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INTRoDucAo

Desde os prim6rdios da cristandade, o canto coral tem sido uma das principais

formas utilizadas pela igreja para a comunicar sua ideologia, bem como para servir de

lb condutor dos seus rituals de fé. Esta atividade musical ficava restrita aos clórigos e a

participacdo do povo era quase passiva. No saculo XVI, entretanto, corn o advemo da

Reforma Protestante, urn monge agostiniano alemäo de nome Martinho Lutero

introduziu algumas profimdas e definitivas mudancas no que diz respeito a atividade

musical, apesar desta não ter sido o principal motivo da Reforma.

Neste periodo, os mestres cantores (meistersinger) tinham uma importante

funcão popular que, nas palavras de Mdrio de Andrade (1977, p.89), resumia-se no fato

de "generalizar a masica nacional e torn-la t8o intixna no povo germinico, que o canto

social ficou como uma das manifestacees intuitivas da raga"! Esses mestres cantores

tinham como uma das principais formas musicals o "lied", cancâo vernacula popular,

usada fora do contexto litergico nas festas e datas importantes do catolicismo. "E

[dessas cancees] que Lutero vai tirar o coral da religido reformat. Se compreende

facilmente o prestigio que a Reforma adquiria no sentiment° dum povo que escutava as

suas cantigas servindo no officio religioso".2

Ao introduzir essa mtisica em sua igreja, Lutero incentivou a participac -ao ativa

do povo na liturgia, sempre corn a preocupacla de que a mósica apresentasse uma

estrutura homordnica. Tal estrutura facilitava o canto em conjunto e, conseqiientemente,

a compreensâo do texto, ao mesmo tempo em que a melodia cabia a voz mais aguda

para que a memorizacki fosse mais eficaz 0 coro tipicamente protestante surge desta

Seu reperthrio, formado por hinos (forma musical mais tradicional nas igrejas

'Mario de ANDRADE, Pequena historic da nulsica, p. 89.
2 Id., ibid., p. 90.
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descendentes diretas da Reforma Protestante), realcam as seguintes caracteristicas:

quatro vozes, para que todos participem sem que o canto atinja extremos de tessitura

vocal; forma estrOfica, por oferecer maior facilidade de aprendizado; textura

homoffinica, para que todos articulem juntos o texto e para que n2ao haja a necessidade

de acompanhamento instrumental; lingua vernacula, para que todos compreendam a

mensagem textual, que se mostra sempre mais importante que a prOpria mitsica.

Sendo assim, a Reforma Protestante nos deixou dois principais legados no

terreno da mOsica: o povo cantando na congregacäo e o povo cantando em coro. Essa

tradicào do canto coral nas igrejas protestantes ainda existe nas igrejas protestantes

histOricas3 e funciona como pane fundamental da liturgia: o coro, em suas participacOes

nos cultos, comunica a ideologia protestante pela letra das mtisicas e prepara a

congregacao para os diversos momentos de culto. Alëm disso, o prOprio coro tern a

oportunidade de usar a mnsica como expressfio do seu louvor a Deus.

A partir dessa iddia, nasce o motivo gerador dessa monografia: existe tuna

producdo musical, uma pratica interpretativa nessas igrejas, realizada por coros regidos

por pessoas da comunidade eclesiastica (clerigos ou Ito) que nem sempre possuem

formacao musical especifica pan tal cargo. Como esses cores agregam urn grande

timer° de leigos, muitas dificuldades podem surgir no processo de formacito e

informacio musical se nao houver uma interferéncia coerente e eficaz por pane dos

regentes. Alem disso, scio raros os trabalhos de pesquisa que tratam do papel do regente

na estruturacâo de coros dessa categoria. Acreditamos que a abordagem que faremos,

podera oferecer dados relevantes sobre a producdo musical nas igrejas protestantes,

ajudando no estabelecimento de patimetros a serem abordados em cursos voltados para

regentes corals.

0 nome igrejas histOricas a dado As Igrejas surgidas diretamente da Reforma protestante, na mesma
epoca ou urn pouco depois. Ver quadro no anexo 1.

6



Producão musical implica necessariamente num processo de ensaio e de ensino.

Entendemos, tendo por base a obra de Ray Robinson e Allen Winold, 1976 4, que o

ensaio é o momento onde se der a experiéncia coral efetivamente, sendo a apresentacäo e

a pratica interpretative conseqiiencias deste, e, ainda, que o regente é a peca chave na

organizacdo e conduc -ao dessa experiéncia coral. Para o born andamento do trabalho do

coro, nesse processo de ensino musical, a atitude didatica do regente no momento de

ensaio é fundamental.

Enquanto o canto coral alcanca audie ncia e priblico na prcitica interpretative'', e,
na realidade, no ensaio regular que a experiencia coral encontra sua verdadeira
identidade; simplificando, a localizaccio da experiencia coral 6 a ensaio. E aqui,
sob a directio de um regente inspirador, [que o coro] desenvolve urn senso de
grupo. (..) A prAtica interpretativa, a meta final do canto coral em qualquer nivel,
e mais bem entendida quando concebida como comunicavelo de verdades e
concepgaes descobertas e internalizadas no periodo de preparation do ensaio.6

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a postura dos regentes nos

ensaios, partindo da idêia de que é no trabalho regular, e Ito na pritica interpretativa,

que a experiéncia musical, o desenvolvimento e o amadurecimento da nocão de "cantar

junto" acontecem. Nosso interesse é observar como o regente atua no momento de

ensaio, investigando seu estilo de planeja-lo, construi-lo e avalin-lo, visando o

replanejamento e a reconstrucao do prOximo ensaio. Para isso, nos baseamos no

processo de estruturacâo de ensaio que Hilary Apfelstad sugere em seu artigo

"Aplicando Modelos de Lideranca no Treinamento de Regentes de Corns", 2001. Tal

4 Ray ROBINSON e Allen WINOLD,The Choral Experience: literatura, material and methods, p. 153 a
203.
5 Buscamos traduzir performance, do inglês, por pratica interpretativa, que comporta mentor a iddia de
apresentag.lo, desempenho e execucào musical.
6 Id., ibid., p. 154. " While choral singing reaches the audience or congregation in the public
performance, it is, in reality, in the regular rehearsal that the choral experience finds its true identity; put
more simply, the location of the choral experience is the rehearsaLlt is here, under the direction of an
inspiring conductor, that the sensitive choral ensemble develops a group psyche. (...) The performance,
the ultimate goal of choral singers at every level, is thus best understood when conceived as the
communication of truths and insights discovered and internalized during the period of rehearsal
preparation."
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processo possui très etapas: PREPARAcAo, REALizAcAo e AvALiAcAo, cada uma

envolvendo tarefas e posturas especificas que desenvolveremos a seguir.

