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RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo realizar um estudo sobre os elementos técnicos, 

estéticos e históricos, que possa contribuir para uma interpretação mais consciente e consistente 

da GRANDE MISSA NORDESTINA, do compositor Clóvis Pereira.  Escrita para coro, solistas 

e orquestra em 1977, essa obra se destaca por ser uma das principais composições produzidas 

em Pernambuco durante o Movimento Armorial nos anos de 1970.  Pretendemos na primeira 

parte, expor como uma cadeia consequente de elos a partir da experiência de vida do 

compositor, aliada à sua vivência musical, assim como, ao conhecimento técnico e estético 

junto a nomes como César Guerra-Peixe e Ariano Suassuna, geraram uma práxis musical, 

tornando essa obra uma espécie de síntese da produção do compositor nesse período. Na 

segunda parte apresentaremos um conjunto de sugestões interpretativas a partir das ideias 

musicais extraídas entre a comparação das duas gravações realizadas pelo compositor, assim 

como, do relato de experiências adquiridas pelo autor desse trabalho durante os processos de 

interpretação dessa obra. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A música tem o seu território desenhado, e quando posta ao encontro do 

performer, ambos se desterritorializam. Juntos, formam um novo território 

num novo modo de apresentação significativa (espaço de domínio dos 

perceptos e dos afectos) [...] (LABOISSIÈRE, 2007, p.83)                                                                                          

Esse trabalho tratará de relacionar dados e propor sugestões que possam vir a 

contribuir para que regentes, instrumentistas e cantores, extraiam dele, elementos e ideias que 

venham colaborar para uma interpretação mais consciente e aprofundada da Grande Missa 

Nordestina de Clóvis Pereira (1932 -     ). O maestro e compositor Clóvis Pereira é um dos mais 

inventivos, expressivos e importantes autores da produção musical brasileira entre os séculos 

XX e XXI. Sua participação no Movimento Armorial foi de fundamental importância para 

expansão do volume e da consistência artística desse movimento. A Grande Missa Nordestina 

(1977) foi uma de suas últimas obras escrita no período dos anos de 1970, quando esse 

movimento artístico mostrava sua força criativa e influenciava toda uma geração de artistas, 

intelectuais e público em geral, no reconhecimento e valorização de uma cultura voltada às 

raízes das tradições nordestinas. 

Questões históricas, estéticas, técnicas e interpretativas serão abordadas para que os 

performers dessa obra possam se familiarizar com o contexto em que essa missa foi composta 

e as influências que sofreram o compositor e a própria composição em seu processo de criação. 

Para a realização desse trabalho utilizaremos como suporte metodológico: a comparação 

interpretativa entre dois registros discográficos (os de 19781 e de 20062) gravados pelo próprio 

compositor;  realização de entrevista (também com o compositor); revisão da literatura 

relacionada ao tema abordado; levantamento comparativo entre a obras escritas nesse período 

pelo próprio compositor e os temas e estruturas musicais utilizadas na construção dessa missa; 

identificação de elementos da tradição da música gregoriana que estão relacionados à criação 

dessa obra; e relato de experiência adquirida pelo autor desse documento durante os processos 

de interpretação dessa obra. 

                                                           
1 LP intitulado Grande Missa Nordestina. Gravado no estúdio Conservatório Pernambucano de Música, com 

Orquestra e Coro da Universidade Federal de Paraíba, tendo como solistas o soprano Carmela Matoso e o Barítono 

Alírio Melo. 

2 CD duplo intitulado A Música Erudita dos Compositores Populares de Pernambuco. Gravado no Teatro de Santa 

Isabel, com a Orquestra Sinfônica Virtuosi, Coro Contracantos da Universidade Federal de Pernambuco, tendo 

como preparador do coro o maestro Flávio Medeiros, e como solistas, o mezzo soprano Denise de Freitas e o 

barítono Homero Velho. 
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No início dos anos de 1990, fomos convidados por Clóvis Pereira para fazer a 

preparação do Coro Ernani Braga (Conservatório Pernambucano de Música - CPM) para uma 

apresentação em Caruaru de sua Grande Missa Nordestina.  Esse concerto, que teve a 

participação da Orquestra de Câmara do CPM, foi promovido pela Fundação de Cultura daquele 

município, tendo como maestro o próprio compositor. Esse foi o primeiro contato que tivemos 

com essa obra. Poder trabalhar, compartilhar e trocar ideias interpretativas com o compositor3 

a respeito dessa missa, através da realização dos ensaios com o coro, constitui-se numa 

experiência rica e desafiadora.  

No começo dos anos 2000 realizamos a apresentação dessa missa sob nossa direção, 

dentro da programação do Projeto Pernambuco das Paixões, promovido pela Secretaria de 

Turismo do Governo do Estado. Dessa vez, pudemos reger e preparar o coro, solistas e 

orquestra, tendo ainda o prazer de ter o compositor supervisionando os trabalhos.  

Em 2010, à frente da Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de 

Música idealizamos o projeto “Pernambuco Sinfônico – Edição Clóvis Pereira”, através de 

seleção pública no Programa Petrobras Cultural. Em 2011 realizamos concertos em quatro 

estados (Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe) em oito cidades. Esse projeto previa uma 

série de nove concertos interpretando as principais obras desse compositor, escritas no período 

dos anos de 1970, durante sua participação como autor e maestro do movimento Armorial. 

Sendo a Grande Missa Nordestina, a obra mais extensa interpretada pelo projeto. Durante 

alguns concertos dessa série, pudemos ter a satisfação de contar com a presença do compositor, 

inclusive com sua participação como maestro, realizando o “bis”, no concerto de encerramento 

do projeto. 

A intimidade construída ao longo dos anos com essa obra, nos levou a pensar em 

compartilhar em forma de pesquisa e estudo os diversos elementos vivenciados nessa 

experiência. A oportunidade de poder interagir e comungar com o compositor diversos aspectos 

no processo de criação e interpretação foi determinante para a construção desse estudo. 

O presente trabalho se divide em dois capítulos. O primeiro tratará da gênese do 

compositor e das influencias sofridas pela obra, abordando inclusive a vivência musical do autor 

da missa, desde sua terra natal até o período que realizou a composição. O segundo capítulo 

apresentará de forma detalhada, sugestões interpretativas percorrendo cada movimento da 

                                                           
3 “Colaborações entre compositores e intérpretes tem sido uma prática comum nos últimos 50 anos. Contudo, a 

falta de documentação e estudos dedicados a esse fenômeno parece ser um claro indicador da aceitação do modelo 

hierárquico das relações compositor-intérprete. O intérprete em colaboração com o compositor: Uma pesquisa 

autoetnográfica” (DOMENICE, 2010, p.11)  
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missa. Finalmente em sua conclusão, abordaremos questões a respeito da relevância dessa obra 

para o período em que foi escrita, assim como, para literatura vocal da música de concerto 

brasileira.   
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2. GÊNESE E INFLUÊNCIAS  

2.2 Gênese 

[...] fui ficando impregnado dessa coisa de nordeste e desviei o curso que eu 

tinha pra busca de música americana na época, [...] e que hoje não teria me 

dado nada[...] se eu tivesse percorrido aquele caminho4. (PEREIRA, Clóvis, 

2013) 

 

 Este capítulo tratará sobre a gênese musical de Clóvis Pereira desde o início de sua 

formação até a criação da Grande Missa Nordestina, e de como essa experiência pôde ter 

contribuído como fonte inspiradora para a produção dessa obra. Também abordará as principais 

influências recebidas pela Grande Missa Nordestina no processo de sua criação. 

