Baß,
Sprecher, Knabenchor, drei
gemischte Chöre (SATB) und
Orchester (1965/66)

82

Dies Irae

Oratorium zum Gedächtnis der
Opfer von Auschwitz
für Sopran, Tenor, Baß,
gemischten Chor (SATB)und
Orchester (1967)
I Lamentatio · II Apocalypsis ·
III Apotheosis

83

Kosmogonia

Für Soli (Sopran, Tenor, Baß),
gemischten Chor und Orchester
(1970)
Auftragswerk des
Generalsekretärs der Vereinten
Nationen anläßlich des
25jährigen Bestehens der
Organisation

84

Magnificat

Für Baßsolo, Vokalensemble (7
Männerstimmen), 2 gemischte
Chöre (je 24st. ),
Knabenstimmen und Orchester
(1973/74)

85

Te Deum

Für 4 Solisten (Sopran-,
Mezzosopran-, Tenor-, BaßSolo), 2 gemischte Chöre und
Orchester (1979/80)

86

Polnisches Requiem

87

8. Sinfonie – Lieder der
Vergänglichkeit

Für vier Solisten (SATB),
gemischten Chor und Orchester
(1980-84, revidiert 1993)
Kompositionsauftrag des
Süddeutschen Rundfunks und
des Württembergischen
Staatstheaters
Für 3 Solisten (Sopran,
Mezzosopran, Bariton), Chor
und Orchester (2004/05)

121

Autor

Obra

88 Maurice Ravel (1875-1937) Daphnis et Chloé

Descrição
Suite d'orchestre n°2 (1913)

89

Daphnis et Chloé

Ballet en un acte et trois partie
(1909-1912)

90

Daphnis et Chloé

Suite d'orchestre n°1 (1911)

91

Motet II

Sur un texte de Jacques Dupin
pour choeur mixte à 36 voix
(1965)

92 Dimitri Schostakovitch,
(1906-1975)

Christophe Colomb

Deux pièces d'orchestre, pour
l'opéra "Le pauvre Christophe
Colomb" d'Erwin Dressel (1929)

93

Deux choeurs

Arrangements pour choeur et
orchestre de pièces de A.
Davidenko (1962)

94

Extraits de la musique de
"Zoya"

Choeur et orchestre (1944)

95

Extraits de la musique du
"Premier Détachement"

Choeur et orchestre (1956)

96

L'Ane et le Rossignol

97

La Chute de Berlin

98

Le Clapotis des eaux

99

Le Roi Lear

100

Les Aventures de
Korzinkina

101

Notre chanson

102

Poème du travail (Chant
de l'Unité)

Transcrit pour choeur mixte et
orchestre de la musique de
"Unité" (1953)

103

Sofia Perovskaïa

Musique du film réalisé par Lev
Arnshtam (1967)

104

Suite de la "Chute de
Berlin"

Choeur de femmes et
orchestre, Deux fables de
Krylov (1921-1922)
Musique du film réalisé par M.
Tchiaoureli (1949)
Choeur d'hommes (ténors et
basses) et orchestre (1937)
Musique du film réalisé par
Grigori Kozintsev (1970)
Musique du film réalisé par K.
Mintz (1940)
Choeur et orchestre (1950)

Choeur et orchestre (1949)

122

Autor

Obra

Descrição

105 Dimitri Schostakovitch,
(1906-1975) (continuação)

Suite de la musique de
"Bielinski"

Sélectionnée par Levon
Avtomian, pour choeur et
orchestre (1950/1960)

106

Suite de la musique de
"Mitchourine"

Sélectionnée par Lévon
Avtomian, pour choeur et
orchestre (1948/1964)

107

Symphonie n° 2 en si
majeur "Octobre"

Choeurs et orchestre (1927)

108

Symphonie n°3 en mi
bémol, "Le 1er Mai"

Choeurs et orchestre (1929)

109

Un fleuve russe

110

Magnificat

111 Heinrich Sutermeister
(1910-1995)

Gloria

Musique de scène écrite pour
le spectacle de l'Ensemble des
Chants et Danses du NKVD
"Le grand fleuve" (1944)
Coro solistas e orquestra
(1958)
Coro e orquestra

112 Heitor Villa-Lobos (18871959)

4a. Suíte Descobrimento
do Brasil

Coro masculino e orquestra

113

Invocação em defesa da
pátria

Coro e orquestra

114

Choros No. 10

Coro e orquestra

115

Mandu-çarará

Coro e orquestra

116

Floresta do Amazonas

Coro e orquestra

117 Iannis Xenakis (1922-2001)

A Colone

Choeur d'hommes (ou de
femmes) de 20 voix miminum
et 18 musiciens, d'après
«Oedipe à Colone» de
Sophocle (1977)

118

Anemoessa

119

Cendrées

Choeur mixte de 72 voix
chantant des phonèmes de
Iannis Xenakis et 73 musiciens
(1973)

120

Chant des Soleils

Choeur mixte, choeur d'enfant,
cuivres et percussions, sur un
texte du compositeur d'après
Peletier du Mans (XVle siècle)
(1983)

Choeur et orchestre (1979)

123

Autor
121

Iannis Xenakis (19222001) (continuação)

Nekuïa
Polla ta Dhina

122

123

Obra

Hans Zender (1936)

Element (1976)

Descrição
Choeur mixte et orchestre
(1981)
Choeur d'enfants et 48
musiciens, d'après «Antigone»
de Sophocle (1962)

124

18.II - Obras corais com orquestra
Autor

Obra

Descrição

Missa b-moll (BWV 232)

Solistas coro e orquestra

02

Magnificat D-Dur (BWV
243)

Solistas coro e orquestra

03

Matthäus Passion (BWV
244)

Solistas coro duplo e orquestra
dupla

04

Johannes Passion (BWV
245)

Solistas coro e orquestra

05

Weihnachts Oratorium
(BWV 248)

Solistas coro e orquestra

01 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

06
07 Carl Ph. E. Bach (17141788)
08
09
10 Ludwig van Beethoven
(1779-1826)
11

200 cantatas sacras e
profanas
Magnificat

Solistas e/ou coro e orquestra
Solistas coro e orquestra (1749)

Die Israeliten in der Wüste Oratorio (1769)
Die Auerstehung und
Himmelfahrt Jesu

Oratorio (1778)

Cantate auf die Erhebung Solistas coro e orquestra (1790)
Leopold dês Zweiten zur
Kaiserwüde
Cantate auf den Tod
Kaiser Joseph dês
Zweiten

Solistas coro e orquestra (1790)

12

Christus am Oelberge, Op. Solistas coro e orquestra
85
(1803/1804)

13

Fantasie für Klavier, Chor Piano solista coro e orquestra
und Orchester in c moll, (1808)
Op. 80

14
15

Mass in c, Op. 85

Solistas coro e orquestra (1807)

Die Ruinen von Athen, Op. Solistas coro e orquestra (1812)
113

16

König Stephan, Op. 117

Coro e Orquestra (1812)

17

Missa Solemnis, Op. 123

Solistas coro e orquestra (1823)

125

Autor

Obra

Descrição

18 Ludwig van Beethoven
(1779-1826) (continuação)

Symphonie No. 9 “An die
Freude”, Op. 125

Solistas coro e orquestra (1824)

19 Johannes Brahms (18331897)

Nänie

Coro e orquestra

20

Ein Deutsches requiem,
Op. 45

Soprano solo, coro e orquestra
(1856-1868)

21

Rapsódia, Op. 53

Contralto solo, coro masculino
e orquestra (1870)

22

Schhicksalslied, Op. 54

23 Hector Berlioz (1803-1869)
24
25
26 Alexander Borodin (18331887)
27 Anton Bruckner (18241896)
28
29 Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704)
30

Messe Solanelle

Coro (1871)
Solistas coro e orquestra (1824)

Requiem – Grande Messe Tenor solo, coro e orquestra
dês Mortes, Op. 5
(1837)
Te Deum

Danças Polovitsianas
Te Deum
Messe in E-moll

Te Deum
Messe en sol mineur

Solistas coro e orquestra
(1848/49)
Coro e orquestra
Coro e orquestra (1885)
Coro e orquestra de sopros
(1866)
Solistas, coro e orquestra
Solistas, coro e orquestra

31 Luigi Cherubini (17601842)

Requiem in c minor

Coro e orquestra (1816)

32

Requiem in d minor

Coro masculino e orquestra
(1834/36)

33

A Choral fantasia, Op. 51

Coro e orquestra (1930)

Stabat Mater, Op. 58

Solistas coro e orquestra (1877)

35

Requiem, Op. 89

Solistas coro e orquestra (1891)

36 Claude Debussy (18621918)

Trois Nocturnes

Coro feminino e orquestra
(1897)

34 Antonín Dvořák (18411904)

126

Autor
37 Gabriel Fauré (1845-1924)
38
39 José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830)

Obra
Pavane, Op 50
Requiem in d minor, Op.
48

Coro e orquestra (1886)
Soprano solo, coro e orquestra
(1888)