PREPARACAO

E a etapa que antecede o ensaio. "Planejar o ensaio a uma das mais importantes

responsabilidades do regente. No entanto, a provavelmente uma das mais

negligenciadas. A preparacao comeca com um sêrio estudo das obras a serem

trabalhadas durante o ensaio [e a consideracao] do tempo aproximado que sera gasto em

cada obra". 7 Na preparacao, portanto, o regente escolhe o repertOrio, estuda a partitura e

organiza o ensaio.

A escolha do repertOrio deve ser norteada por questOes tecnicas que estejam de

acordo corn o nivel do grupo, e tamb6m pelo tipo de coro e seus objetivos. No caso dos

coros de igreja, deve-se levar em conta se o objetivo do coro a sua participacao em

eventos com temas especificos (cantatas de Natal ou de Pascoa, por exemplo) ou a

apresentacao de obras mais curtas, ambas nos momentos de culto, ou ainda, a execucao

de projetos fora do contexto litargico (como concertos) Ern todos os casos, o contend°

do texto cantado, corn uma mensagem religiosa, a determinante pars esta escolha.

Escolhido o repertOrio, o regente deve aprender a obra. Alguns aspectos

importantes podem ser observados neste aprendizado, que organizamos aqui ern 5

pontos. Estes aspectos foram baseados em trés textos (Robinson e Winold; Sund e

Loomer)8 que enfatizam o estudo da partitura comp fator essencial pars um born

rendimento futuro do ensaio. Sao eles:

7 Id., ibid., pp. 155 e 156 . "Planning the rehearsal is one of the most important responsailities of the
condudtor, yet is probably also one of the most neglected. The preparation begins with the serious study
of the works that will be 'performed' during the rehearsal. (..) the rehearsal should be planned with
consideration for the aproximate amount of time will spent on each work".
8 Os referidos textos constam na bibliografia.
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analise da masica, considerando e marcando respiracAo, dinAmica,

tessitura, textura, "forma, (...) andamento, complexidade ritmica,

estrutura harmonica e fraseado".9

analise do texto, observando metrica, articulacAo, lingua, significado e

traducão

estudo da partitura: "nAo somente texto e masica, mas tambem

arranjador, autor do texto (...), niunero de vozes", 11 compositor e seu

estilo musical;

aprendizado de todas as vozes, marcando as passagens mais dificeis. Se

ha acompanhamento, acrescenta Diane Loomer, deve ser conhecido "tho

bem quanto as panes vocais";12

e. criacão de uma linha de regencia, estudando o gestual mais adequado,

praticando a regencia "muitas vezes e algumas mais".13

Neste momento de estudo da obra, deve-se ainda fazer uma "antecipacAo de

desafios relacionados a execucAo musical".“ Ao analisar a masica e aprender as vozes,

o regente identifica tais desafios claramente. Corn o levantamento de possiveis

problemas vocals e musicals estabelecidos, pode-se planejar a melhor abordagem de

ensino da obra, incluindo o preparo de aquecimento vocal e exercicios corals que

aludam a esses problemas.

Alem de um planejamento especffico das instrucifies mais apropriadas no ensino

de uma nova obra, deve haver urn planejamento geral do ensaio, que inclua o

9 Ray ROBINSON e Allen WINOLD; op.cit., p.155.
Uma grande pane do reperterio cantado por coros de igreja vem de obras norte-americanas e ettropdias

que nä° possuem boas tradue5es pars o portugues. Dal a necessidade de uma boa analise do texto pelo
regente.

Robert SUND, apud Apostila do VI Curso Internacional de Regência Coral da Oficina Coral do Rio de
Janeiro, p.13
12 Diane LOOMER, apud ibid, p. 3
13 Robert SUND, apud ibid., p.13
14 Hilary ARFELSTAD, "Aplicando modelos de lideranca no treinamento de regentes de coros", em
Revista Canto Coral — publicaeão oficial da Associacão Brasileira de Regentes Corals, ano 1, Milner° 1,
2001, p. 38

;10
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aquecimento e exercicios corais, o niunero de mfisicas a serem estudadas e o tempo a

ser utilizado em cada uma dessas etapas.

Coros de igreja possuem uma finicao" litargica especifica e esta deve direcionar

todo o trabalho de preparacdo. Enid°, e fundamental aqui considerar o tempo que se tem

para preparo do repertario, a capacidade e rapidez dos coristas na assimilacao de novos

contefidos e o objetivo do corn. Esta preparacAo ira influenciar todo o desenvolvimento

do ensaio • a realizagdo,

REAuzAcAo

E o momento do ensaio propriamente dito. A realizacão esta subordinada a

preparagdo, isto e, ao planejamento feito pelo regente. Como este planejamento pode

comportar uma gama infinita de propostas e metodos, não pretendemos aqui sugerir

uma realizactio especifica, mas comentar posturas e praticas adotadas por alguns

regentes.

0 ensaio é iniciado com um momento de aquecimento vocal ou exercicios

corals. Estes exercicios devem abranger principios de postura, respiracao e apoio,

ressonancia, articulacdo (diccao) e tessitura, segundo Sund. E o momento de

condicionamento e fomento de bons habitos vocais. Alëm disso, questOes de tdcnica

vocal devem estar ligadas tambêm ao trabalho de bons habitos auditivos que

desenvolvam a percepciao" musical. 0 inicio do ensaio toma-se um momenta de

estimulacab auditiva e näo somente de aquecimento vocal esteril. Num texto sobre

mecanismos para o trabalho de uma boa afinacao com o coro, Jameson Marvin comma

este estimulo auditivo num processo de conscientizaca- o dos coristas. 0 tratamento dado

pelo autor a questao da afmacào pode ser ampliado para todos os outros principios

ligados aos exercicios corals. Ele diz que "o regente deve desenvolver nos coristas a
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consciéncia do processo que eles usam individualmente para alcancar um born padrâo