 Quando chegou ao Recife em 1950, aos dezoito anos de idade, Clóvis Pereira trouxe 

em sua bagagem seus estudos de iniciação musical (Teoria e Solfejo) que realizara com seu pai, 

Luiz Gonzaga Pereira dos Santos, clarinetista da Banda Nova Euterpe de Caruaru, sua terra 

natal; o acompanhava também suas primeiras lições de piano, que tivera em aulas particulares 

com a professora Djanira Barbalho5; carregava ainda, sua experiência como autodidata em tocar 

a gaita de boca. Trazia também, uma vasta vivência em manifestações musicais de sua região: 

Aboio6, Terno de Pifes 7, os dobrados da banda filarmônica, as procissões e missas católicas, e 

                                                           
4 As citações sobre Clóvis Pereira referentes a essa parte do capítulo, intitulado Gênese, foram extraídas da 

entrevista concedida pelo compositor ao autor desse trabalho, em novembro de 2013. 

5 Segundo discurso de posse realizado em 28/04/2005, na cerimônia de posse na Academia Pernambucana de 

Música. GUIMARÃES, Luiz -2005. Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.br/discursos/164963>.  

Acesso em: 14 nov.2014. 

6 “ABOIO: Canto entoado, sem palavras, pelos vaqueiros enquanto conduzem o gado. Os vaqueiros aboiam 

quando querem orientar os companheiros dispersos durante as pegas de gado”. (CASCUDO, 2002, p.5) 

7 “TERNO: Conhecida como Banda de Pífanos, é um conjunto instrumental de percussão e sopro, dos mais antigos, 

característicos e importantes da música folclórica brasileira. Na feição nordestina a banda de pífanos é uma criação 

do mestiço brasileiro, que com sua criatividade e intuição musical adaptou o instrumental. Em Pernambuco, é 

composta por dois pífanos, uma caixa, um bombo, um surdo e um tambor”. (GASPAR, 2014). 
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a música da feira de Caruaru, com os repentistas8 improvisando desafios9 e cantando cordéis10, 

são alguns dos exemplos da música que mantivera contato no início de sua vida. Essas 

experiências vividas nesses anos iniciais constituem um conjunto de conhecimentos musicais 

que mais tarde seriam incorporados à sua obra. 

Ao chegar na capital, aprimorou seus estudos de piano com o Prof. Manuel Augusto 

dos Santos (1885-1970) no Conservatório Pernambucano de Música. A partir de 1951 começa 

a receber aulas de harmonia, composição e orquestração do compositor fluminense César 

Guerra-Peixe (1914-1993), que além de trabalhar na Rádio Jornal do Commercio e pesquisar 

as manifestações musicais populares de Pernambuco, oferecera aulas de composição no Recife, 

tendo como alunos além do próprio Clóvis Pereira, os compositores Lourenço da Fonseca 

Barbosa (1904-1997) conhecido como Capiba, Jarbas Maciel (1933-    ) e Severino Dias de 

Oliveira (1930-2006), o Sivuca11. Segundo o próprio Clóvis Pereira, o maior legado deixado 

por Guerra-Peixe foi a influência para a pesquisa, valorização e incorporação do material da 

cultura popular em suas composições, como declara em entrevista concedida ao autor desse 

trabalho, em novembro de 2013. 

[...] a influência do Guerra foi justamente em valorizar o folclore do nordeste. 

Eu assisti junto com ele, caboclinhos, maracatus, e outras manifestações do 

nosso folclore, e fui ficando impregnado dessa coisa de nordeste e desviei o 

curso que eu tinha pra busca de música americana12 na época, e que hoje não 

teria me dado nada, se eu tivesse percorrido aquele caminho. Então, o apoio 

de Guerra-Peixe foi decisivo na música que eu escrevo hoje em dia. [...] Eu 

costumo dizer que o único professor que eu tive foi Guerra-Peixe porque 

quando eu procurei outros professores, eu já estava com a minha 

personalidade musical formada, não tinha muito o que modificar. (g.n.) 

(PEREIRA, Clóvis, 2013) 

  Clóvis Pereira ressalta que essa tendência em valorizar a cultura nacional como fonte de 

inspiração está sustentada nas ideias de Mário de Andrade (1893-1945), intelectual e 

                                                           
8 “REPENTISTA: É aquele que improvisa os versos dentro de uma melodia; faz o repente que, no Nordeste, tem 

o nome de cantoria. Repente é a resposta inesperada e feliz, aturdindo a improvisação do adversário [...]”. 

(CASCUDO, 2002, p.584). 

9 “DESAFIO: Disputa poética cantada, parte de improviso e parte decorada, entre cantadores. Os instrumentos de 

acompanhamento são a viola e a rabeca [...]”. (CASCUDO, 2002, p.192). 

10 “LITERATURA DE CORDEL: Denominação dada em Portugal e difundida no Brasil, referente aos folhetos 

impressos, compostos em todo o Nordeste e depois divulgados no Brasil. SegundoVeríssimo de Melo, ‘as raízes 

da nossa literatura de cordel, narrativa em versos e registro de fatos memoráveis, em folhetos’[...]”. (CASCUDO, 

2002, p.332). 

11 Informações do próprio compositor, colhidas em entrevista de nov. de 2013 para esse trabalho. 

12 Música americana aqui se refere à Norte-americana (nota bene) 
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pesquisador paulista que muito influenciou o pensamento de brasilidade, a partir principalmente 

da Semana de Arte Moderna de 1922. Relata em entrevista de novembro de 2013. 

[...] Mário de Andrade achava que pra existir uma escola de composição 

brasileira se deveria inspirar, no que ele denominava de certas constâncias. 

Então, constâncias, eram determinados elementos musicais que apareciam 

como a síncope, como as escalas nordestinas[...] eu ficava no piano e a minha 

cabeça só se encaminhava pra essa coisa da linguagem nordestina e 

naturalmente a constância rítmica, no caso, era o maracatu, baião [...] xangô, 

caboclinho. Isso estava em sintonia com o pensamento de Guerra-Peixe que 

largou inclusive a música dodecafônica para se basear em Mário de Andrade. 

(PEREIRA, Clóvis, 2013) 

Ainda em 1950, o compositor é contratado como pianista pela Rádio Jornal do 

Commercio, onde também começa a realizar arranjos, orquestrações e composições para os 

programas da referida rádio. Veio então a necessidade de escrever música com sotaque 

nordestino. Sobre esse período de trabalho, destaca o compositor a importante contribuição que 

teve no sentido de desenvolver sua atividade de criação musical. 