Gradual Dies Sanctificatus Coro e orquestra (1793)

40

Tota Pulchra

41

Gradual de S. Sebastião

42 José Maurício Nunes
Garcia (1767-1830)

Descrição

Coro e orquestra (1783)
Soprano solo, coro e orquestra
(1799)

Missa Pastoril para a noite Solistas coro e orquestra (1811)
de Natal

43

Salmos

Solistas coro e orquestra (1813)

44

Ofício dos defuntos

Solistas coro e orquestra (1816)

45

Missa Sta. Cecília

Solistas coro e orquestra (1826)

46

Te Deum in D

Coro e orquestra

47

Matinas do Natal

Coro e orquestra

48

Pater de Coelis

Coro e orquestra

49

Sub Tuum Praesidium

Coro e orquestra

50

Te Christe Solum Novimus Coro e orquestra

51

Tota pulchra es Maria

Coro e orquestra

52

Ecce sacerdos

Coro e orquestra

53 Antonio Carlos Gomes
(1836-1896)

Colombo

Poema Sinfônico. Solistas coro
e orquestra (1892)

54 Charles-François Gounod
(1818-1893)

Mors et Vita

55 Joseph Haydn (1732-1809)

Hymnus de Venerabilis

Coro e orquestra (1767)

56

Stabat Mater

Coro e orquestra (1767)

57

Die Schöpfung

58

Die Jahreszeiten

59 Johann Michael Haydn
(1737-1806)

Missa in Honorem
Sanctae Ursulae

Oratório para solistas, coro e
orquestra (1885)

Solistas coro e orquestra (1798)
Solistas coro e orquestra
(1799/1800)
Coro e orquestra

127

Autor

Obra

Descrição

Israel in Egypt

Oratório para solistas coro e
orquestra (1739)

61

Messiah

Oratório para solistas coro e
orquestra (1741)

62

Judas Macabeus

Oratório para solistas coro e
orquestra (1747)

60 George Handel (16851759)

63 Gustav Holst (1874-1934)

The Planets, Op. 32

Coro feminino e orquestra
(1914-1917)

64 Leos Janacek (1854-1928)

Glagolitische Messe
(Festliche Messe)

Solistas coro e orquestra (1926)

65 Franz Liszt (1811–1886)

Christus

66 Jose Joaquim Emerico
Lobo de Mesquita (17461805)

Responsorio de Santo
Antonio - Si quaeris
miracula
Vespro della Beata
Vergine

67 Claudio Monteverdi (15671643)
68

Madrigali Guerrieri et
Amorosi. Libro Ottavo

Oratório para solistas, coro e
orquestra (1866)
Coro e orquestra

Solistas coro e orquestra (1610)
Coro e orquestra

Paulus

Oratório com solistas, coro e
orquestra (1836)

70

Elijah, Op. 70

Oratório com solistas, coro e
orquestra (1836)

71

Symphonie No. 2
Lobgesang, Op. 52

Sinfonia com solistas, coro e
orquestra (1840)

72

Ein Sommernachtstraum
(A Midsummer Night's
Dream)

73

Psalm 42

coro e orquestra

74

Psalm 95

coro e orquestra

75

Psalm 115

coro e orquestra

69 Felix Mendelssohn (1809 1847)

Música incidental sobre texto
de Shakespeare para 2
sopranos e tenor solistas, coro
feminino e orquestra (1843)

a

76 Gustav Mahler (1860-1911)

2 . Sinfonia em do menor Sinfonia para soprano e alto
“Sinfonia da Ressurreição” solos e coro e orquestra (1903)

77

8 . Sinfonia em mib maior Sinfonia para solistas, coro,
“sinfonia dos mil”
Coro Infantil e orquestra (1906)

a

128

Autor

Obra

Descrição

78 Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)

Missa in C-dur “Coroação” Solistas coro e orquestra (1779)
KV 317

79

Missa Solemnis in C-dur – Solistas coro e orquestra (1780)
KV 337

80
81
82
83 Manoel Dias de Oliveira
(1734-1813)

Vesperae Solemnnes de
Confessore – KV 339

Solistas coro e orquestra (1780)

Grand Mass in c-moll – KV Solistas coro e orquestra
427
(1782/83)
Requiem – KV 626

Solistas coro e orquestra (1791)

Sicut cervus

Coro e orquestra

84 Luis Alvarez Pinto (c.1713c.1789)

Te Deum

Coro e orquestra

85 Henry Purcell (1659-1695)

Te Deum & Jubilate Deo

Coro e orquestra

86 Silva Ramos (1853-1930)

Credo

Coro e orquestra

87 Antonio Rayol (?)

Missa Solene

Coro solistas e orquestra

88 Giacomo Rossini (17921868)

Stabat Mater

Solistas, coro e oprquestra

89 Franz Shubert (1797-1828)
90
91
92
93 Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Mass in C
Deutsche Messe (1827)

Sinfônico
Solistas, coro e orquestra

Missa em mi bemol maior Solistas, coro e orquestra
(1829)
Mass in A Flat major
(1822)

Solistas, coro e orquestra

Laudate Jehovam, omnes Coro e orquestra
gentes

94

Lobet den Herrn, alle
Heiden

Coro e orquestra

95

Meine Seele erhebt den
Herrn

Coro e orquestra

96

Nun komm, der Heiden
Heiland

Coro e orquestra

97

Hosianna, dem Sohne
David

Coro e orquestra
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Autor

Obra

98 Georg Philipp Telemann
(1681-1767) (continuação)

Das Wort ward Fleisch

99 Piotr Tchaikovsky (18401893)

Quebra Nozes

100

Abertura 1812

101 Giuseppe Verdi (18131901)
102 Antonio Vivaldi (16781741)

Requiem
Gloria

Descrição
Coro e orquestra
Coro feminino
Coro e orquestra
Coro, solistas e orquestra
Solistas, coro e orquestra
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18.III - Obras corais “a cappella” ou com pequenos grupos instrumentais
Autor

Obra

Descrição

01 Anonymus - Cancionero
de UPSALA

Andarán siempre mis ojos

A cappella

02

Estas noches ha tan largas

A cappella

03

Verbum caro

A cappella

04

Yo me soy la morenica

A cappella

05

Riu, riu, chiu

A cappella

06

Un niño nos es nascido

A cappella

07

Con qué la lavaré

A cappella

08

Soleta so jo açí

A cappella

Missa che fa oggi il mio sole

A cappella

10

Miserere mei

A cappella

11

Lamentations of Jeremiah

A cappella

12

Incipit lamentatio

A cappella

Requiem aeternam

A cappella

09 Gregorio Allegri (15821652)

13 Rafael Sales Arantes
(1980)
14 Thoinot Arbeau, (Jehan
Tabourot) (1519-1595)
15 Jacques Arcadelt (c.15041568)

Pavane: Belle qui tiens ma vie A cappella
Ahimè dov'è'l bel viso

A cappella

16

Au temps heureux

A cappella

17

Il Bianco e Dolce Cigno

A cappella

18

Il vagh'e dolce sguardo

A cappella

19

Margot labourez les vignes

A cappella

20

Quanta bella gratia

A cappella
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Autor

Obra

Descrição

21 J. Sebastian Bach (16851750)

Moteto I (BWV 225)

A cappella

22

Moteto II (BWV 226)

A cappella

23

Moteto III (BWV 227)

A cappella

24

Moteto IV (BWV 228)

A cappella

25

Moteto V (BWV 229)

A cappella

26

Moteto VI (BWV 230)

A cappella

27

Magnificat in E flat
(BWV 243)

com orgão

Groß ist der Herr

A cappella

29 Adriano Banchieri (15681634)

Contrapunto bestiale alla
mente

A cappella

30 Johannes Brahms (18331897)

Drei Motetten

A cappella

28 Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)

31

Walzer, Op. 52

Coro com piano

32

Walzer, Op. 63

Coro com piano

33

Abendlied, Op. 92, No. 3

Coro com piano

34

Abendständchen No. 1 from
Drei Gesänge, Op. 42

Coro a 6 vozes

35

Adoramus te

Coro feminino

36

Benedictus

Coro feminino

37

O bone Jesu, Op. 37, No. 1

Coro feminino

38

In stiller Nacht

A cappella

Vexila Regis

A cappella

40

Locus iste

A cappella

41

Viga Jesse

A cappella

42

Ave Maria

A cappella

43

Afferentur regi

A cappella

39 Anton Bruckner (18241896)
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Autor

Obra

Descrição

44 Anton Bruckner (18241896) (continuação)

Messe in F mol

45 Béla Bartok (1881-1945)

4 danças

Com com piano

46 Leonard Bernstein (19181990)

The Lark

Coro e grupo de Câmara

Coro e metais

Dies sanctificatus

A cappella

48

Lumen ad revelationem
gentium

A cappella

49

Terra tremuit

A cappella

O salutaris hostia

A cappella

51

Messe de Morts

A cappella

52

Laudate Dominum

A cappella

53

Messe en sol mineur

A cappella

54

Salve puerule

A cappella

55

Salve Regina

A cappella

Ave Verum Corpus

A cappella

57

Deo Gratias

A cappella

58

Mass for Three Voices

A cappella

59

Non Nobis Domine

A cappella

60

Wounded I Am

A cappella

Cantate Domino

A cappella

62

Beati eritis

A cappella

63

Mascheratta de gratiani

A cappella

Can She Excuse My Wrongs

A cappella

65

Come Again Sweet Love

A cappella

66

Come Heavy Sleep

A cappella

47 William Byrd (c.1539-1623)

50 Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704)