de afmacão, [atraves da] aquisicdo de uma boa percepcào auditiva". 15 Urna vez

entendido o processo, os coristas sera° capazes de recriar este padrào. 16

Deste moment() inicial, passa-se ao estudo do repert6rio. Os principios

observados pelo regente em seu estudo pessoal na preparactio saga aplicados aqui, num

ensino de todos os aspectos musicais. Altura, ritmo, melodia, texto (seu significado,

diccäo e articulaclo) e componentes expressivos come dindmica, fraseado e respiractto,

e ainda, carater e estilo de uma obra devem ser trabaihados corn o coro. A ordem corn

que isto sera apresentado ao core depende de cada regente. Marvin, por exemplo, sugere

um primeiro trabalho com "notas, ritmo e texto" para depois sobrepor as "nuances de

elementos expressivos".'7

As etapas de trabalho do reperterio tambem variam de acordo com o regente,

mas normalmente podem ser divididas em apresentacào da peca nova (estilo, texto,

compositor), ensaio de vozes separadas e depois ensaio em conjunto, desenvolvendo

elementos de interpretacão 18 Em todas elas é importante a clareza de instrucaes:

"InstrucOes devem ser dadas clara e precisamente; comentiarios verbais devem ser

minimos. Urna boa regra a seguir a falar pouco, cantar muito" 19 Alem disso, deve haver

a correcao imediata dos erros, e tuna explicacäo aos coristas do motivo de determinado

15 Jamerson MARVIN, "0 canto coral afinado", em Revista Canto Coral — publicacio oficial da
Associacdo Brasileira de Regentes Corais, ano 1, nfimero 1, 2001, p. 27
16 Existem muitas outras visbes sobre o trabalho de tecnica vocal no coro sobre as quais na p iremos nos
deter. Entre elas o jd citado "The Choral Experience" e o artigo de John Harold GUTHMII„LER, "Os
objetivos da vocalizacio: desenvolvendo vozes saudiveis e o potencial para tuna eXeCUCãO expressiva",
em Revista Canto Coral — publicacão oficial da Associacdo Brasileira de Regentes Corais, ano 1, nfunero
1, 2001, p. 32 e 33
17 Jamerson MARVIN, op.cit., p. 29
18 Apresentamos aqui as etapas sugeridas por Robert SUND, op.cit., p. 13
19 Ray ROBINSON e Allen WINOLD, op. cit., p. 157: "directions must be given clearly and precisely;
verbal comments and instructions must be kept to a minimum. A good rule of thumb to follow is talk
little, sing a lot".
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trecho estar sendo repetido: "0 regente eficaz a aquele que consegue `diagnosticar' urn

problema musical ou vocal para imediatamente `prescrever' uma solucao"."

A dinimica empregada no momento de ensaio, bem como o controle do tempo e

a capacidade do regente de identificar problemas e prontamente mostrar solucties

tornam-se fimdamentais para o seu rendimento. Uma andlise critica pelo regente destes

ties aspectos 6 crucial para o estabelecimento de novos objetivos e diretrizes. E o

moment() da avaliactio.

AvAuAcAo

A andlise do ensaio feita posteriormente proporciona ao regente um melhor

replanejamento de estrategias de ensino. Apfelstad comenta:

Na avaliacdo o regente se pergunta ate que ponto e de que maneira o ensaio foi
produtivo no sentido da realizacdo dos objetivos estabelecidos a priori. [Os
regentes devenzl avaliar o que eles ortvem atraves da comparagdo entre sua
andlise da partitura (incluindo o levantamento de possfveis problemas) e o que de
fato acontece no ensaio. Ter expectativas, saber o que ouvir, comparar resultados
ideais com resultados reais, diagnosticar necessidades do coro e sugerir caminhos
para o aprimoramento da experiencia coral sclo todos componentes essenciais do
processo de avatiactio.21

Como vimos, sào varios os aspectos que envolvem a elaboracdo de um ensaio.

Ao conceber este momento, o regente deve estar sempre conectado corn os objetivos e

com a finalidade do coro. A boa preparacão e organizacão do ensaio se mostram

fimdamentais tanto para o desenvolvimento musical do grupo, quanto pars corresponder

as expectativas que a comunidade tern em relacao ao coro, de apresentacties regulares

nos cultos das igrejas.

Nossa metodologia foi calcada na observacão dos momentos de ensaio de trés

coros corn preparacties, repertOrios e objetivos hnediatos bem distintos, al6m de

20 Id, ibid, op. cit., p. 158: "The effective conductor is one who can 'diagnose' a musical or vocal problem
and then immediately prescribe' a solution".
21 Hilary APFELSTAD, op.cit., p 38.
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entrevistas corn os respectivos regentes. sao eles: Coro Julio de Oliveira da Catedral

Presbiteriana do Rio de Janeiro (CP), regente Rodrigo Cardoso Affonso; Coral Eclesia

da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro (PIB), regente Anna Campello Egger; e

Coral da Igreja Batista Itacuruca (ITA), regente Delci Bernardes Goncalves.

A escolha desses tits corns deve-se ao fato de serem eles pertencentes a igrejas

consideradas tradicionais na cidade do Rio de Janeiro, pelas praticas litórgicas adotadas,

pelo trabalho musical desenvolvido ha muitos anos e pela importAncia hist6rica no pais.

A CP é a primeira igreja presbiteriana do Brasil; a PIB é a segunda igreja batista do

Brasil e a ITA foi construida para ser a comunidade dos missionarios americanos que

vinham lecionar no Seminario TeolOgico Batista do Sul do Brasil, na Tijuca.

Os corns estavam em estagios diferentes de preparacäo de repertOrio, mas os

criterios de observacao do ensaio (a realizaccio) foram os mesmos: freqiiencia dos

coristas, disposir no espaco fisico, técnica vocal e exercicios corais, use do piano,

tipo de partitura utilizada, comportamento do corn, lideranca e postura do regente,

metodologia para leitura (voz por voz, com piano, por solfejo, por fits), terminologia

musical utilizada, informacees teoricas, metodologia para assimilacâo de ahura, ritmo,

dinamica, harmonia coral, letra e canner e divisào do tempo de ensaio.22

Atraves das entrevistas com os regentes procuramos conhecer sua formacão

musical e observar se havia uma preocupacao em planejar e avaliar cada ensaio (a

preparactio e a avaliacdo). Os criterios de analise foram: formacão musical, Macao

corn o core e a igreja, pesquisa de novo repertOrio, estilo do repertOrio, estudo da

partitura, planejamento do ensaio, e, posteriormente, avaliacào do ensaio.23

No decorrer da pesquisa, sentimos necessidade de consuhar outras fontes na area

de regencia coral. Procuramos os dois professores de regência coral da Universidade do

22 	 referidas informacOes seguem em anexo (Anexo 2).
'3 As referidas informactes seguem em anexo (Anexo 2).
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Rio de Janeiro, professor Carlos Alberto Figueiredo e professor Julio Moretzsohn, que

acrescentaram novas informacees.