 [...] eu me lembro que, na rádio (Jornal do Commercio) havia uma série de 

programas chamados Fantasias Nordestinas, coisas assim, que relatavam os 

vários aspectos da cultura do nordeste: uma lenda do Rio Grande do Norte, 

alguma coisa dos fazendeiros, dos rabequeiros, dos cabra de Lampião, dessas 

coisas e eu comecei aí[...] na música que servia de fundo para o pessoal do 

rádio. [...] Eu comecei a compor certas vinhetas musicais[...] (PEREIRA, 

Clóvis, 2013) 

Em 1953 é nomeado maestro e diretor musical da referida rádio, sendo esse período 

marcado pelo início de sua trajetória como compositor de música popular, com destaque para 

os frevos, como também tem início suas primeiras experiências como compositor de obras para 

música de concerto.   

Em 1964 foi convidado para atuar como professor de Teoria Musical e Harmonia nas 

Universidades Federais do Rio Grande do Norte e da Paraíba. No mesmo ano ingressa na 

Orquestra Sinfônica do Recife. Em 1967, estreia sua composição para orquestra sinfônica 

intitulada “Lamento e Dansa Brasileira”. Essa década trouxe para Clóvis Pereira vivência 

acadêmica e experiência mais aprofundada com a música sinfônica. 

Em 1970, aceitou o convite de Ariano Suassuna para integrar o grupo de músicos 

instrumentistas e compositores que passaram a contribuir para a criação e divulgação da música 

no Movimento Armorial13.  

                                                           
13 O Movimento Armorial surgiu sob a inspiração e direção de Ariano Suassuna, com a colaboração de um grupo 

de artistas e escritores da região Nordeste do Brasil e o apoio do Departamento de Extensão Cultural da Pró-

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&view=article&id=197%3Ao-nordeste-do-brasil&catid=61%3Aletra-n&Itemid=1
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A definição do termo “armorial” não é precisa. Por ser uma arte que precedeu 

o próprio Movimento, seu aspecto conceitual nunca foi abordado de forma 

conclusiva nem pelos que a teorizaram nem pelos que a praticam. Algumas 

expressões, contudo, ajudam a entender o que ela tem de característico: A 

fundamentação na cultura popular, o aspecto erudito de sua veiculação e a 

busca pela unidade, como consequência de princípios gerais anteriores e como 

forma de caracterizar a identidade cultural nordestina. “Coleção de brasões, 

emblemas e bandeiras de um povo”. (SUASSUNA) 

 

Numa importante caracterização do Movimento Armorial, Idelette Muzart dos 

Santos escreve: “o movimento não reúne artistas populares, mas artistas cultos 

que recorrem à obra popular como a um ‘material’ a ser recriado e 

transformado segundo modos de expressão e comunicação pertencentes a 

outras práticas artísticas. Esta dimensão culta e até erudita manifesta-se tanto 

na reflexão teórica, desenvolvida paralela à criação, quanto na multiplicidade 

das referências culturais”. (SANTOS, 2000, p.98) 

 

Os temas eram gravados e passados para o papel. Procurou-se conseguir uma 

sequência melódica e harmônica, baseada nesses temas e que, uma vez 

ordenada, preservassem suas características. Assim, Cussy de Almeida no 

violino, Jarbas na viola, Clóvis Pereira com o papel de música e Ariano no 

assobio e “policiamento” estilístico realizaram esse trabalho (Diário de 

Pernambuco 30 de novembro de 1972, CPM). (NOBREGA, 2007) 
 

 

Especificamente sobre o grau de influência exercida entre Guerra-Peixe e Ariano 

Suassuna sobre a criação da música armorial, Jarbas Maciel apresenta uma opinião que pode 

ser considerada, para uma melhor compreensão do que acontecera com a expressão musical do 

movimento. 

Você tem uma reação química, tem dois compostos, mas não tem um 

catalisador, então você não tem a reação. Ariano é o catalisador – em doses 

mínimas, mas sem ele não há reação. Quem produziu, quem tornou real 

mesmo aquele som foram Guerra-Peixe e seus alunos, não tenha dúvida. Mas 

é muito difícil dizer, numa reação se vais dar mais importância ao reagente da 

direita, ou da esquerda ou ainda ao catalisador. É a resposta honesta que dou: 

Ariano não fez coisa nenhuma e ao mesmo tempo fez tudo. (QUEIROZ, 2009) 

                                                           
Reitoria para Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Pernambuco. Teve início no âmbito universitário, 

mas ganhou apoio oficial da Prefeitura do Recife e da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.  

Foi lançado oficialmente, no Recife, no dia 18 de outubro de 1970, com a realização de um concerto e uma 

exposição de artes plásticas realizados no Pátio de São Pedro, no centro da cidade. 

Seu objetivo foi o de valorizar a cultura popular do Nordeste brasileiro, pretendendo realizar uma arte brasileira 

erudita a partir das raízes populares da cultura do País. 

Segundo Suassuna, sendo "armorial" o conjunto de insígnias, brasões, estandartes e bandeiras de um povo, a 

heráldica é uma arte muito mais popular do que qualquer coisa. Desse modo, o nome adotado significou o desejo 

de ligação com essas heráldicas raízes culturais brasileiras. 
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Durante quase uma década, Clóvis Pereira se dedica a escrever música inspirada nos 

ideais estéticos desse movimento. Desse conjunto de obras fazem parte: “Terno de Pifes”; 

“Chamada Nº1” (em parceria com Cussy de Almeida e Jarbas Maciel); “Mourão” (em parceria 

com Guerra Peixe); “A Onça, o Cachorro e a Guiné” (em parceria com Cussy de Almeida); 

“Três Peças Nordestinas”, “Cantiga”, “Prinspo Alumioso” e “Grande Missa Nordestina”.  

[...] pra formar o movimento armorial, Ariano [Suassuna] convidou a mim e a 

Jarbas (Maciel), ele fez uma reunião conosco no Departamento de Extensão 

Cultural da Universidade (Federal de Pernambuco), a gente se reunia uma vez 

por semana [...] e aí a gente começou a escrever e foi quando eu escrevi o 

Terno Pífanos, ... A missa, foi depois que o movimento encerrou, mas eu já 

tinha a experiência do movimento. (PEREIRA, Clóvis, 2013) 

Composta em 1977, a Grande Missa Nordestina foi a última obra desse período e foi 

escrita a partir de uma encomenda realizada pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB que 

organizava um evento em comemoração ao primeiro ano de mandato de seu Reitor. Professor 

dessa instituição desde 1964, Clóvis Pereira também exercia a função de maestro do Coral 

Universitário. Relata o compositor: 

A Universidade da Paraíba que fez a encomenda. Resolveu que pra 

comemorar o primeiro ano do reitorado do Prof. Linaldo Cavalcanti [...], me 

pediu que eu escrevesse uma obra pra coral que pudesse juntar a orquestra 

feita com os alunos do curso de música mais os professores. Eu trabalhava 

com o coral universitário. [...] De princípio a diretora queria que eu fizesse 

alguma coisa com influência indígena, com os grupos de índios que havia na 

Paraíba. [...] “Eu posso fazer com motivos nordestinos¨, aí deixaram lá ao meu 

critério. [...] se chamou Grande Missa porque ela coroou um evento que era 

em homenagem ao magnífico reitor, que no dia compareceu numa missa 

celebrada com todo o reitorado, os vários pró-reitores; e eles é que deram o 

nome de Grande Missa Nordestina. (PEREIRA, Clóvis, 2013) 

Utilizando texto em latim, a “Grande Missa Nordestina” foi escrita para coro, solistas 

(soprano e tenor) e orquestra de câmara (cordas, quinteto de madeiras14 e percussão). Tem como 

estrutura as tradicionais cinco partes do ordinário, parte de texto fixo encontradas nas missas, 

são elas: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus e Agnus Dei. 