56 William Byrd (c.1539-1623)

61 Giovanni Croce (15571609)

64 John Dowland (15631626)
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Autor
67 John Dowland (15631626) (continuação)

Obra

Descrição

Fine Knacks for Ladies

A cappella

68

Now, O Now, I Needs Must
Part

A cappella

69

Say Love, if Ever Thou Didst
Find

A cappella

70

What if I Never Speed

A cappella

71

What Poor Astronomers

A cappella

72

Unquiet thoughts

A cappella

73

Go crystal tears

A cappella

In Nature's Realm, Op. 63

A cappella

74 Antonín Dvořák (18411904)
75

Mass in D Major, Op. 86

76

Tu Trinitatis unitas

Solo e coro

As Torrents in Summer

A cappella

78

Ave Verum, Op. 1, No. 2

A cappella

79

The Dance

A cappella

80

Ecce sacerdos magnus

A cappella

81

False Love

A cappella

82

Lullaby

A cappella

83

The Marksman

A cappella

Congoxa mas

A cappella

85

Cucu, cucu

A cappella

86

Fata la parte

A cappella

87

No se puede llamar

A cappella

88

Todos los bienes del mundo

A cappella

89

Triste España

A cappella

77 Edward Elgar (1857-1934)

84 Juan del Encina (14691529)

Coro e orgão
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Autor
90 George Enescu (18811955)

Obra

Descrição

Waldesgesang

A cappella

91 César Franck (1822-1890)

Domine non secundum

A cappella

92 Giovanni Gabrielli (15541612)

In Eclesiis

93 José Mauricio Nunes
García (1767- 1830)

Coro com metais

Immutemur habitu

A cappella

94

Domine Jesu

A cappella

95

Domine Tu Mihi Lavas Pedes

A cappella

96 George Gershwin (18981937)
Orlando Gibbons (15831625)

Summertime

Solo coro com piano

Dainty Fine Bird

A cappella

The Silver Swan

A cappella

O del mio dolce ardor

A cappella

99

Das zerbrochne Ringlein

A cappella

100

De profundis clamavi

A cappella

Pater noster

A cappella

Sérénade

A cappella

Ave maris stella

A cappella

97
98 Cristoph Willibald Gluck
(1714-1787)

101 Charles Gounod (18181893)
102
103 Edvard Hagerup Grieg
(1843-1907)
104
105
106
107

Death of Aase, The

A cappella (SSATB)

I Himmelen

Barítono solo e coro a
cappella

In Heaven Above

Barítono solo e coro a
cappella

Pinesalme (from 'Peer Gynt')

Coro feminino (SSAA)

108 Franz Xaver Gruber (17871863)

Noite feliz

A cappella

109 George Haendel (16851759)

Hellelujah

com piano
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Autor
110 Johann Michael Haydn
(1737-1806)

Obra

Descrição

O esca viatorum

A cappella

Missa in Honorem Sanctae
Ursulae

A cappella

112 Hans Johann Leo Hassler
(1564-1612)

Cantate Domino

A cappella

113 Gustav Holst (1874-1934)

Four Old English Carols

111

Coro e orgão

114

The Hawthorn Tree

A cappella

115

Lullay My Liking

A cappella

116

O Swallow, Swallow

117

Personent hodie

118

Psalm 148

Coro e orgão

119

Psalm 86

A cappella

120

Coro feminino (SSA)
A cappella

This Have I Done for My True
Love
A cappella

121

Turn Back O Man

A cappella

122

Short Festival Te Deum

A cappella

123 Frans J. Krafft (1727-1795)

Missa di requiem

124

Ecce Panis

125

Benedicamus Domino

126

7 "O"-Antiphonae

Coro, solistas e orgão
Coro e piano
A cappella
Coro e orgão

127 Johann Nicolaus Krebs
(1713-1780)

Schaffe in mir, Gott (Psalm
51)

A cappella

128 Hans Leo Hassler (15641612)

Cantate Domino

A cappella

129

Ach weh des Leiden

A cappella

130

All Lust und Freud

A cappella

Au joly jeu

A cappella

Ce Moys de May

A cappella

131 Clement Janequin (14851558)
132

136

Autor
133 Clement Janequin (14851558) (continuação)

Obra

Descrição

Il estoit une fillette

A cappella

134

La Guerre

A cappella

135

Las, pauvre coeur

A cappella

136

Le Rossignol

A cappella

137

Petite nymphe folastre

A cappella

138

Le chant des oiseaux

A cappella

139 Zoltan Kodaly (1882-1967)

Stabat Mater

A cappella

140 Orlando di Lasso (Lassus)
(c.1532-1594)

Je l'aime bien et l'amerai

A cappella

141

Matona, Mia Cara

A cappella

142

O Occhi Manza Mia

A cappella

143

Adoramus Te

A cappella

144

Oculus non vidit

A cappella

145

Afflictus sum

A cappella

146

Caligaverunt oculi mai

A cappella

147

Convertere

A cappella

148

Dixi confitebor

A cappella

149

Hodie apparuit

A cappella

150

Missa Octavi toni

A cappella

151
152

Mon coeur se recommande a
vous
A cappella
Prophetiae Sibyllarum
Carmina chromatico

A cappella

153 Padre João Baptista
Lehman (1873-1955)

Regina Coeli

Com orgão

154 Franz Liszt (1811-1886)

Missa Choralis

Com orgão

Simple Mass

A cappella

Mass in B-flat

A cappella

155 Antonio Lotti (1667-1740)
156

137

Autor
157 Antonio Lotti (1667-1740)
(continuação)

Obra

Descrição

Missa Brevis

A cappella

158

Crucifixus a 10

A cappella

159

Crucifixus a 8

A cappella

160

Crucifixus a 6

A cappella

161

Mass for Three Voices

A cappella

162

Miserere mei

A cappella

163

Pur dicesti, 0 bocca bella

A cappella

164

Regina coeli

A cappella

165

Tanto è ver che nel verno

A cappella

166

Vere languores nosotros

A cappella

Missa brevis

A cappella

168 Jean-Baptiste Lully (16321687)

Ave caeli munus supernum

A cappella

169 Luca Marenzio (1554-1599)

Ad Una Fresca Riva

A cappella

170

Al primo vostro sguardo

A cappella

171

Amor è ritornato

A cappella

172

Dagli occhi il dolce giro

A cappella

173

Io piango

A cappella

174

Occhi dolci e soavi

A cappella

175

Piango, che amor

A cappella

167 Zdenek Lukas (1928)

176
177 Frank Martin (1890-1975)
178
179 Jose Joaquim Emerico
Lobo de Mesquita (17461805)
180

A cappella
Messe
Le vin herbé

Dois coros a cappella
12 vozes, 7 instrumentos
de cordas e piano (1942)

Christus factus est

Coro e orgão

In pace

Coro e orgão

138

Autor
181 Jose Joaquim Emerico
Lobo de Mesquita (17461805) (continuação)

Obra

Descrição

Lamentations of Jeremiah
Coro e orgão
Verses 3.22, 3.23, 3.24, 3.25,
3.26

182

O vos omnes

A cappella

183

Responsorio de Santo
Antonio - Si quaeris miracula

A cappella

Zun Abendsegen

A cappella

Die Nachtigall

A cappella

184 Felix Mendelssohnn (1809
- 1847)
185
186 Claudio Monteverdi (15671643)

Magnificat

Coro e orgão

187

Ecco mormorar l'onde

A cappella

188

Il mio martir

A cappella

189

Si come crescon

A cappella

190

Son questi i crespi crini

A cappella

191

Madrigal amorosi et guerrieri

A cappella

Ave Maria

Coro duplo

193

Dies Sanctificatus

A cappella

194

Kyrie eleison

A cappella

195

Missa Christe eleison

A cappella

196

Nasceu

A cappella

197

O Magnum Mysterium

A cappella

198

Psalm 61

A cappella

199

Salmo 23

A cappella

200

Stabat Mater

A cappella

201

Um Olhar

Coro a cappella (ATB)

Um Olhar

Coro a cappella (SSA)

192 Jorge Moreira (1948)

202
203 Thomas Morley (c.15571602)

April is in My Mistress' Face

A cappella
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Autor
204 Thomas Morley (c.15571602) (continuação)