0 professor Carlos Alberto Figueiredo nos chamou a atencio para a escolha de

repertOrio, que deve ser feita de acordo corn as caracteristicas particiilares de cada coro.

Na falta de urn material que comporta estas caracteristicas, ele sugere que o pr6prio

regente faca arranjos adequados ao coro, considerando as limitacO'es dos coristas.

Quanto a preparacdo, ele destaca a organizacio do espaco fisico onde se realizari o

ensaio: o tipo de sala que sera usado, a arrumacito das cadeiras, do piano, etc. Na

realizactio, ele comenta que sempre se preocupa ern tliio ter coristas passivos durante o

ensaio, sugerindo dinimicas de trabalho que envolvam o corpo todo, como caminhar

durante a sala marcando o pulso da misica. Para ele, a importante que o coro leia uma

masica nova por inteiro para depois trabalhar as dificuldades percebidas, indo do todo

para as panes.

Para o professor Julio Moretzsohn, no momento de preparacdo a essencial que o

regente faca uma analise o mais abrangente possivel da peca (ritmica, harmonica, voz

por voz, etc). Dessa maneira, o regente tern uma visa() completa do todo, detectando as

dificuldades e as possiveis solucoes tecnicas (vocalizes, exercicios ritmicos, etc). A

construcio da linha de regencia depende de cada grupo e deve ser voltada para as

dificuldades ritnicas, de afinacao, de interpretacdo, etc Ele sugere ainda, caso o coro

encontre maior dificuldade numa peca, ao invis de insistir no ensaio corn o use do

piano, o regente pode gravar fitas-cassete corn as panes separadas para cada corista.

Num ensaio, ele comentou que segue a idêia de dar uma visio geral da obra, indo depois

para as partes (Gestalt), e de fazer relacees entre as vozes (por exernplo, uma frase corn

soprano e contralto e nab a parte inteira do soprano, para que os coristas estejam sempre

ocupados). Ao relacionar as vozes e evitar a dispersio, "quern rd° esti cantando esti

14



pensando; o Orgdo mais importante pars o canto coral é o carebro", disse o professor

Julio.

Nos capitulos a seguir apresentaremos uma mite de cada coro. Descreveremos

brevemente as etapas do momento de ensaio, e destacaremos os pontos ligados ao nosso

objetivo: de conectar as id6ias de cada regente as prâticas de ensaio observadas.

15



CAPITULO 1

CORAL JULIO DE OLIVEIRA DA CATEDRAL PRESBITERIANA DO Rio DE JANEIRO

Regente: Rodrigo Cardoso Affonso

CARACTERISTICAS GERMS E OBJETIVOS DO CORO

0 coral Julio de Oliveira e um coro misto de jovens corn aproximadamente 15

coristas24, corn media de idade de 25 anos, a maioria sem formacho musical e pouca

experiencia coral anterior. Nao existe tuna grande equipe de apoio como pianista

acompanhador e outros ensaiadores, apenas uma arquivista.

0 coro faz pequenas participaceies mensais durante os cultos da CP. Per conta

das poucas apresentaceies agendadas, o regente tem bastante tempo para refinar o

reperthrio nos ensaios semanais de tres horns nas quartas-feiras.

Uma parte do repertOrio a composta por cancties ja conhecidas da comunidade

em novos arranjos corais feitos pelo prOprio regente 25 . A antra parte abrange estilos que

vao do gospel americano a pecas da Renascenca, sendo algumas cantatas em lingua

estrangeira. Devido a falta de pianista acompanhador e por proposta do prOprio regente,

ha muitas müsicas a capella.

FoRmAcAo MUSICALE PREPARA00 DO REGENTE

0 regente Rodrigo Cardoso Affonso formou-se, recentemente, em Licenciatura

em Educacao Artistica, corn habilitacao em mnsica, pela Universidade do Rio de

Janeiro (UniRio), onde tambem cursou materias dos cursos de composicao e regencia.

24 Embora a informafao dada fosse de 15 coristas, os ensaios observados tiveram a presenea de no
maximo 7 pessoas.
25 Esta ptitica a indicada pelo professor Carlos Alberto Figueiredo, na página 14, como uma altemativa a
falta de repertOrio propicio para o coro.
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Fez estagio regendo o corn Baukurs, corn o professor Julio Moretzsohn, e hi menos de

urn ano rege o corn da empresa Brasil Center. Alem de trabalhar corn masica coral, ele é

guitarrista.

0 Coro Julio de Oliveira, que rege ha urn ano, a convite do coordenador de

mfisica da CP, foi sua primeira experiencia como regente. Entrou para substituir a antiga

regente por alguns ensaios enquanto esta viajava, e acabou ficando apes a saida

definitiva dela. 0 regente comentou que ficou no posto por trabalhar ativamente na

comunidade, pelo grupo ja conhece-lo musicahnente como guitarrista da igreja, e pela

lideranca que ele exercia nesse trabalho. Ele acredita que o convite para reger o corn foi

mais por este motivo do que por sua formack e estudos na area de regencia coral.

0 regente baseia o seu trabalho com o corn nas conceituacOes definidas por

William E. Doll nos 4 R's de criterios de avaliacAo curricular: Rigor, Riqueza, Recursão

e Relacees26 . Ele explicou rapidamente cada enteric,: rigor na conduck do trabalho;

riqueza nit) se de repertorio como de abordagens diferentes com o corn; recursào no

sentido de sempre retornar a conceitos trabalhados, ampliando-os; relacOes ao trazer

conexties entre o conhechnento previo e vivencia de cada corista com o material a ser

ensaiado. Estas conceituacOes definem toda a preparacão do regente.

A escolha do reperterio a estabelecida pelas caracteristicas harmonicas,

meledicas, ritmicas, etc, que sejam viaveis ao grupo. Nonnalmente sAo pelas com

poucos divises, por conta dos poucos coristas, sem grande exigencia dos naipes

masculinos, que sdo minoria no grupo Alem disso, hi uma preocupacito em formar os

coristas musicalmente e culturalmente. Desta forma o reperterio é ecletico, inclusive

corn o use de macros idiomas.