  

[...] pra eu escrever uma missa eu tenho que ouvir uma missa primeiro. Então 

eu ouvi a missa de Bach. Notei que havia vários movimentos e que era em 

                                                           
14 Podendo ainda na versão de câmara, ser acrescido ao quinteto de madeiras, uma segunda flauta. Esse acréscimo 

possibilita uma aproximação timbrística com as Bandas de Pífanos, que em geral possuíam, em sua formação, pelo 

menos dois pifes. Informação sugerida pelo próprio compositor ao autor desse trabalho. 
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latim, então eu disse, "eu também vou fazer em latim". Assim mesmo porque 

eu sigo a tradição, e porque ela fica lá, vamos dizer, hábil a ser cantada em 

qualquer lugar. [...] todo mundo sabe latim, todo mundo conhece o texto que 

já cantam as músicas tradicionais e fui fazendo, fui fazendo e [...] (PEREIRA, 

Clóvis, 2013) 

 

No período em que foi escrita, o compositor trabalhava simultaneamente na 

Universidade Federal da Paraíba e na do Rio Grande do Norte. Relata o autor que durante o 

período de composição da “Grande Missa Nordestina”, escrevia nos intervalos de aulas na 

Escola de Música da UFRN e experimentava o material escrito nos ensaios do Coro 

Universitário UFPB. Sobre o processo de composição, relata o autor que realizou a escrita dessa 

obra durante o semestre letivo em que a obra foi encomendada (1977). E que a experiência de 

poder vivenciar o material com o coro da universidade e poder realizar eventuais correções foi 

muito importante para o desenvolvimento do trabalho. Sobre o processo de criação, relata o 

compositor: 

[...] parece incrível, eu comecei a escrever nos intervalos que eu tinha durante 

o dia, qualquer hora vaga eu me trancava numa sala e [...] eu escrevia no Rio 

Grande do Norte e voltava, e ensaiava com o coral (na UFPB) [...] não foi 

composta toda de uma vez, eu tive um semestre de prazo pra escrever. [...]Foi 

pela ordem. Primeiro eu fiz o Kyrie, depois o Gloria, havia um cantor15 da 

Paraíba famoso, conhecido lá e eu coloquei uns solos no Gloria, depois o 

Credo. Aí eu compus o Credo. [...] e, os trechos que eu trazia pronto eu já 

ensinava ao coral, depois eu voltava escrevia mais um pedaço e assim eu fui 

fazendo e ela durou uns cinco meses. Quando foi em novembro ela estava 

pronta pra ser executada e se executou um mês depois. [...] E a orquestração é 

curioso, eu orquestrei uns oito dias antes[...] (PEREIRA, Clóvis, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Alírio Melo 
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Figura 1 – Capa LP Grande Missa Nordestina 1978 

 

Fonte: Capa original 

 

No ano seguinte, em 1978, foi realizada o primeiro registro da Grande Missa 

Nordestina. Gravada no estúdio do Conservatório Pernambucano de Música e lançada no 

mercado pelo selo Marcus Pereira.  

 [...] um ano depois, porque o reitorado dele ficou por cerca de quatro anos. 

Aí quando a gente volta das férias, o reitor, o próprio, sugeriu que a gente 

gravasse. Então naquela época, o único lugar que se podia gravar aqui era no 

conservatório16. (PEREIRA, Clóvis, 2013) 

A versão para orquestra sinfônica foi realizada para o concerto em celebração aos 40 

anos do BANORTE, Banco Nacional do Norte. Para essa ocasião pensou o compositor em 

ampliar a orquestra para que fosse adequado à massa sonora necessária à grandiosidade do 

evento.  

[...] Foi justamente quando foram comemorados os 25 anos do Banorte. [...] 

as cem vozes do coral porque eles queriam um grande evento. Aí eu disse: 

                                                           
16 Conservatório Pernambucano de Música, em Recife. 
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"oh, tem a Missa que pode ser celebrada em ação de graças" [...]Umas 150 a 

160 vozes, aí eu acho que devido ao palco, aí aumentou-se o número de vozes 

e então, logo na minha cabeça veio: uma massa de gente dessa e eu posso 

colocar sem medo, além das trompas, colocar dois trompetes, um terceiro 

dispensável, dois trombones, uma tuba e um octavino. (PEREIRA, Clóvis, 

2013) 

2.3 Influências 

Duas vertentes bem definidas parecem influenciar a construção da Grande Missa 

Nordestina: de um lado, rudimentos das tradições musicais da igreja católica, e do outro, 

elementos da cultura nordestina, fonte inspiradora do Movimento Armorial. Sobre essa 

determinante presença dos elementos da cultura nordestina na construção de uma estética 

característica, Jarbas Maciel comenta: 

 

Uma ideia de estética delineada, com objetivos conscientes. Essa proposta foi 

chamada por Ariano de Armorial. A música do Nordeste ou é popular ou é 

folclórica. A armorial é a nordestina e o algo mais que resulta em termo de 

estilo. A música armorial é, portanto, uma música erudita, composta a partir 

de nossas raízes musicais “arcaicas”, tal como se acham preservadas no 

folclore nordestino. Tal como a música nordestina em geral, a música armorial 

é marcada por algumas constantes típicas, como a linguagem harmônica 

modal (uma reminiscência do cantochão trazido pelos missionários no Brasil 

Colônia), a presença da quarta aumentada e da sétima abaixada na linha 

melódica e os ritmos sincopados do coco e do baião, além de outras. Como se 

vê, não se pode dizer que o armorial representa o início de uma linguagem 

musical nordestina, já que ele constrói a sua música em cima de uma 

linguagem já existente no cancioneiro popular. O que ele representa é o início 

de uma linguagem musical ERUDITA, que resgata as nossas verdadeiras 

raízes nordestinas. (QUEIROZ, 2010) (g.n.) 

 

Esse princípio orientador teve Ariano Suassuna como mentor estético e Guerra-Peixe 

como referência musical fundamental no sentido de influenciar, desde os anos de 1950, toda 

uma geração de compositores pernambucanos, dentre eles, o próprio Clóvis Pereira.  