Obra

Descrição

Cruel, Wilt Thou Persever

A cappella

205

Do You Not Know

A cappella

206

Fyer, fyer, My Heart

A cappella

207

Hard By A Crystal Fountain

A cappella

208

I Love, Alas, I Love Thee

A cappella

209

In Nets of Golden Wyers

A cappella

O Fly Not Love

A cappella

210

O Sleep, Fond Fancy

A cappella

211

O, Grief, E'en on the Bud

212

Say Gentle Nymphs That
Tread

A cappella

213

Shoot False Love, I Care Not

A cappella

214

Sing We and Chant It

A cappella

215

Sweet Nymph Come to Thy
Lover

A cappella

216

Though Philomela Lost her
Love

A cappella

217

When, Lo, by Break of
Morning

A cappella

218 Geoffrey O'Hara (18821967)
219
220 Jacques Offenbach (18191880)

A cappella

K-K-K-Katy
The Old Songs
Barcarolle

Coro masculino
Coro masculino
Coro feminino (SSAA)

221 Manoel Dias de Oliveira
(1734-1813)

Exaltata est

A cappella

222

Sicut cervus

Coro e instrumental

223

Surrexit Dominus Vere

A cappella

224

Assumpta est Maria

A cappella
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Autor
225 Johann Pachelbel (c.16531706)

Obra

Descrição

Gott ist unser Zuversicht

A cappella

226

Psalm 100 - Jauchzet dem
Herrn

A cappella

227

Magnificat in D

A cappella

228

Singet dem Herrn ein neues
Lied

A cappella

Glory to God in the Highest

Coro e orgão

O sacrum convivium

Coro e orgão

229 Giovanni Battista
Pergolesi (1710-1736)
230
231 Giovanni Pierluigi da
Palestrina (c.1525-1594)

Ahi Che Quest Occhi Miei

A cappella

232

Alla riva del Tebro

A cappella

233

Da così dotta man

A cappella

234

I vaghi fiori

A cappella

235

Pose un gran foco

A cappella

236

Sicut Cervus

A cappella

237

Tantum ergo

A cappella

238

Vedrassi prima

A cappella

239

O Salutaris

A cappella

240

Veni Sponsa Christi

A cappella

241

O Domine Jesu Christe

A cappella

242

Stabat Mater
Krzysztof Penderecki,
(1933)

243

Miserere

244

In Pulverem Mortis

Aus der Lukas Passion
für 3 gemischte Chöre
(SATB) a cappella (1962)
Aus der Lukas Passion
für Knabenchor ad lib. und
drei gemischte Chöre (ATB)
a cappella (1965)
Aus der Lukas Passion
für drei gemischte Chöre
(SATB) a cappella (1965)
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Autor

Obra

Descrição

Ecloga VIII

(Vergili "Bucolica")
für 6 Männerstimmen
(AATBBB) a cappella
(1972)

246

Agnus Dei

Aus dem Polnischen
Requiem
für gemischten Chor
(SSAATTBB) a cappella
(1981)

247

Ize cheruvimi/Song of
Cherubim/Cherubinischer
Lobgesang

(altkirchenslawisch mit
englischer Umschrift)
für gemischten Chor
(SSAATTBB) a cappella
(1986)

248

Veni creator

(Hrabanus Maurus)
für gemischten Chor
(SSAATTBB) a cappella
(1987)

249

Benedicamus Domino

250

Benedictus

251

Benedictus

252

De profundis

245

Krzysztof Penderecki,
(1933) (continuação)

253 Michael Praetorius (15711621)
254 Josquin des Pres (14501521)
255
256

(Organum und Psalm 117)
für fünfstimmigen
Männerchor (TTTBB) a
cappella (lat.) (1992)
Auftragswerk der
Internationalen
Musikfestwochen Luzern
Für gemischten Chor
(SATB) a cappella (1993)
Für Kinderchor a cappella
(2002)
(Psalm 129, 1-3)
aus Seven Gates of
Jerusalem (1996)
für 3 gemischte Chöre
(SATB) a cappella

Es ist ein Ros entsprungen
A cappella
El Grillo
A cappella
En l'ombre d'un buissonnet

A cappella

La Deploration de la morte de
Johannes Ockeghem
A cappella
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Autor
257 Josquin des Pres (14501521) (continuação)

Obra

Descrição

Mille Regrets
A cappella

258

Petite Camusette

A cappella

259

Scaramella

A cappella

260

Ave Maria

A cappella

261

Ave verum

A cappella

262

En l'ombre d'un buissonnet

A cappella

263

In flagellis

A cappella

264

Missa da pacem

A cappella

265

O Domine Jesu Christe

A cappella

266 Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)
267

The Beatitudes
A cappella
Blagoslovi Duche (Op. 37, No.
2)
A cappella

268

Bogoroditze Devo

A cappella

269

Cherubim Song

A cappella

270

Teybe Poyem

A cappella

271

To Thee, O Lord

A cappella

272

When Thou, O Lord hadst
arisen

A cappella

273 Jean-Philippe Rameau
(1693-1764)

Avec du vin, endormons nous
Coro a cappella a 3 vozes
Ô Nuit

A cappella

275 Maurice Ravel (1875-1937)

Trois chansons

A cappella

276 Cipriano de Rore (c.15151565)

Beato mi direi

A cappella

Ben qui si mostra il ciel

A cappella

274

277
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Autor
278 Giacomo Rossini (17921868)
279
280 Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)

Obra
Missa Solene
Cum Sancto Spirito

Descrição
Solistas, coro com piano e
harmonium
Coro com piano

Hush My Babe

A cappella

Ave verum

A cappella

Ad Dominum dum tribularer

A cappella

283

Ad te Domine levavi animam
meam

A cappella

284

Arsi un tempo

A cappella

285

Domine in auxilium meum

A cappella

286

Exaltabo te Domine

A cappella

287

Exsultate Deo

A cappella

288

Exsurge Domine

A cappella

289

Iste Confessor

A cappella

290

Justitiae Domini

A cappella

291

O morte

A cappella

292

O selce, o tigre, o ninfa

A cappella

293

Or che da te, mio bene

A cappella

294

Sdegno la fiamma estinse

A cappella

295

Se Florindo e fedele

A cappella

Missa Quatuor Vocum

A cappella

281 Camille Saint Saëns (1835
- 1921)
282 Alessandro Scarlatti
(1660-1725)

296 Domenico Scarlatti (16851757)
297

Laudate pueri

Coro duplo a cappella

298 Florent Schmitt (1870 1958)

Trois Liturgies

A cappella

299 Franz Schubert (17971828)

Salmo 23

Coro feminino com piano
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Autor
300 Franz Schubert (17971828) (continuação)

Obra

Descrição

In monte olivetti

A cappella

Adieu! 'Tis Love's Last
Greeting

A cappella

Pater Noster

A cappella

303

Cantate Domino

A cappella

304

Alle Augen warten auf dich
Herre

A cappella

305

Allein Gott in der Höh

A cappella

306

Allein Gott in der Höh sei
Ehr

A cappella

307

Also hat Gott die Welt geliebt

A cappella

308

Auf dem Gebirge hat man ein
Geschrei gehöret
A cappella

301
302 Heinrich Schütz (15851672)

309

Aus tiefer Not schrei ich zu
dir

A cappella

310

Bone Jesu, verbum Patris

A cappella

311

Bringt her dem Herren

A cappella

312

Cantate Domine

A cappella

313

Danksagen wir alle Gott

A cappella

314

Das Blut Jesu Christi

A cappella

315

Das Deo Gratias

A cappella

316

Die Furcht des Herren

A cappella

317

Ego dormio, et cor meum
vigilat

A cappella

318

Freut euch des Herrn, ihr
Christen all (Psalm 33)

A cappella

319

Herr, auf dich traue ich

A cappella

320

Ich bin die Auferstehung

A cappella

321

Jubilate Deo

A cappella
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Autor

Obra

Descrição

Nun komm, der Heiden
Heiland

A cappella

323

Singet dem Herrn ein neues
Lied (Psalm 96)

A cappella

324

Veni, Sancte Spiritus

A cappella

325

Verbum caro factum

A cappella

326

Wir glauben all an einen Gott

A cappella

Ayez Pitiè du Grand Mal

A cappella

328

Joyssance vous donneray

A cappella

328

Las! Je me plains

A cappella

330

Tant que vivrai en âge
florissant

A cappella

322 Heinrich Schütz (15851672) (continuação)

327 Claudin de Sermissy
(c.1490-1562)

331 Igor Stravinsky (18821971)
332 Thomas Tallis (1505-1585)
333 Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Mass

Sopros

If Ye Love Me

A cappella

Laudate Jehovam, omnes
gentes

A cappella

334

A cappella

335

A cappella

336

A cappella

337

A cappella

338

A cappella

339

A cappella

340

A cappella

341 Randal Thompson (18991984)

Alleluia

A cappella

Amor opra che puoi

A cappella

343

Fa une canzona

A cappella

344

Non vuò pregare

A cappella

342 Orazzio Vecchi (15501605)

146

Autor

Obra

Descrição

345 Giuseppe Verdi (18131901)

Va Pensiero

com piano

346 Lodovico Grossi da
Viadana (c.1560-1627

Ave verum

A cappella

O Sacrum Convivium

A cappella

Missa "O quam gloriosum"