26 Doll trata desse assunto no capitulo 7, "Construindo uma matriz de curriculo", do livro C 'cam
perspectiva p6s-modema. Wao possuimos a referenda bibliogrifica exata. Este texto foi citado pelo
regente na entrevista.
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As mtisicas sao previarnente estudadas pelo regente, cantando e tocando no

piano, uma voz por vez, analisando a harmonia e tracando uma linha de regéncia. Ele

usa a harmonia, os intervalos, padroes ritmicos e outros fatores presentee na partitura na

preparack de exerckios corais, antecipando as dificuldades de cada peca. Os exercicios

corais tamban sk tuna forma de trabalhar dinamica, respirack, tecnica vocal e

concentrack do grupo.

Ao ensinar uma másica nova, ele procura sempre dar uma idóia do estilo, dando

muita atenck ao miter e ao discurso musical a serem construidos. Esta idOia 6 dada

numa conversa corn o coro e na demonstrack de outros exemplos musicals do referido

estilo, levando os coristas a ouvirem pecas do mesmo periodo musical. E sua intenck

dar uma idOia do todo e depois entk passar para as partes tocando, ele mesmo, ao

piano, a harmonia, ou a melodia de cada voz. Altura, ritmo e interpretack

aprendidas quase que simuhaneamente.

Encontrarnos o coro ensaiando pecas antigas e urn novo repertOrio para ser

cantado corn bands (baixo, guitarra, teclado e bateria). Este novo reperunio era de

arranjos pra coro de !linos e outros canticos da igreja. Os coristas ji conheciarn as

melodias dessas mitsicas.

REALIZAC,10

Os ensaios que visitamos eram feitos na propria igreja, de estilo neogOtico, corn

pouca iluminack e bastante reverberack do sour A freqiiência dos coristas era baixa.

0 coro ensaiava sentado em semicirculo, corn o regente de $ ou sentado num piano de

cauda, sempre de frente para os coristas.

Geralmente, no inicio dos ensaios acortteciam momentos de alongamento

corporal e tecnica vocal, conduzidos pelo regent; que, akin disso, dirigia tamb6m
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alguns exercicios corais, como urn canon ritmico em que cada corista entrava em urn

momento. Ao final, explicava o seu objetivo com esse exercicios. Neste caso, era para

independOncia entre as vozes.

Havia ulna diversidade de abordagens no ensaio de cada peca. Mas,

normalmente, a metodologia no trabalho de masicas antigas era de lembrar ao coro o

estilo musical de cada peca e os trechos problemâticos, para entho passar a mtisica

inteira. Havia tuna grande preocupacao com os elementos expressivos: dinfimica,

articulacão do texto e respiracão. "Nem é do importante assim acertar a nota na mosca,

mas cantem dentro do estilo", comenta o regente. 0 use do piano acontece para orientar

o inicio da masica e para corrigir alguma nota errada, ou algum acorde complicado,

durante a execuccio.

0 ensaio do novo reperterio, a ser cantado corn a banda, comecava da mesma

forma: o regente comentava sobre o estilo de cada peca e fazia o coro cantar a melodia.

Essas mitsicas, arranjadas pelo regente, apresentavam trechos da melodia principal ern

todas as vozes, alternadamente. As vozes que nao filth= melodia executavam a base

harmOnica. ApOs esta explicagdo, as mnsicas eram divididas em pequenas partes e

ensaiadas voz por voz. Depois se unia as vozes e as partes. A maior parte do repert6rio

era transmitida orahnente, sem partitura, corn o regente cantando ou tocando cada voz

no piano. Os termos musicais eram sempre explicados pelo regente, quando nao

entendidos pelos coristas.

Percebemos que, neste coro, o regente exige atencäo total dos coristas, atraves

da identificacao de melodias, do que Ito estava soando bem, de sugestaes de respiracao

num determinado trecho, ou da interpretacao do texto. "E mais cuca que gog6", disse o

regente ao coro sobre o momento de ensaio. 0 ensaio era baseado constantemente na

troca de inforrnacifies e experiOncias entre regente e cantores.
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Urn momento que nos chamou atencao foi a reclamacao de uma corista em

relacao ao gestual do regente. Na sua opiniao, a expressào corporal por ele utilizada que

parecia urn pianissimo, o que nao era exatamente o que ele pedia falando, de um

crescendo gradual. 0 regente imediatamente muda o gestual e explica a intencao do

trecho cantando.

No final do ensaio, o regente leva todos os coristas pan a sala de som da igreja e

coloca duas obras corals distintas • uma do padre Jose Mauricio, sec XVIII e outra de

Brahms, sec. XIX e pede que eles percebam como essas miisicas, ambas sacras, soam;

se ha ou ciao vibrato nas votes, se ha ou nit° clareza no texto. A partir dal, ele Pala urn

pouco sobre os periodos onde essas masicas foram compostas e sobre o Romantismo

versus o Classicismo, emocao versus metrica, equilibrio formal, fazPndo um paralelo

corn uma masica ensaiada, Neoclissica. Ainda comenta que o tipo de emissao vocal e

som coral que pretende trabalhar corn o coro, de votes claras, corn pouco vibrato,

cabem mais dentro do estilo Classico (e NeocLissico).

ANALISE FINAL

Todos os objetivos musicals e a proposta didatica do regente Sao identificados

no ensaio Os quatro conceitos citados por ele como balizadores do seu trabalho sao

claramente percebidos. Ele leva o coro a participar de cada momento do ensaio e

incentiva o desenvolvimento musical dos coristas.

Notamos, no entanto, que a freqiiancia dos coristas nos ensaios era muito baixa,

o que dificultava o desenvolvimento de todo o trabalho.
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CAPITULO 2

CORAL EnIstA DA PRIMEIRA IGREJA BA1TSTA DO RIO DE JANEIRO

Regente: Anna Campëllo Egger

CARACTERISTICAS GERMS E OBJETIVOS DO CORO

Coral Eclêsia ë urn coro rnisto adulto corn cerca de 60 coristas, em sua

maioria corn mais de 40 anos e corn pouca ou nenhuma forma* musical. Possui uma

equipe de apoio que coma corn dual organistas e pianistas que também sao ensaiadoras

de naipes, urn arquivista e alguns coristas responsaveis pelos naipes, pelo agendamento

de compromissos e pelos uniformes do corn.