 

Suassuna recusou a abordagem globalizante tanto quanto o efeito retroativo: 

o Movimento Armorial limita-se, no tempo, a artistas vivos. Relativiza 

também a coincidência temática, insistindo sobre o que distingue Villa-Lobos 

de Guerra-Peixe: ‘Na música de Villa-Lobos, há uma preocupação brasileira 

e popular; mas o Brasil é um mundo e o popular é um mundo. Já a música de 

Guerra-Peixe é com os temas sertanejos, principalmente’. O movimento 
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Armorial está, portanto, delimitado – também no espaço – ao quadro 

nordestino, particularmente rural e sertanejo. (MUZART, 1999 apud 

QUEIROZ, 2014) 

Sobre os elementos estruturadores utilizados pelo compositor em suas composições 

desse estilo, destacamos seu entendimento em relação os procedimentos harmônicos: 

Os compositores procuravam compor principalmente nas tonalidades de Ré 

maior e Lá maior. É muito frequente a escala no modo maior com a sétima 

abaixada ou, às vezes, com a sétima abaixada e a quarta aumentada, 

provocando alterações que não resultam em modulações, evitando também o 

uso da sensível e dos encadeamentos seguindo os moldes europeus. A tônica 

seria o acorde perfeito maior, Ré I grau, a subdominante funcionaria como IV 

grau, como no clássico, o acorde de II grau como dominante da dominante, ou 

seja, é usado o acorde de Mi maior sem provocar modulação por causa da 

quarta aumentada. Pode-se usar melodicamente a escala de Ré com a sétima 

abaixada e o II grau com sol#, estando harmonicamente a escala com a quarta 

aumentada, mesmo que melodicamente não apareça. Então, talvez a escala 

fosse um misto de ré- mi e fa# -sol- sol#- lá- sib- si- dó- nunca dó#. Nunca 

havia a sensível, sempre havia acordes alterados que não provocavam 

modulações, contrariando o modo clássico, que quando tem uma nota alterada 

tem de modular. Portanto, quando aparecia a dominante da dominante, ela não 

resolvia, voltava para a tônica como se fossem dois polos contrários, ficando 

a tônica no centro, a dominante um grau acima para a esquerda e uma 

subdominante um grau para baixo. Usava o sétimo grau do lado de cá, o II 

grau alterado do lado de cá e a tônica, agora a dominante europeia, não 

aparecia, o que seria o V grau de lá com dó#, porque dó# estava proibido de 

usar para não aproximar com a tonalidade europeia (em depoimento pessoal a 

NOBREGA, 2000) 

A Grande Missa Nordestina foi a última obra composta por Clóvis Pereira na década de 

1970, estando integrada aos ideais musicais estéticos do Movimento Armorial, essa obra traz 

consigo toda a experiência vivida durante esse período de efervescência criativa. Considerando 

esse legado, realizamos um estudo comparativo entre ideias, temas e estruturas musicais 

utilizadas nas obras compostas pelo autor nesse período, as quais têm influência direta sobre as 

ideias musicais utilizadas na composição dessa missa. 

Dentre essas composições desse período destacamos as seguintes:  

 Terno de Pifes (1970) 

 Mourão [em parceria com Guerra Peixe] (1971); 

 Três Peças Nordestinas (1971); 

 Cantiga (1972); 

 Prinspo Alumioso (1973).   

  Composta em 1954, o “Terno de Pifes” (para duas flautas e percussão) foi a primeira 

obra apresentada pelo compositor a Ariano Suassuna, em 1970, logo após o seu ingresso ao 
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grupo de músicos que integraram o Movimento Armorial. Encontramos fragmento do “Terno 

de Pifes” na letra F do Gloria . Esse trecho, com a indicação TERNO escrito na partitura, foi 

inserido como uma espécie de interlúdio antes do seguimento do texto referente ao Qui tollis 

peccata mundi (Que tira o pecado do mundo).  Abaixo, fragmento do TERNO extraído da 

partitura original da Grande Missa Nordestina: 

 

Figura 2 – Fragmento melódico do TERNO – Letra F do Glória 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

“Mourão” (variações sobre um tema de Guerra-Peixe, para orquestra de cordas 

e percussão) de 1971, é a obra mais conhecida desse período. Dessa composição, escrita a 

quatro mãos, destacamos algumas passagens importantes que foram utilizadas para a 

construção dessa missa. Logo no início de Mourão, encontramos semelhança no desenho 

melódico com acompanhamento em pizzicato, com o “Baion de Violas”, trecho iniciado no 

compasso 137 do Credo, como podemos constatar nas figuras 3 e 4 abaixo. 

 

Figura 3 - Mourão 
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Figura 4 – Extraído do Credo, compasso 137 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Estrutura similar também é encontrada no início da letra B do Gloria. 

Também do “Mourão”, podemos identificar na missa o uso de “notas rebatidas”17 muito 

presentes na música Armorial, no exemplo abaixo, estão acrescidas de uma nota pedal, com 

função como um bordão. Encontramos essas estruturas na letra F do Kyrie e no final da letra A 

do Gloria. Abaixo, na figura 5, exemplo de notas rebatidas utilizadas no “Mourão”. 

 

Figura 5 – Notas Rebatidas 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Das “Três Peças Nordestinas” (1971), composição dividida em três movimentos:   1. No 

Reino da Pedra Verde, 2. Aboio e 3.Galope, o autor utilizou a mesma ideia musical do “Aboio” 

para estruturar o interlúdio do compasso 21 do Benedictus, apresentando fragmentos e trechos 

desses temas, mesmo que com algumas modificações.  

Como podemos verificar nas figuras 6 e 7 abaixo: 

                                                           
17 “São notas ligadas de duas em duas em grupos de semicolcheias, tendo sempre uma que se repete para ligar a 

seguinte”. (MADUREIRA apud NÓBREGA. 2000, p 7). 
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Figura 6 – Fragmento solo de violoncelo – Aboio das Três Peças Nordestinas 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

 

Figura 7 – Fragmento solo de violoncelo – Aboio do Benedictus 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Nesse outro trecho do mesmo solo encontramos ainda maior semelhança. Como 

podemos verificar ao comparar as figuras 8 e 9, abaixo: 

 

Figura 8 – Fragmento solo violoncelo – Aboio das Três Peças Nordestinas 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

 

Figura 9 - Fragmento solo violoncelo – Aboio do Benedictus 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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Ainda do Aboio das “Três Peças Nordestinas”, o compositor se inspira no tema central 

e na ideia musical geral da segunda parte, a partir do compasso 15 desse movimento, para 

escrever a primeira parte do Agnus Dei. Como podemos conferir na figura 10 e 11, abaixo: 

 

Figura 10 – Início da segunda parte do Aboio – Três Peças Nordestinas 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Figura 11 – Início do Angus Dei 
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Da obra intitulada “Cantiga” (1972), o autor aproveitou o tema central dessa obra como 

inspiração para introduzi-lo, com algumas modificações, a partir do compasso 141 do Credo. 