A cappella

349

Vere languores

A cappella

350

O magnum mysterium

A cappella

351

Popule meus

A cappella

352

Pueri Hebraeorum

A cappella

347
348 Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

353
354
355
356
357
358

Tenebrae factae sunt

Coro feminino a cappella
(SSAT)

Tenebrae factae sunt

Coro masculino a cappella
(TTBB)

Judas, mercador pessimus

Coro feminino a cappella
(SSAT)

Judas, mercador pessimus

Coro masculino a cappella
(TTBB)

Domine, non sum dignus

Coro feminino a cappella
(SATB)

Domine, non sum dignus

Coro masculino a cappella
(TTBB)

359

Vexilla Regis

A cappella

360

O quam gloriosum

A cappella

361

Tenebrae Responsories

A cappella

Bendita Sabedoria

A cappella

Missa de S. Sebastião

A cappella

362 Heitor Villa-Lobos (18871959)
363
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Autor
364 Richard Wagner (18131883)

Obra

Descrição

Coro dos peregrinos

Coro com piano

365

Einzug der gaste

Coro com piano

366

Cortejo nupcial

Coro com piano

367 Thomas Weelkes
(c.1576-1623)
368

All at Once Well Met

A cappella

As Vesta Was From Latmos Hill
Descending
A cappella

369

Cease, Sorrows Now

A cappella

370

Come Sirrah Jack, Ho!

A cappella

371

Four Arms, Two Necks, One
Wreathing

A cappella

372

Hark, All Ye Lovely Saints
Above

A cappella

373

Lord, When I Think

A cappella

374

O How Amiable Are Thy
Dwellings

A cappella

375

Since Robin Hood

A cappella

376

Sing We at Pleasure

A cappella

377

Some Men Desire Spouses

A cappella

378

Strike It Up, Tabor

A cappella

379

Tan-ta-ra Cries Mars

A cappella

380

Though My Carriage be but
Careless

A cappella

381

Thule, the Period of
Cosmography

A cappella

382

The Andalusian Merchant

A cappella

383

Thus Sings My Dearest Jewel

A cappella
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Autor

Obra

Descrição

Adieu, Sweet Amaryllis

A cappella

385

Draw On Sweet Night

A cappella

386

Flora Gave me Fairest Flowers

A cappella

387

Lady, When I Behold

A cappella

388

Lady, Your Words Do Spite Me

A cappella

389

O, What Shall I Do?

A cappella

390

Oft have I Vowed

A cappella

391

Sweet Honey Sucking Bees
(parts 1 & 2)

A cappella

392

Thus Saith My Cloris Bright

A cappella

384 John Wilbye (1574-1638)

393
394 Alois Zimmermann
(1918-1970)
395 Ralph Vaughan Williams
(1872 - 1958)
396

Unkind, O Stay Thy Flying
Psalmkonzert

A cappella
Sopros

And All in The Morning

A cappella

Sussex Carol

A cappella
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18.IV - Obras corais brasileiras
Autor/Arranjador
01 Ernani Aguiar
02

Obra

Descrição

Psalmus CL

A cappella

Cantilena

A cappella

03 Ari Barroso/arranjo
Henrique Morozowicz

Exaltação à Bahia

Coro e piano

04 Ari Barroso/arranjo
Sérgio Trulio

Aquarela Brasileira

A cappella

05 Ari Barroso/arranjo
Geraldo de Resende

Rancho Fundo

06 Cecília Borges Barbosa
07 Vieira Brandão

Procissão da chuva
Cussaruim em 2 tempos

Solo soprano e coro “a
cappella”
A cappella
SSCCTTBB - A cappella

08

Caxangá

A cappella

09

Aruê Aruá

A cappella

10

Chorinho natalino

A cappella

11 Francisco Braga

Te Deum alternado

Coro e orgão

12 Chico Buarque/arranjo
Tarcísio José de Lima

Noite dos Mascarados

A cappella

13 Chico Buarque/arranjo
Damiano Cozzella

Construção

A cappella

14 Dorival Caymmi/Nelson
Mathias

Acalanto

A cappella

15 Dorival
Caymmi/Damiano
Cozzella

Suite dos Pescadores

16 Dorival
Caymmi/Emanuel
Martinez

Acalanto

Solo baixo e coro “a
cappella”

Chromaphonetikos, Op.58

SCCTB - A cappella

18

Aboio

SCTBB - A cappella

19

Missa nordestina

SSCTB - A cappella

17 Lindembergue Cardoso

20 Reginaldo de Carvalho

Rezação

SSCCTTB - A cappella

SCTTBB - A cappella
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Autor/Arranjador
21 Costa Júnior

Obra
Hino de louvor

Descrição
SSCCTTBB e piano

22

Súplica

A cappella

23

Por Que Nasci

A cappella

O morcego

A cappella

24 Nestor de Hollanda
Cavalcanti
25 Sergio de Vasconcellos
Correa
26 João Chaves/arranjo
Afranio Lacerda
27 Jaime Diniz
28 Aylton Escobar

Na rebancêra do má
Amo-te muito
Invocação litúrgica
Canto/Ciranda (ao) chão

29 Mario Ficarelli

Poema

30 João Faustini

Qual susira a Corça

31

Salmo 100

32

A Bíblia

33 Carlos Alberto P.
Fonseca

Missa Afro-Brasileira

SSCCTTBB - A cappella
A cappella
SCTBB - A cappella
SSSCCCTTBB - A cappella
SSCCTB - A cappella
Coro e orgão
Coro e orgão/piano
A cappella
SSCCTTBB - A cappella

34

Os sinos

35

Alleluia – Laudate Domini

SSCCTTBB - A cappella

Jubiabá

Solo soprano, SCTBB - A
cappella

Glória, vem o logos

Coro, orgão, trompetes e
tímpanos

36
37

Tito Falcão

38 Folclore
brasileiro/arranjo
Domenico Barbieri

Nigue ninhas

39 Folclore
brasileiro/arranjo
Damiano Cozzela

Pega no balão

40

Negrinho do Pastoreio

41

Prenda minha + Chimarrita

42

Carnaval !

A cappella

A cappella

SCTTBB - A cappella
A cappella
SCCTTB - A cappella
SSCCTTBB - A cappella

151

Autor/Arranjador
43 Folclore
brasileiro/arranjo
Damiano Cozzela

Obra

Carnaval !I

Descrição

SSCCTTBB - A cappella

Sinha moça massurina

A cappella

Forrobodó da saparia

A cappella

Dai-me licença

A cappella

47

Anda à roda

A cappella

48

Balaio

A cappella

Galo Garnizé

A cappella

50

Vou deitar no colo dela

A cappella

51

Canto para Iemanja

A cappella

52

Mineirinha

A cappella

Suite nordestina

A cappella

54 Folclore
brasileiro/arranjo João
W. Faustini

Coro peneruê

A cappella

55 Folclore
brasileiro/arranjo Oscar
Fernandez

A casinha pequenina

A cappella

44
45 Folclore
brasileiro/arranjo
Lindembergue Cardoso
46 Folclore
brasileiro/arranjo Sergio
de Vasconcellos Corrêa

49 Folclore
brasileiro/arranjo Carlos
Alberto Pinto Fonseca

53 Folclore
brasileiro/arranjo D’Alva
Stella Freire

56 Folclore
brasileiro/arranjo
Valdemar Henrique
57 Folclore
brasileiro/arranjo
Henrique David
Korenchendler
58

Boi bumbá

Coro e piano

De um cego

A cappella

Moreninha, se eu te pedisse...

A cappella
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Autor/Arranjador
59 Folclore
brasileiro/arranjo José
Alberto Kaplan

Obra

Vamo vadiá

Descrição

A cappella

60 Folclore
brasileiro/arranjo Nelson
Mathias

Tutú Marambá

SSCTB - A cappella

61

Muié rendeira

SCCTB - A cappella

62 Folclore
brasileiro/arranjo
Ronaldo Miranda

Suite Nordestina

63 Folclore
brasileiro/arranjo
Emmanuel Coelho Maciel

Ema-Sariema

64 Folclore
brasileiro/arranjo
Marcelo Homem de Mello

Chula da cachaça

65 Folclore
brasileiro/arranjo David
Machado

Pega no Balão

SSCCTTBB - A cappella

A cappella

SSCCTB - A cappella

A cappella

66

O mana deix’eu ir

67

Samba Lele

A cappella

Rosalina

A cappella

69

Ave Maria

A cappella

70

Vamos Aloanda

A cappella

Dois motetos para quarta feira
de cinzas

A cappella

68 Camargo Guarnieri

71 José Maurício Nunes
Garcia

SCCTTB - A cappella

72

Matinas do Natal

73

Doxologia

A cappella

74

II Responsório para as matinas
de Natal

A cappella

75

Sepulto Domino

A cappella

76

Domine Jesu

A cappella

77

Gradual para o Domingo de
Ramos

A cappella

78

Judas mercator pessimus

A cappella

Coro e orquestra
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Autor/Arranjador
79 André da Silva Gomes
80

Frederico Gerling Jr.