Por estar se preparando para urn concerto na Sala Cecilia Meirelles, o coro

contava corn a participacao de mais 12 coristas, também da igreja, que possuiam boa

instrucao musical, sendo alguns cantores profissionais.

coro foi fundado ha 60 anos para a participacao nos momentos musicais dos

cultos da igreja, mas estava ensaiando para urn concerto fora do contexto litargico.

Apesar de trabalhar urn repertOrio corn esse objetivo, nab deixava de participar

quinzenalmente dos cultos. Para isto, alem dos ensaios regulares de 2 horns e meia nas

tercas-feiras, eram marcados ensaios extras aos domingos.

Este repert6rio era fonnado de corais de oratorios sacros, como 0 Messias, de

Handel e Elias, de Mendelssohn e ainda de negro spirituals. Tres masicas, das doze

ensaiadas, eram em latim ou inglés e apenas uma foi composta diretamente em

portugues. Todas as outras eram versOes.27 A regente comentou que as mitsicas em

27 Como ja comentamos na pegina 9, 8 muito comum coros de igrejas cantarem verseses em portugués de
mtisicas europeias e norte-americanas, exigindo que o regente esteja atento ao texto e is mudaneas de
acentuacão das palavras que as traduebes podem gerar.
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latim ou inglas estavam sendo cantatas na lingua original por nao possuirem boas

traducees,

FORMACAO MUSICALE PREPARA4A-0 DO REGENTE

A regente Anna Campallo Egger, que ha 35 anos esti a frente do Coral Eclasia,

bacharel em piano e cursou mestrado em Masica Sacra nos EUA. Atualmente

professora do Curso de Mitsica Sacra do Seminario TeolOgico Batista do Sul do Brasil.

Pela vasta experiéncia como regente de cows, rib so de igrejas, possui um arquivo corn

mais de 400 masicas. Muitas delas conhece de cor.

A escolha do reperterio a ser trabalhado corn o coro a estabelecida pelo tema e

letra da masica e pelo gosto pessoal da prapria regente. Se a obra escolhida apresentar

muita dificuldade para o core, ela comeca a ser ensaiada corn muita antecedencia: "nos

vamos ensaiando mesmo que demore muito tempo para o coro aprender", comentou a

professora Anna. Geralmente sao escolhidas masicas corn acompanhamento, ja que o

cow tern a facilidade de contar corn duas organistas, inclusive nos ensaios. Nas

apresentacOes regulares alas se revezam.

Normalmente as masicas escolhidas são de dominio da regente e a etapa de urn

estudo minucioso da partitura nao se mostra necessaria. A regente marca ern sua

partitura, quando esta ja nao esta marc.da, aspectos de dinarnica e respire°.

No ensino de uma nova mitsica, ela se preocupa em dar uma ideia geral da obra

(quando a acompanhadora toca), akin de explicar o texto e Cazer a leitura ritmica corn

todo o coro. Depois disso, a regente divide o coro em naipes para o aprendizado das

notas de pequenos trechos de 3 ou 4 masicas por ensaio. Quando alum e ritmo ja estao

sabidos, come-se o trabalho das questees sobre dinamica, respiracao e fraseado corn o

coro Weir°. Foi neste estagio que encontramos o corn. Aliado a isso, havia a
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preocupacão do corn cantar uma pep depois da outra, sem interrupcOes, ja pensando no

concerto em que isso aconteceria. 0 coro Ito tinha por habit° cantar durante muito

tempo e sem poder se sentar, e o objetivo principal da regente nos ensaios que

antecediam a apresenteo era acosttunar os coristas a esta nova realidade.

REALTZAczio

Os ensaios comecavam corn um periodo de tecnica vocal, conduzido pela

pn5pria regente, aos coristas que se interessavam e que podiam chegar meia hora antes

dos demais. Os exercicios da tecnica nao possuiam relacäo direta com o repertOrio.

Bram vocalizes em que a regente demonstrava, por exemplo, a emissao das vogais, para

uma pronfuria mais uniforme, ou alertava para uma boa postura na hora de cantar.

Ap6s este momento, ja com a presenca de todos os coristas (eram poucas as

fahas), as 12 mnsicas do reperterio do concerto eram ensaiadas uma seguida da outra.

Com excecão do primeiro ensaio assistido, em que o corn estava sentado, ainda tirando

dAvidas de notas e entradas, os coristas permaneciam em pe todo o tempo. A pianista e a

organista acompanhadoras ficavam em seus instrumentos ao lado do coro e a regente na

frente, tambem de pe.

Desta posicAo, a regente comandava o ensaio todo, dando instrees e

lembrando a interpretacão das miisicas. A explicacab sempre antecedia a execucao.

Antes de ensaiar cada peca, ela falava aos coristas como seria na hora do concerto,

lembrando desde como seria dada a afmeb, ou o fortissimo inicial de determinada

musics, ate como segurar a pasta de partituras. Durante o ensaio das pecas, a regente

tambem dava instrucOes musicais ao corn, falando alto, exagerando o gestual ou

batendo paltnas. Avisava que a entrada dos tenores estava chegando, que o trecho

seguinte era piano, ou indicava uma respireo.
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Todas estas instructies eram passadas verbalmente ao coro e as instrumentistas,

conduzindo a atencao destes. Os termos musicais usados pela regente (como

"decrescendo", "boca chiusa", "fortissimo") eram entendidos pelos coristas, apesar de

nao dominarem todos os codigos da escrita musical. A regente usava de muita energia

(poucas interrupcties e algumas intervencties mais incisivas) para manter o ritmo do

ensaio e a concentracào de cerca de 70 pessoas.

ANAL1SE FINAL

0 objetivo da regente era treinar o coro a cantar o repertbrio inteiro,

ininterruptamente. Percebemos que este objetivo foi a temica dos ensaios observados e

foi alcancado em todos eles. Aliado a ele, havia tuna preocupacdo corn a interpretacâo

das mtisicas. Especialmente ern relacao a dinfimica e a pronimcia do texto. Mesmo que

algumas notas nao estivessem afinadas, a intensidade e as palavras deveriam estar

clans. Cabia ao piano manter a elm*.