Conforme figura 12, extraída da partitura original, abaixo: 

 

Figura 12 – Fragmento do tema do Credo, compasso 141 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Do “Prinspo Alumioso” (1972) e também do “Mourão” (1971), o compositor 

desenvolve estruturas melódicas similares às utilizadas pelos instrumentos de cordas dedilhadas 

(violas de 10 cordas e violões dos repentistas), ampliando essas melodias e empregando-as 

como contracantos e interlúdios. Abaixo, figuras 13, 14 e 15, exemplos dessas estruturas 

melódicas extraídas dessas obras: 

 

Figura 13 – Extraída do Prinspo Alumioso 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

 

Figura 14 – Extraída do Prinspo Alumioso 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Figura 15 – Fragmento Extraído do final Mourão 
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Podemos encontrar estruturas semelhantes, porém ampliadas e com desenho melódico 

diferentes, empregadas em vários movimentos da missa, como nas letras E e F do Kyrie, nas 

letras C, D e K do Gloria, e entre os compassos 153 e 160 do Credo. 

Outra importante matriz musical inspiradora para as composições utilizadas pelo 

Movimento Armorial, salientadas segundo Jarbas Maciel, são os traços da tradição de 

cantochão da Igreja Católica que estão contidos dentro do que ele denomina de “raízes musicais 

“arcaicas”. Dos rudimentos musicais presentes da Igreja Católica na construção dessa obra, 

destacamos primeiro a própria escolha gênero missa, utilizando para sua construção o texto em 

latim do ordinário da missa e conservando a estrutura tradicional em cinco partes que se utiliza 

para as composições desse gênero.  

Do canto gregoriano, o compositor utilizou alguns elementos importantes, dentre eles, 

as três formas salmódicas, estruturadas a partir de sua organização interna de conjuntos vocais: 

a antifonal, com alternância de coros; a responsorial, apresentando solista com resposta do coro; 

e a forma direta, sem alternância de coros. 

Podemos encontrar exemplos dessas formas salmódicas no Kyrie, com passagens 

antifonais, escritas nas letras A e F, apresentando alternância entre o coro feminino e masculino.  

No Gloria, identificamos trechos antifonais e responsoriais. Constatamos um diálogo 

responsorial entre solista e coro durante os primeiros vinte primeiros compassos. A letra A 

apresenta mais uma vez forma antifonal, com alternância entre coros feminino e masculino, 

durante os dezesseis compassos. Entre as letras C, D, E e I, localizamos escrita em forma 

responsorial. Para o restante dos outros movimentos da missa, constatamos utilização da forma 

direta, sem alternância de coros, ou apresentando trechos apenas para solista (s). 

Ainda ligado à tradição do cantochão, identificamos no início do Gloria, um tipo de 

introdução característico conhecido como introito, que são passagens melódicas solísticas que 

principiam obras ou movimentos, apresentando contraste entre a melodia não mensurada e a 

linha melódica isolada, em oposição à escrita em ritmo medido do coro e sua densa massa 

sonora. Como podemos conferir em fragmento extraído da partitura do Gloria, inserido na 

figura 16, abaixo: 
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Figura 16 - Introito 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

No Credo, encontramos outro trecho que faz alusão à tradição específica do canto 

gregoriano. Na letra A identifico fragmento melódico com característica de canto de recitação 

ou reto tono, melodia com uma só nota em que a maioria dos versos de salmos são cantados. 

Conforme exemplo 17, abaixo: 
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Figura 17 – Fragmento da letra A do Credo 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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3. SUGESTÕES INTERPRETATIVAS 
 

Esse capítulo tratará de relacionar procedimentos e ideias musicais a respeito da 

interpretação da Grande Missa Nordestina. As sugestões interpretativas aqui apresentadas têm 

como objetivo promover a reflexão sobre aspectos artísticos relevantes, que poderão auxiliar os 

conhecimentos prévios do maestro na preparação dos ensaios e durante a sua performance. Esse 

conjunto de ideias e procedimentos poderão servir também como base de dados a serem 

trabalhados em ações integradas com os demais interpretes dessa obra: cantores solistas, 

cantores do coro e instrumentistas da orquestra.  

Serão abordadas questões sobre andamento, intensidade, articulação, timbre, textura, 

equilíbrio sonoro, fraseado e gestual de regência. Trataremos também de indicar ações que 

possibilitem solucionar eventuais divergências encontradas entre as duas fontes de escrita 

pesquisadas: a partitura da Grande Missa Nordestina e sua redução18 para piano, coro e solistas. 

Também versaremos sobre algumas passagens relevantes encontradas quando comparadas as 

duas gravações dirigidas pelo compositor, em 1978 e 2006, e as sugestões apresentadas nesse 

trabalho. Abordaremos ainda questões referentes as diferenças entre as versões de câmara e 

para grande orquestra, realizadas pelo compositor. 

Antes de começarmos a tratar sobre os movimentos específicos da missa, discutiremos 

primeiro sobre a busca por uma sonoridade característica que represente uma identidade 

musical interpretativa para essa obra, coerente com as ideais estéticas pensadas para o 

Movimento Armorial. 

Comecei a dizer que tal poema ou tal estandarte de Cavalhada era ‘armorial’, 

isto é, brilhava em esmaltes puros, festivos, nítidos, metálicos e coloridos, 

como uma bandeira, um brasão ou um toque de clarim. Lembrei-me, aí, 

também, das pedras armoriais dos portões e frontadas do barroco brasileiro, e 

passei a estender o nome à Escultura com a qual sonhava para o Nordeste. 

Descobri que o nome ‘armorial’ servia ainda para qualificar os ‘cantares’ do 

Romanceiro, os toques de viola e rabeca dos Cantadores – toques ásperos, 

arcaicos, acerados como gumes de faca-de-ponta, lembrando o clavicórdio e 

a viola-de-arco da nossa Música barroca do século XVIII. (SUASSUNA, 

1974, p.9) (g.n.) 

 

Abordaremos primeiro a respeito da escolha do tipo de vozes solistas que melhor se 

ajustem a interpretação dessa obra. O compositor indica para realizar os solos dessa missa, um 

soprano e um tenor, porém consideramos relevante realizar reflexão relacionada ao tipo de voz 

e de emissão que melhor se adequam a interpretação dessa missa. 

                                                           
18 Redução com data de 05/08/1986, tendo como copista o compositor e violinista Benny Wolkoff. 
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A partir da indicação vocal do compositor, do contorno das melodias escritas e da 

tessitura apresentada, mas principalmente, a partir da busca por um timbre sonoro característico, 

como citava Suassuna: “toques ásperos, arcaicos, nítidos e metálicos”, recomendamos para o 

solista masculino dessa composição, um cantor lírico cuja classificação vocal esteja próxima 

das características de um tenor dramático ou de um barítono agudo. Em relação a voz feminina, 

consideramos que o melhor tipo de classificação vocal seja um soprano dramático ou um 

mezzo-soprano cujo timbre esteja próximo das características relacionadas para a voz do tenor 

solista. 