Obra
Missa de Natal
A sós com Deus

Descrição
A cappella
SCTB solo e coro e piano e
orgão

81

Dai louvor

A cappella

82 Flavio Gontijo

Ave Maria

A cappella

83

Zum, zum,zum

A cappella

84

Areias

A cappella

85

Das Ungeschribene Lied

A cappella

86

Christe, Dona Nobis

A cappella

87

Missa Pax Terrae

88

Conselho de boi dos pampas

89 Cirlei de Hollanda
90

Brasílio Itiberê

Topologia do medo
O Canto absoluto

SCTBrB - A cappella
A cappella
SCTBB - A cappella
SMsCCTTBrBrBB - A
cappella

Psalmo 150

A cappella

Pai nosso No. 2

A cappella

Samba de uma nota só

A cappella

Madrigais gauchos I

A cappella

95

Vento que passas

A cappella

96

Nós

A cappella

97

Situação

A cappella

98

Canção de domingo

A cappella

Passacaglia

A cappella

Cantos de amor e paz

A cappella

Neo Natal

A cappella

Choro do Luá

A cappella

91
92 Celeste Jaguaribe
93 Tom Jobim/arranjo de
Nelson Mathias
94 Bruno Kiefer

99 Edino Krieger
100
101 Henrique David
Korenchendler
102 Fabiano Lozano/arranjo
Costa Júnior
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Autor/Arranjador
103 Osvaldo Lacerda

Obra
Onomatopaico

Descrição
SCCTB – A cappella

104

Quadrilha

105

Fuga Proverbial

Coro falado - A cappella

106

Ofulú Lorêrê

SCCTTBB e percussão

107

Pequena Suite Coral

108

Proverbios No. 5

Coro falado - A cappella

109

Capim de Pranta

A cappella

110

Céu vazio

A cappella

111

Desafio

112

Três Pontos de Caboclo

113

Candieiro

114

Ó Mana, deixa eu ir

115

Poema da necessidade

A cappella

116

Padre Francisco

A cappella

117

Missa Sta. Cruz

Solista e coro “a cappella”

118

Natal Deus conosco

A cappella

119

Missa Ferial

A cappella

120

De Profundis (Salmo 129)

A cappella

121

Próprio do Espírito Santo

Coro e orgão

122 Gilberto Mendes

Motet em re menor

A cappella

A cappella

SSCCTB - A cappella
Cõro e percussão
A cappella
SSCCTB - A cappella

SCTB - A cappella

123

Poema sobre um quadro de
Orlando Marcucci

A cappella

124

XV Trova

A cappella

125

Poema dos olhos da amada

A cappella

126

Com som sem som

SSCCTTBB - A cappella
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Autor/Arranjador

Obra

Descrição

Carimbó

A cappella

128

Rompeu das trevas

A cappella

128

Ressuscitou o Salvador

A cappella

130

Oh meiga criança

A cappella

131

A arca de Noé

A cappella

132

Aleluia

A cappella

133

Unidos pelo Pão Pascal

A cappella

134

Salmo 148

135

Cristo Ressuscitou

A cappella

136

Do céu chegou

A cappella

137

Camtem alegres multidões

A cappella

138

Cambinda elefante

139

Louvor a Deus

A cappella

140

Cristo nosso Salvador

A cappella

127 Ernst Mahle

141
142

Raimundo Martins

Suite Integração
Ofertório

SSCTTBB - A cappella

SCTBB - A cappella

SSCCTTBB, percussão - A
cappella
A cappella

143

Oração de S. Francisco de Assis Coro e piano

144

Oração de S. Francisco de Assis Coro e orquestra

145

Benção 1

A cappella

146

Benção 2

A cappella

147

Coral

A cappella

148

Intróito 1

A cappella

149

Intróito 2

A cappella
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Autor/Arranjador
150 Henrique Morozowicz
(de Curitiba)
151

Obra
Ê-Tarú-ê
Canção do Amor sem fim

Descrição
A cappella
SSMsCTBrBrBB com
Contrabaixo

152

Arara-Quara

A cappella

153

O Cor Jesu

A cappella

154
155
156 Emanuel Martinez

Cantigas do bem querer
Aleluia, paz na terra
Proposta

Coro, grupo instrumental e
piano
SCTBB – “a cappella”
Coro, cordas, percussão

157

Amem

Coro e orgão

158

Amén

A cappella

159

Adoração

A cappella

160

Aleluia

161

Grandioso amor

162

Quão grande es Tu

Coro e orquestra
A cappella
Baixo solo e coro “a
cappella”

163

Tua Presença

164

Kyrie

SSCCTTBB - A cappella

165

Gloria

SSCCTTBB - A cappella

166

Kyrie

A cappella

167

Ine matv u manaim

A cappella

168

Choralis

169 Harm. Emanuel Martinez

Bom e feliz natal

A cappella

SMsCTBrB “a cappella”
A cappella

170 Nelson Mathias

Aleluia

SSCCTTBB - A cappella

171

Alleluia

Soprano solo, coro e piano

172 Ernesto Nazareth/arranjo
Ana Maria
173 Alberto Nepomuceno

Apanhei-te cavaquinho
Tantum ergo

SCCTB - A cappella
A cappella
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Autor/Arranjador
174 Milton
Nascimento/arranjo José
Pedro Boésio
175 Nabor Nunes

Obra

Canção da América
O Pai nosso

176 Jaime Ovalle/arranjo
Carmen Sylvia
Vasconcellos

Modinha

177 Jaime Ovalle/arranjo
Costa Júnior

Azulão

Descrição

SSCCTB - A cappella
A cappella

Coro e piano
A cappella

178 Manuel Dias de Oliveira

Te Deum

Coro e cordas

179

Magnificat

Coro e orquestra

180 Willy Corrêa de Oliveira

181 João Peock
182 Gamaliel Perruci
183 Guerra Peixe

Passos da paixão

Missa
Salmo 23
Série Xavante

Soprano solo e coro
SSSSCCCTTTTBBBB – “a
cappella”
Solistas SCTB e coro e
piano
A cappella
SCTTBB - A cappella

184

Temas de carimbó

A cappella

185 Almeida Prado

3 Cânticos de amor

A cappella

Rondó para o menino Jesus

A cappella

Murucutu

A cappella

Qui Seminant

A cappella

Estrela

A cappella

190

Anjos

A cappella

191

Vamos dançar

A cappella

192 Luis Álvares Pinto

Divertimentos harmônicos

A cappella

193 Noel Rosa/arranjo
Damiano Cozzella

Pastorinhas

A cappella

Vira, virou

A cappella

186
187 José Penalva
188
189 Miriam Rocha Pitta

194 Kleiton Ramil/arranjo
José Pedro Boésio
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Autor/Arranjador

Obra

Descrição

195 Frederico Richter

Bacanal

196 Geraldo Julio de
Resende

Eu queria ser um pássaro

197 Lupcínio
Rodrigues/arranjo
Damiano Cozzella

Sambas

A cappella

Vassourinhas

A cappella

Lamentatio

A cappella

198 Matias da Rocha/arranjo
Carlos Alberto Pinto
Fonseca
199 K. Rego
200 Dimytro Semansky
201 Bonaventura Somma
202 Claudio Santoro

Os Susumbis

A cappella
SSCTBB - A cappella

SSCCTTBB - A cappella

Ave maria

Coro e orgão

Ciclo Brecht No. 1

Coro e piano

203

Zebedeu

204

Ave Maria

A cappella

Toada de gabinete

A cappella

206

Para peneirar

A cappella

207

Lua, Lua, Lua

A cappella

208

Madrigal 1

A cappella

209

Madrigal 2

A cappella

205 Esther Scliar

210 A. Scorza Neto

Salmo 8

Coro e orgão

211

Salmo 46

Coro e orgão

212 Flávio Santos

Adoração

A cappella

Amén

A cappella

Invocação

A cappella

Peça coral No. 1 M. 30

A cappella

3 Faces do ontem

A cappella

217

Viola

A cappella

218

La em cima d’aquele morro

A cappella

213
214 Enio Monteiro de Souza
215 Emílio Terraza
216 Ricardo Tacuchian
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Autor/Arranjador

Obra

Descrição

Na Bahia tem

A cappella

220

Você diz que sabe tudo

A cappella

221

Rosa amarela

222

2 Lendas ameríndias

SSCCTTBB - A cappella

223

Invocação em defesa da pátria

Soprano solo e orquestra

224

Bendita sabedoria

SSCCTTBB - A cappella

225

Estrela é Lua nova

2 sopranos solo e coro “a
cappella”