Notamos que o acornpanhamento e as acompanhadoras possuiam papel

fundamental na organizacdo do ensaio e na execucdo das pecas pelo coro. A regente

conhecia muito bem os acompanhamentos e transmitia previamente suns ideas musicais

as acompanhadoras, que as executavam corn precisào. Dessa maneira, nâo havia tempo

perdido de ensaio por conta de dificuldades nas panes de piano e Orgao 28. Apesar disso

ser um aspecto positivo, notamos que as acompanhadoras, as vezes, se tornavam mais

importantes que a prOpria regente. Elas tinham a concepcäo musical bem definida em

cada peca Se deixavam de tocar alguma dinamica ou alteravam o andamento, o coro as

seguia, mesmo que a regente n&) demonstrasse isso corn seu gestual.

28 Ray ROBINSON e Allen WINOLD; op.cit., p.156, comentam que esta pratica facilita o born
andamento do ensaio e se mostra um valioso investirnento de tempo e energia.
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Quanto ao objetivo funcional do coro, este tambêm foi alcancado. 0 coro possui

uma funcäo litürgica, de participacão nos cuhos, e uma finicao ideolOgica, de comunicar

suas verdades religiosas, e estas foram cumpridas.
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CAPITULO 3

CORO DA IGREJA BATISTA ITACURUCA

Regente: Delci Bernardes Goncalves

CARACTERISTICAS GERAIS E OBJETIVOS DO CORO

0 Coro misto adulto da Igreja Batista Itacuruci conta corn cerca de 40 coristas

em seus ensaios regulares. Poucos 16em partitura. A faixa etaria a bem diversificada,

corn uma maioria entre 50 e 60 anos, mas possuindo tamb6m cerca de 10 jovens e

adolescentes. Numericamente o naipe de soprano 6 muito maior que o de contralto (21

sopranos e 7 contraltos) e as mulheres sac, maioria no corn. Ha uma secretaria que cuida

da agenda, da distribuicäo dos partituras e organizacâb do local de ensaio.

A pianista acompanhadora Ira° ensaia regularmente o coro, mas somente aparece

nos ensaios anteriores as apresentacees. A regente prefere ensaiar sozinba e concentra

todo o ensaio em suas ntios, alegando que a pianista Ito tem a mesma energia para

conduzir um ensaio.

0 coro estava se preparando pan tuna apresentacão especial de PAscoa durante o

cult() da igreja. Para isso, fazia ensaios extras mais uma vez na semana, al6m do ensaio

regular de duas horas na terca-feira. Mesmo se preparando para este moment° especial,

as participacOes nos cuhos mensais, ou as vezes quinzenais, eram mantidas, obrigando

mais outro ensaio nos domingos ern que isto ocorria.

0 repert6rio para a Pascoa era wince todo novo. A enfase do ensaio estava na

leitura dessas pews, havendo momentos tamb6m de lembranca de mtisicas antigas a

serem cantadas nos demais cultos. negro spirituals e corais de oratorios sacros de
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Handel faziam parte deste repertOrio, sempre com acompanhamento. Todas as pecas

eram cantadas em português.

FORMACAO MUSICALE PREPARA(10 DO REGENTS

A regente possui fonnacao musical mais voltada para o piano do que para a

regëncia. E graduada em piano pela Escola Nacional de Masica (UFRJ) e atualmente di

aulas particulares do instrumento. Fez cursos curtos de regncia e participou de

seminaries sobre o tema. Ha 37 anos rege cores de igrejas e nunca esteve a frente de

cores de outra categoria.

Comecou a trabalhar com esse grupo ha pouco mais de 3 anos, ajudando nos

ensaios e as vezes atuando como acompanhadora da antiga regente. Desde o final de

1999, é a regente titular. Sob sua dire* o corn passou de 18 para 40 integrantes.

A professora Delci tern uma visào bastante especifica sobre o trabalho coral em

igrejas Em sua entrevista, ela ressaltou a importancia da transmissao da mensagem

religiosa pelo core e comentou que o ensaio deveria ser a base dessa mensagem. 0 corn

so pode cantar aquilo que vive de fato. Para isso, a socializacao do grupo e urn apoio

religioso e espiritual precisam estar presentes no ensaio. 0 trabalho musical esta sempre

associado a estas id6ias.

A escolha do repertOrio a feita tematicamente, dependendo do assunto escolhido

pela igreja no més (Natal, familia, etc.). Para a Pascoa, a regente escolheu pecas novas

que precisavam ser lidas pelo coro.

Sobre sua preparactio pessoal, nos falou apenas do planejamento do tempo de

ensaio. Sua id6ia era de fazer pequenos trechos de 3 masicas por ensaio, tocando ela

mesma, ao piano, as vozes separadamente. Seu loco é a leittua de novas pecas.

Constava do seu planejamento tambem urn intervalo para um pequeno lanche e urn

momento no final do ensaio para oracOes e leitura da Biblia.
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REALIZAC,10

Näo houve nenhum aquecimento vocal, nenhum exercicio coral. 0 piano fica

numa posicao que deixa a regente sentada de costas para os coristas. Dessa posicao ela

comanda a major parte do ensaio, que comeca corn a regente trabalhando naipes

separados, cantando e tocando ao piano, sempre fortissimo e em oitavas. Passa trecho

por trecho, falando o texto na metrica da mfisica e reproduzindo o ritmo corn palmas

fortes. 0 texto a sempre enfatizado. "Cantem essa mnsica como se a mensagem fosse

pra voce". Mesmo ern masicas jA conhecidas, para serem cantadas nos domingos

seguintes, esta metodologia era utilizada.

0 coro seMa divido em naipes, corn os mais experientes no meio e prOximos da

regente. Os homens, que sae minoria, ficam ant das mulheres. Embora sejam muito

atentos no ensaio, a conversa se torna inevitivel quando um naipe fica longos momentos

sem cantar, aguardando o outro naipe que ensaia.

Mesmo as sopranos sendo maioria, observamos que os divises eram feitos corn

as contraltos. Quando perguntamos a regente o motivo, ela explicou que as contraltos

sac, mais seguras. "Algumas sopranos silo 'clecorativas', poucas se garantem, no

máximo quatro sabem a linha mel6dica".