Considerando essas classificações vocais citadas, aconselhamos utilizar uma técnica 

vocal com emissão com pouco vibrato, ou o mais comedido vibrato possível, porém sem abrir 

mão da projeção do canto lírico, ressaltando as características naturais das vozes mencionadas 

e assegurando um timbre escuro, mas que preserve o brilho da voz e que corresponda a 

ambiência rústica da estética Armorial, a exemplo do aboiador do sertão, dos cantadores de 

repente e “gritos” dos pregões de feiras populares. Essa busca por uma sonoridade rústica e 

com pouco vibrato deve ser estendida para a orquestra assim como para o coro, que deverão 

buscar soluções técnicas que melhor se adequem às características sonoras aqui sugeridas. 

Como exemplos, as cordas da orquestra poderiam se utilizar de uma técnica de passagem de 

arco com velocidade rápida e pressão moderada. Em relação a técnica para a mão esquerda, 

sugere-se a utilização do vibrato apenas como recurso expressivo e não como um procedimento 

técnico padrão. Para o coro podemos seguir os mesmos procedimentos indicados para as vozes 

solistas. 

A ordem do estudo para indicar sugestões interpretativas nesse capítulo respeitará a da 

escrita da missa: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus e Agnus Dei. 

 

 

2.4 Kyrie 

 

O movimento se inicia com uma introdução de dez compassos, tendo como indicação 

de andamento o termo IMPONENTE, e é apresentado pelo coro com acompanhamento 

orquestral, sonoridade forte e textura homofônica.  O ataque inicial enérgico, aliado a uma 

articulação de cada som com acento incalzando a sonoridade já intensa, contribuem para firmar, 

através da repetição do texto, uma atmosfera de oração praticada com insistência e submissão. 



28 
 

Com objetivo de provocar uma maior dramaticidade antes do início do Kyrie, 

propomos ao maestro, inserir no gesto preparatório ou posição de atenção19, uma ação 

moderada expressando certa resistência nos braços, corpo e face; como se estivesse realizando 

em silêncio, de maneira lenta e gradual, um crescendo imaginário. Essa preparação, acontecerá 

antes do início do movimento que implica propriamente o gesto de entrada. Pretendemos com 

isso provocar uma maior expectativa e tensão para o coro e orquestra no início do Kyrie, 

enfatizando uma explosão em caráter de súplica. Conforme figura 18, abaixo: 

 

Figura 18 – Gesto preparatório ou Posição de Atenção - ATT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rudolf, 1993, p. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
19 Posição de Atenção, “POSITION OF ATTENTION - ATT” (RUDOLF, 1993, p.6) 
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Figura 19 – Início do Kyrie – Partitura do manuscrito original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Para enfatizar através da música o significado do texto, como está apresentado nos três 

primeiros compassos: Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison, sugerimos uma pequena cesura entre o 
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primeiro e o segundo compasso20, para articular e dar ênfase a repetição do texto. Podendo ficar 

ainda mais eloquente, se exagerarmos o crescendo dos tímpanos no segundo compasso, 

conduzindo para o sforzando do acorde no compasso seguinte. 

Reforçando assim a exibição do texto, pela primeira vez, com sentido completo: Kyrie Eleison 

(Senhor tende piedade de nós). Conforme figura 1921, acima. 

No quinto e sexto compassos, a melodia dos instrumentos graves da orquestra define 

o retorno à ideia musical inicial. Para reforçar essa volta, aconselhamos uma condução pesante 

para esses instrumentos, com uma sutil redução do andamento. O sexto compasso em 5/8, 

apresenta uma questão importante a ser ressaltada. Em geral, nesse tipo de compasso dividimos 

a condução em 2+3 ou em 3+2. Sugerimos que sua regência seja realizada de maneira não 

convencional. Nesse caso, a solução que permite maior precisão rítmica, associada a uma maior 

tensão musical, seria a de conduzir em padrão ternário no esquema: 2+2+1. Dessa maneira 

podemos realizar o padrão ternário constituído de dois tempos, cada um com uma semínima e 

um tempo, mais curto, com apenas uma colcheia. Esse último gesto pode também estar 

associado ao corte para os instrumentos e coro que estão realizando notas longas22. 

 

Figura 20 – Compasso 5/8 no padrão ternário 2+2+1 

 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Com a indicação CABOCLINHO no compasso onze, inicia-se um novo material 

musical tendo como base matrizes de ritmos e melodias característicos da dança dos    

Caboclinhos23. O padrão rítmico24 que é apresentado pertence a um trecho dessa dança 

                                                           
20 Exceto para os violoncelos, contrabaixos, fagotes e tímpanos. 
21 Utilizamos no exemplo a partitura manuscrita a fim de apresentar uma mostra do material original dessa obra. 
22 Nesse compasso 5/8 há escrito na partitura uma pausa no quinto tempo para o coro com escrita divergente na 

redução para coro.  
23 “CABOCLINHOS: São grupos fantasiados de índios, que percorrem as ruas das cidades do Nordeste do Brasil 

nos dias de Carnaval [...] Com danças dramatizadas eles representam as lutas entre coboclinhos e brancos, ao 

som do Tambor, Ganzá e Pife. (CASCUDO, 2002, p.192)”. 
24 Padrão Rítmico sinalizado no início do Caboclinho na figura 21. 
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conhecida como Guerra. Essa matriz aparece inicialmente nos instrumentos graves das cordas 

e das madeiras, que podem utilizar uma articulação mais percussiva, reforçando assim o ritmo 

da dança. É importante salientar que com a apresentação desse novo material há uma mudança 

de ambiência musical, contrastando com o trabalho apresentado na introdução. Conforme figura 

21, abaixo: 

Figura 21 – Início do Kyrie – Redução para coro, solistas e piano 
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As palavras IMPONENTE e CABOCLINHO25, surgem com escrita divergente26 entre 

a partitura e sua redução para coro, solistas e piano. A primeira estando apenas na partitura e a 

segunda aparecendo só na redução. Cabe ressaltar que cada um dos dois termos podem sugerir, 

um caráter, o primeiro e uma dança, o segundo, porém nenhum dos dois não definem 

objetivamente o andamento a ser adotada em cada seguimento. A fim de estabelecer possíveis 

diferenças de andamento entre esses dois trechos, comparamos as gravações realizadas pelo 

compositor. Ao confrontá-las, verificamos que no primeiro registro de 1978, não há 

significativa diferença entre o andamento inicial comparado ao implementado no trecho do 

CABOCLINHO. Porém na segunda gravação, realizada em 2006, pode-se constatar uma 

alteração entre os tempos dessas duas partes, sendo o segundo andamento mais rápido que o 

primeiro.  