226

Ave Maria

227

Xangô

228

Padre Nosso

229

Caboca de caxangá

Coro e piano

230

Magnificat – Alleluia

Coro e orquestra

231

Floresta do Amazonas

TTBB e orquestra

232

4a. Suite do Descobrimenro do
Brasil

233

Choros No. 10

219 Heitor Villa-Lobos

234 Théo Vandré/arranjo
Lindembergue Cardoso

Disparada

SSCCTB - A cappella

A cappella
SCTBrB - A cappella
A cappella

SMsCTBrB e orquestra
SSCCTTBrBB e orquestra
A cappella

235 Raul do Valle

Rosa Rosae

SSCCTTBB - A cappella

236 Antonio Vaz

Pater Noster

A cappella

O vento no carnaval

A cappella

237 Ernst Widmer
238

Salmo 150

239

Diário confessional

A cappella

240 Nestor Wennholz

Ofertório

A cappella

241

Sanctus

A cappella

242

Benedictus

A cappella

243

Exsultate Deo

A cappella

244

Ave Maria

A cappella

SMsCTBrB - A cappella
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Autor/Arranjador
245 Nestor Wennholz
(continuação)

Obra

Descrição

Ave Maria (mi maior)

A cappella

246

Kyrie

A cappella

247

Hosana

A cappella

248 Osacar Zander

O Venus Regina

Solo e coro “a cappella”

249

Nasce a lua

A cappella

250

Murucutu

A cappella

251

De longe também se ama

A cappella

252

Meia canha

A cappella
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18.V - Obras corais sacras com piano, órgão ou “a cappella”
(nomes indicados estão conforme as partituras impressas ou nas traduções consultadas)
Autor/Arranjador
01 Anton L. Ashworth

Obra
Lord, i believe
Praise ye the Lord in Heaven

02

Descrição
Coro e piano
A cappella

03 A. Emmett Adams

The bells of St. Mary’s

Coro masculino e piano

04 Frences Allitsen

The Lord is my Lightt

Coro e piano

Jacob Avshalomov
05 Stephen Adams
06 E. L Ashford
07 Robert S. Alter
08 A. H. Ackley
09 Alexander
Archangelsky
10 Denes Agay
11 B. Ashton

Wonders

SSCCTTBB - A cappella

The holy city

Coro e piano

The king of glory

Coro e piano

O be joyful in the Lord

Coro e orgão

Open your heart

Coro e piano

O light divine!

A cappella

Uma benção antiga

Coro e piano

Deck the Halls

Coro e piano

12 H. T. Burleigh

Dont be weary Traveler

13 May H. Brahe

Benção para o lar

Coro e piano

14

Abençoa Senhor

Coro e piano

Bless this house

Coro e piano

Bless this house

TTBB e piano

15

Paul Basler

Gloria

A cappella

Tenor solo, coro “a
cappella” e percussão

16 Lyman F. Brackett

My master and my Friend

17 Arnold G. H. Bode

Hark! The sound of haly voices

SCB e piano

Halleluijah (do oratório monte
das oliveiras)

Coro e piano

18

Ludwig van Beethoven

A cappella

Crucifixus (da missa em si
menor)

Coro e piano/orquestra

20

Alleluia (do oratório de Natal)

Coro e piano/orquestra

21

Sheep may safely graze

19

J. S. Bach

Coro e piano
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Autor/Arranjador

Obra

Descrição

Lord, lead us still

Coro e orgão

23

Sião eterna (do Requiem
alemão)

Coro e piano

24

Tabernáculos (do Requiem
alemão)

22 Johannes Brahms

John W. Becker
25
26 Jean Berger
27 Dimitri Bortniansky

Coro e piano/orquestra

Christ the Lord is Ris’n

Coro e orgão

Cristo ressurgiu

Coro e orgão

Alleluia (do Brazilian Psalm)
Cherubim song

SCTBB – a cappella
A cappella

O Lamb of God, i come

Coro e piano

29 Frank C. Butcher

Kings to thy rising

Coro e orgão

30 George Bennard

A rude cruz

Coro e piano

The old rugged cross

Coro e piano

Thou must leave thy lowly
dwellig (do Opus 25)

Coro e piano

28 Florence Blair

31
32

Hector Berlioz

33

Sactus (da missa de Requiem)

Tenor solo, coro e
piano/orquestra

34 Benjamim Britten

Festival Te Deum

35 Sterndale Bennett

Godis a Spirit

A cappella

36 Harry T. Burleigh

My Lord, what a morning

A cappella

37 Cy Coben

Do you where God lives?

Coro e piano

38

Pode-me dizer onde está?

Coro e piano

39 F. Melius Christiansen
40

Coro e orgão

Lost in the night

A cappella

Só e sem luz

A cappella

41 David S. Cooper

The 150 Psalm

Coro e orgão

42 Mary E. Caldwell

Gloria, Gloria

Coro e piano

43

E. T. Chapman

44 R. Nathaniel Dett

Let all the world in every corner
sing
Listen to the lambs

Coro de meninos e vozes
masculinas e orgão
A cappella
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45

Katherine K. Davis

46 John Dykes
47
48

Theodore Dubois

49

50 Carlyle Duncan
51 Clarence Dickinson

Obra
Ó Deus, nosso amparo no
passado

Descrição
Coro e piano

Santo, Santo, Santo

A cappella

Doce é pensar em Ti

Contralto solo e coro “a
cappella”

Pai, em tuas mãos entrego meu
espírito
A cappella
Nós te adoramos ó Cristo (final
da cantata “as 7 últimas
palavras de Cristo”)

Coro e piano

Christ is risen from the dead

Coro e orgão

In Joseph’s lovely garden

A cappella

Jesus walked this lonesome
valley

Coro e piano

Vós criação de Deus e Rei

Coro e piano

One God

Coro e piano

55 Christine Durant

Lord, God of hosts

Coro e piano

56 Katherine K. Davis

Louvai ao Senhor

A cappella

57

Honor and praise

Coro, trompetes e orgão

58

Honra e louvor

Coro, trompetes e orgão

59 Stanley Dickson

Graças a Deus

Coro e piano

Teach me, o Lord

Coro e orgão

52

William L. Dawson

53 W. Glen Darst
54 Ervin Drake

60 Irving G. Davis
61 E. Jaques-Dalcroze

En route

A cappella

62 Eugene Englert

Manna in the wilderness

Coro e orgão

63 François A. Gevaert

A joyous christmas song

Coro e orgão

64 William J. Gaither
65 Elliott Goodwin
66

A. R. Gaul

67 Percy Aldridge Grainger

Está chegando o Rei

Barítono solo, coro e piano

O come, o come, Emmanuel

Coro e orgão

Teu é o reino (do oratório
Cidade Santa)

Coro e piano

Shallow Brown

Colista, coro e piano
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68

Charles Gounod

Obra
Sanctus (da missa de Sta.
Cecília)

Descrição
Tenor solo, coro e
piano/orquestra

69

Praise ye the father

SCB e orgão

70

Praise ye the father

Coro e piano

71

O Divine Redeemer

Coro e piano

72

Ouve-me Senhor

Coro e piano

73

Oh dá-nos paz

Coro e piano

Erguei-vos, ó portais eternos (de
A redenção)
Coro e piano

74
75 Christoph W. Gluck
76 A. J. Gantvoort
77 V. Glaser
78 Kay Hawkes Goodyear

G. F. Haendel

Ding-dong! Merrily on high
I’d rather haver Jesus

A cappella
Coro e piano
A cappella
Solo, coro e piano
A cappella

Aleluia, Amen (do oratório Judas
Macabeus)
Coro e piano/orquestra
Haleluijah (do oratório The
Messiah”

81

Coro e piano/orquestra

Aleluia (do oratório “O Messias” Coro e piano/orquestra

82
83 Gustav Holst
84
85

Easter Anthem

Jesus, the very thought of thee

79
80

La Priere

J. Haydn

86

Turn back o man

Coro e piano

Salmo 121

Coro e piano

A criação completa está (do
oratório a Criação)

Coro e piano/orquestra

Gloria (da Heiligmesse)

Coro e piano/orquestra

Castelo forte (baseado na
melodia de Martinho Lutero)

Coro e piano

A mighty fortress is our God
(baseado na melodia de
Martinho Lutero)

Coro e piano

89

Deus assim a mim falou

Coro e piano

90

God spoke to me today

Coro e piano

87
88

Robert J. Hughes
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Obra

Descrição

Joy dawened again on easter
day

Coro e orgão

92 Camil van Hulse

Noel! Noel! Sing we Noel!

Coro e orgão

93

Oliver Holden

All hail the power oj Jeses
name!

Coro e orgão

94 Ferdinand Hummel

Alleluia!