Como boa parte do coro a leiga em masica, as instrucees musicais e

informacees te6ricas silo transmitidas corn outros tennos. Assim, segundo a regente,

todos podem entender . linha 15 quer dizer compass° 15; "quando tem pontinho 6 mais

picadinho" quer dizer que as notas silo ern staccatto. 0 simbolo de pausa a mostrado na

partitura pela regente, que ainda comenta que "it° tern letra ern baixo da pausa". 0

direcionamento fraseolOgico a indicado corn "trechos que comecam ern baixo e \do

subindo", ou que a altura da nota a mantida "quando a bolinha esti na mesma

janelinha".
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Dessa maneira, o corn executa o que a regente pede. Mas sempre quando ela esta

no piano. Se ela deixa de tocar, o corn nä° se mantèm sozinho.

Normalmente o ensaio seguinte comeca coin a revisao dos trechos do ensaio

anterior. Muitas vezes esse trechos precisam ser ensaiados novamente, pois os coristas

esqueceram de algumas panes ou, rnesmo lembrando, na•Th conseguem juntar corn as

outras vozes.

ANALISE FINAL

Os objetivos são quase sempre alcancados pela regente. A sua ênfase no lado

social se mostra bastante eficaz. Poucos coristas faltam aos ensaios e todos se envolvem

corn o trabalho

O uso freqiiente do piano durante todo o processo de ensaio da peca, no entanto,

acaba tornando o corn dependente dele. Marvin29 chama a atencão dessa dependencia

que o piano pode caticar, embora "possa ser usado nos estagios iniciais, caso isso

apresse o processo de aprendi7agem das notas". Ao invès do uso da repeticâo oral dos

trechos, urn trabalho de repeticâo auditiva seria mais eficiente na fixacâo das alturas

num coro leigo. Fitas gray alas ou a execucdo pelo piano de trechos, enquanto o coro

apenas ouve, sào tamb6m alternativas interessantes.

29 Jamerson MARVIN, op.cit., p. 27
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CONCLUSA0

Encomramos nesses Wes corns pesquisados uma producäo musical vastissima e

regentes corn trabalhos e propostas diversificadas. Percebemos que todos eles

conectavam bem sews objetivos corn os momentos de ensaio, mesmo sendo esses bem

diferentes.

Aquele objetivo de Lutero, do corn fazer a congregacdo inteira cantar durante os

cultos, ja niu) se mostra tab presente. 0 coro, na maioria das vezes, canta sem a

congregacão e, como vimos, nem sempre dentro do contexto litiugico. Mesmo assim, o

porno principal de trazer a palavra cantada ainda a importante. Uma preocupacäo

comum a todos era a explicitacäo do texto, deixando clara a funcao do coro de

transmitir a mensagem religiosa.

Alóm disso, o que vimos, depois desse convivio corn os grupos, a uma questa°

comum aos tits, que extrapola o objetivo inicial de nosso trabalho: os coristas se

envolvem no trabalho do coro porque querem participar do culto, prestando seu louvor a

Deus, numa expressão mais espiritual do que simplesmente musical. Também

encontram no ensaio do coro urn suporte religioso e social durante a semana. Ou seja,

percebemos que as pessoas Ito procuram o coro por urn motivo unicamente musical.

0 regente, para tomar seu trabalho eficaz, deve saber unir a formacâo musical e

cultural do coro as expectativas da comunidade de "cantar no domingo". Nao importa

que proposta diaatica o regente tenha, se o coro it° puder cantar regularmente na igreja.

Se o regente so se preocupar corn as apresentacOes regulares exigidas pela comunidade,

o coro estari perdendo urn momento irnpar de desenvolvimento musical. Por outro lado,

se ele se volta para um trabalho mais minucioso, de fonnacao musical, que envolve urn
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tempo maior, ele deixa de atender a demanda de apresentacties regulares, saindo da

fmalidade da fimdacao- do corn, o que acaba por desmotivar os participantes.

Estas questhes deixamos em aberto e merecem uma analise mais elaborada

futuramente.
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ANExo 2

MODELO DO ROTEIRO DE ANALISE DO CORO E ENMEVISTA COM 0 REGENTE

CARACTERISTICAS GERAIS

Do coro:

Nome do corn 	

Igreja e Denotninacão que pertence 	

Tipo de corn 	

NtImero de integrantes 	

Faixa ethria:

Ate 20 anos ; entre 21 e 35	 • entre 36 e 50	 ; entre 51 e 65 _; acima de 65

Nivel de instrucão musical dos coristas:

Nivel Superior em MAsica 	 ; Curso Tecnico 	 ; Cursos livres ou aulas

particulares de instrumento ou canto 	 ; Aulas de teoria musical 	

Obs: 	

Estrutura organizacional (pianista, organista, arquivista, ensaiadores):

Pianista 	 ; Organista	 ; Ensaiadores 	 ; outros 	

Obs: 	

Niimero de ensaios por semana 	

Tempo de ensaio 	

Milner° de compromissos mensais (na Igreja, outros convites) 	

Funcäo do core 	

Obs:

Do regente:

Nome

Idade

Tempo como regente do corn

33



Circunstfincias de sua entrada no corn:

Outras experiéncias como regente:

Forme() Musical:

PREPARAcAo

RepertOrio:

Pesquisa de novo repert6rio (onde sào conseguidas partituras)

Criterios de escolha (grau de dificuldade, tema/letra,

acompanhamento)

Freqiiencia de escolha de novas masicas

Estudo do novo repertOrio
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Ensaio 2 Ensaio 3Ensaio 1

Ensaio 2Ensaio 1 Ensaio 3

Planejamento do ensaio:

Analise da partitura

Planejamento de uma seqiiencia de instrucees a serem desenvolvidas

no ensaio

Prioridades no ensino (memoria tonal, letra, ritmo)

Quantidade de nulsicas por ensaio

5. Divisào do tempo

REALIZACAO (momento do ensaio)

Freqiiencia

Disposicão no espaco fisico
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Ensaio 2Ensaio 1 Ensaio 3

Ensaio 2Ensaio 1 Ensaio 3

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3

Ensaio I Ensaio 2 Ensaio 3

Tecnica Vocal e "exercicios corals"

Uso do piano

Tipo de partitura usada

Concentracdo do corn
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Ensaio 2Ensaio 1 Ensaio 3

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3

Lideranca/postura do regente

Mêtodo de ensaio (voz por voz, corn piano, por solfejo)

Terminologia musical utilizada
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Ensaio 2 Ensaio 3Ensaio 1

Ensaio 2 Ensaio 3Ensaio 1

Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3

Infonneo teOrica

Mètodo de trabalhar a assimilacão de altura; ritmo; dinamica; harmonia coral;

letra.

Divisäo do tempo
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