Coro e piano

We praise thee, o God

Coro e orgão

Vozes tristes

Coro e piano

91

Paul Hastings

95 John J. Husband
96 Billie Hanks Jr.
97 Hans Leo Hassler
98
99 Victor Herbert
100
101 Carl Hahn
102
103 John Huss
104 Wayne Hooper
105 Andreas
Hammerschmidt
106
107 Karl P. Harrington
108 Jester Hairston

Cantate Domino

A cappella

Oh! Entoai a Deus

A cappella

Ah! Sweet mystery of life

Coro e piano

Minha vida que parece muito
calma

Coro e piano

The green cathedral

Coro feminino e piano

Templo verde

Coro feminino e piano

Jesus Christ our strong salvation Coro e orgão
Acordes celestes

A cappella

Triumph, Triumph, Victoria

Solistas, coro, metais,
orgão e baixo contínuo

Triufante vitoria

Solistas, coro, metais,
orgão e baixo contínuo

There’s a song in the air
Amén

Coro e piano
Solo e coro “a cappella”

109

Ó Jesus, vem comigo andar

A cappella

110

Pobre Lázaro

A cappella

Haja paz na terra

Coro e piano

112 Lois Solie Johnson

My heart sings hosanna

Coro e piano

113

I am the Vine, ye are the
branches

Soprano solo, coro e orgão

111 Jill Jackson

Philip James

114 Bob Kauflin

Amen

A cappella
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Obra

Descrição

115 Phoebe P. Knapp

Blessed Assurance

Coro e orgão

116

Bendita segurança

Coro e orgão

117

Open the gates of the temple

118 Dave Kirschke
119 Reginald de Koven
120 Kurt Kaiser
121
122 John Brodbin Kennedy
123 M. N. Lundquist
124 E. I. Leighton
125 Earl Roland Larson

Solista, coro e piano

Brand new day

Coro e piano

Recessional

Coro e piano

The church in the wildwood

Coro e piano

Uma igreja no vale

Coro e piano

Alleluia fanfare

Coro e orgão

Prayer to the holy spirit

A cappella

I heard the voice of Jesus say

Coro e orgão

The Lord’s own day

Coro e orgão

Que Deus te abençoe

A cappella

127

The Lord bless you and keep
you

A cappella

128

Benção Aaraônica

A cappella

126 Peter C. Lutkin

129 John Leavitt
130

Volckmar Leisring

Festival Sanctus
Let all ye sons and daughters
sing

131 Ralph Manuel

Aleluia

132 W. A. Mozart

Gloria a Deus nas alturas

Coro e piano
Coro infantil, coro e
orgão/piano
A cappella
Coro e piano/orquestra

133 Albert Hay Malotte

The Lord’s prayer

Coro e piano

134

The Lord’s prayer

Coro e orgão

135

The Lord’s prayer

Coro e orquestra

136

The Lord’s prayer

Solistas, coro e piano

137

The Lord’s prayer

A cappella

138 J. H. Maunder
139

Praise the Lord, o Jerusalem

Coro e orgão/piano

Louva a Deus o Jerusalem

Coro e orgão/piano
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140

Felix Mendelssohnn

141

Obra

Descrição

Guarda de Israel (do oratório
“Elias”)

Coro e piano

Eu esperei em Deus (da 2ª.
Sinfonia “Lobgesang”)

2 soprano solo, coro e
piano/orquestra

142 Darius Milhaud

Psalm 121

143 Carl F. Mueller

O giv thanks unto the Lord

Coro e orgão

144

Em mim vem criar

Coro e orgão

145

Create in me a clean heart, o
God

Coro e orgão

146

Com Jesus meu pastor

Coro e orgão

147 F. C. Maker

Awake thou that sleepest

Coro e orgão

148 C. H. Morris

The Stranger of Galilee

Coro e orgão/piano

149

O estranho de Galileia

Coro e orgão/piano

150

M. M. Marks

151 J. Christopher Marks

Tarry with me, o my Saviour
Praise the Lord!

Coro masculino “a cappella”

Soprano e tenor solos, coro
e orgão
Coro e orgão

152 T. Tertius Noble

Cristo dos moertos ressurgiu

153 H. Ernest Nichol

Oh, cordeiro de Deus

Coro e orgão

154 Ethelbert Nevin

Lamb of God

Coro e orgão

155 Geoffrey O’Hara

God’s hand is there

Coro e piano/orgão

Solista, coro e orgão

156

This is story of Jesus

Coro e piano

157

He smiled on me

Coro e piano

158

Andei por onde andou Jesus

Coro e piano

159

I walked today where Jesus
walked

Coro e piano

160 Jimmy Owens
161
162 Kenneth Pool

Se meu povo

Coro, piano e orgão

If my people will pray

Coro, piano e orgão

Cristo ressurgiu

A cappella

168
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Obra

Descrição

Tocai a Trombeta

Coro e piano

164

Blow ye the trumpet

Coro e piano

165

Rejoice in the Lord alway

Coro e orgão

166 Michael Praetorius

Rejoice, rejoice, ye nations

Coro e piano

167 Horatio W. Parker

The Lord is my light

Coro e orgão

163 Henry Purcell

168 Rob Roy Peery

Jesus is a Rock

A cappella

169 Giuseppe Pitoni

Ao grande Deus

A cappella

Vinde Fieis

Coro e orgão

Behold the risen King

Coro e piano

Buscai a Deus

Coro e orgão

173 Jack Richards

Ele

Coro e piano

174

He

Coro e piano

How lovely are the words of
Jesus

Coro e orgão

Little lamb, who made thee?

Coro e piano

170 Leroy J. Robertson
171 F. E. Rimanoczy
172 J. V. Roberts

175

Joseph Roff

176
177
178

Miklos Rozsa
Lewis H. Redner

179 Roy Ringwald
180
181

Bernard Reichel
Jamers H. Rogers

182 A. W. Ream
183 Sergei Rachmaninoff

Hosanna (tema do filme Kings
of Kings)
O little town of Bethlehem
Were you there

Coro e piano/orgão
Coro infantil, coro SCTB e
orgão
A cappella

O Jesus-Christ, mon seul
recours

Coro, 2 trompetes e orgão

Lord, for thy tender mercies’
sake

Soprano solo, coro e orgão

Santo, Santo, Santo

Soprano solo, coro e piano

Rejoice in the Lord, ye righteous SSCTTBB – A cappella

184 Alec Rowley

Praise

Coro e orgão

185

Louvor

Coro e orgão

With a voice of singing

Coro e orgão

Jubilosos cantos

Coro e orgão

186 Martin Shaw
187

169

188 Harry Rowe Shelley
189 Franz Schubert

God is love
Psalm 23

Barítono solo, coro e orgão
Coro feminino e piano

The omnipotence

Coro e orgão

Onward, ye peoples

Coro e piano

192

Eia o povos

Coro e piano

193

Bela manhã

Coro e orgão

194

Be still, my soul

Coro e orgão

190
191 Jean Sibelius

195 John Stainer

God so loved the world

A cappella

196

I am Alpha and Omega

Coro e orgão

Golden Harps are Sounding

Coro e piano

198

Onward christian soldiers

Coro e piano

199

Ó cristãos avante

Coro e piano

Vinde benditos

Coro e orgão

197 Arthur S. Sullivan

200 John P. Scott
201 Evan Stephens
202

Vós ó montes exultai

Coro e orgão/piano

Let the kountains shout for joy

Coro e orgão/piano

203 Caleb Simper

He is risen

Coro e orgão

204 Otis Skillings

Aceita a Cristo

Coro e orgão

205 Fred Schilling

Crist our passover

Coro e orgão

206 P. Tchaikowsky
207

A Legend

A cappella

We praise thee

A cappella

As últims palavras da Devid

Coro e piano

209

The last words of David

Coro e piano

210

Aleluia

A cappella

Gloria

Solistas, coro e
piano/orquestra

208 Randal Thompson

211

Antonio Vivaldi

212 Giuseppe Verdi
213 Chas Vincent
214
215

W. R. Waghorne

Sanctus

Coro duplo e piano

Hallelujah, Christ is risen

Coro e orgão

As it began to down

Coro e orgão

Hymn of the Seraphim

Soprano solo, coro, piano e
orgão

170

Santo, Santo, Santo

Soprano solo, coro, piano e
orgão

217 David H. Williams

Psalm 23

Soprano solo, coro e orgão

218

Hosanna

Duplo coro “a cappella”

216

O Jesus, in remembrance now

Coro e orgão

Louvemos a Deus

Coro e piano

221 Peter J. Wilhousky

Hino da batalha

Coro e piano

222 Herbert Ralph Ward

Arise, shine o Jerusalem

Coro e orgão

223 Roger C. Wilson

Eis-nos prontos

Coro e piano

224 Gordon Young

A joyful alleluia

A cappella

225

Hodie, Christus natus est

A cappella

226

Gloria e louvor

Coro e orgão

227

Praise ye the Lord

Coro e orgão

228

Louvai ao Senhor

Coro e orgão

229

Festive alleluia

Coro e orgão

230

Aleluia festivo

Coro e orgão

219 William Wirges
220 John West

231’ Thomas Yeakle
232
233

Soul’s awakening

A cappella
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