Com objetivo de instituir um andamento para o IMPONENTE, além do tempo 

estabelecido na segunda gravação (2006), que tem caráter mais majestoso, levamos em 

consideração o significado de clamor do texto, característico do Kyrie Eleison. A partir desses 

dados propomos uma indicação metronômica com andamento moderato: semínima entre 92-

96. Para estabelecer o tempo do CABOCLINHO, consideramos principalmente o andamento 

allegro, utilizado na parte do Guerra27, firmando assim a semínima entre 112-120.  Portanto, 

orientamos como proposta de velocidade, um andamento moderato para a introdução 

IMPONENTE, diferindo do andamento allegro para a indicação CABOCLINHO.  

Ainda sobre o novo material de dança apresentado, chamamos atenção para a 

utilização pela primeira vez, de dois instrumentos de percussão: o chicote (fouet) e o ganzá. O 

chicote faz aqui a sonoridade da preaca28, que na dança marca o primeiro tempo de cada 

compasso. Esse novo ingrediente timbrístico, apresentado pela percussão, reforça ainda mais o 

aspecto regionalista da composição.  

A escrita que estabelece o padrão rítmico do Guerra está estruturada a cada quatro 

compassos. Para essa matriz rítmica sugerimos como recurso expressivo uma pequena 

intensificação no fraseado a cada seguimento rítmico, com um crescendo de frase conduzido 

para o quarto compasso de cada padrão29, retornando a intensidade original, em decrescendo, 

para o primeiro compasso de cada novo agrupamento rítmico. E assim sucessivamente. 

                                                           
25 Escrita na redução como no popular é falado: CABOCOLINHO. Ausente na partitura e sinalizada no início do 

andamento de dança na figura 21. 
26 Divergências de escrita sinalizadas nas indicações de andamento nas figuras 19 e 21. 
27 “Batuque Book: Caboclinhos (SANTOS E REZENDE, 2009, p.129)”. 
28 Instrumento de percussão característico dos caboclinhos, em formato de arco e flecha. 
29 Sinalizado abaixo do padrão rítmico na figura 22. 
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Figura 22 – Kyrie – mudança de andamento para Caboclinho, compasso 11 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Nos quatro compassos que antecedem a letra A, é apresentado pelas flautas e oboés, um 

tema inspirado na gaita ou inúbia, instrumento característico dos caboclinhos. Essa ideia 

rítmico/melódico, será explorada com variações e fragmentos ao longo de todo o movimento, 
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em diversas intervenções realizadas pelo coro e por instrumentos da orquestra. Conforme 

figuras 23 e 24, abaixo: 

 

Figura 23 – Tema Inúbia 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Figura 24 – Gaita ou inúbia 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google imagens 

Em relação ao fraseado da letra A, recomendamos o mesmo procedimento de dinâmica 

sugerido antes para o padrão rítmico/melódico, que agora pertence ao coro e contrabaixos. 

Porém para esse mesmo trecho, parte do naipe de cordas apresenta um fraseado diferente do 

padrão rítmico. Para ressaltar essa diferença, sugerimos um discreto crescendo/decrescendo 

para violinos e violas, criando um contraste entre esses instrumentos e os que realizam a matriz 

rítmica. Observa-se ainda, a partir do quarto compasso de A, que as intervenções das madeiras 

ao final de cada segmento de frase devem ser realizadas obedecendo rigorosamente a 

articulação e dinâmica grafada. Como podemos verificar na figura 25. 
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Figura 25 – Letra A - fragmento

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Nos primeiros compassos da letra B, o desenho realizado pelas cordas, coincide com 

a dinâmica proposta para o do padrão rítmico. Deve-se ressaltar que haverá imitação no quinto 

compasso pelo naipe de madeiras da variação do material escrito para as cordas. Observamos 

ainda que no nono compasso de B as cordas realizam o padrão rítmico harmonizado e em 

textura homofônica. Aqui recomendamos que as trompas realizem uma dinâmica crescendo 
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pouco a pouco até atingir o mezzo forte no fá# escrito, então executa um decrescendo voltando 

a dinâmica do início. 

A partir de C aparece um novo material apresentado, primeiro pelas madeiras e depois 

pelas cordas, constituindo-se como preparação instrumental para a próxima intervenção do coro 

que nos remeterá a um trabalho similar realizado na introdução IMPONENTE do início do 

movimento. Ressalta-se ainda em C para a delicada intervenção do triângulo a cada quatro 

compassos. Esse interlúdio instrumental fica mais expressivo quando realizamos um 

tensionamento da dinâmica, impondo desde o princípio um crescendo poco a poco nas 

madeiras, seguido do mesmo procedimento para as cordas até atingir um forte nos últimos 

compassos que precedem o trecho em 3/4.  

Chegamos a mais uma intervenção do coro, dessa vez em compasso 3/4, com um 

expressivo forte suplicante, como uma reminiscência semelhante a utilizada no início do Kyrie. 

Esse trecho que se inicia no 3/4 poderá ser realizado com uma pequena retenção no andamento, 

estabelecendo assim uma atmosfera pesante, porém, sem alteração significativa de andamento. 

O compasso 2/4 que se segue, estabelece a volta ao CABOCLINHO que deverá ser realizada 

com procedimentos interpretativos já sugeridos. Esse trabalho percorre toda a letra D, dessa 

vez, com o coro atuando de forma direta, sem a alternância de naipes. 

Na letra E verifica-se uma passagem com o coro realizando variação do padrão rítmico, 

mais uma vez em textura homofônica, porém com harmonização a quatro vozes. Esse trecho se 

inicia em dinâmica piano com um crescendo poco a poco acompanhando as intervenções 

paulatinamente mais agudas. O crescendo é interrompido com a indicação de piano súbito e 

com retorno do material inicial da letra E. Durante todo esse trabalho em E, o acompanhamento 

se divide com as cordas harmonizando e tensionando a sonoridade com um crescendo a cada 

quatro compassos, e com as madeiras tocando simultaneamente o tema das inúbias30 em 

uníssono. 

 A indicação SOSTENUTO, que aparece apenas na partitura, ausente na redução para 

piano, coro e solistas, sugere uma pequena retenção de tempo mais uma vez com atmosfera 

pesante, ressaltando o significado do texto. Essa indicação se encontra na partitura apenas no 

quinto compasso da letra E.  Mas, observamos que a nova seção se inicia alguns compassos 

antes do local indicado pelo termo SOSTENUTO, ficando evidenciado que o pesante deve 

começar com o início do novo material. Como podemos conferir observando a figura 26, 

abaixo: 

                                                           
30 Chamado tema das inúbias apenas como referência. 
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Figura 26 - Sostenuto 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Após a intervenção do coro em E, inicia-se um interlúdio inspirado na linguagem 

melódica das violas dos repentes31 do nordeste. Observa-se um contraste entre o pedal dos 

baixos e a indicação de staccato em parte das madeiras e a articulação percussiva dos 

instrumentos que fazem o padrão rítmico. Sugere-se um crescendo poco a poco provocando 

tensionamento, procedimento semelhante ao realizado antes da mudança para o compasso 3/4 

na letra C. Nesse mesmo trecho encontramos outro recurso musical muito utilizado na música 

escrita para rabeca, que são os bordões. Um pedal de uma nota que se estende por vários 

                                                           
31  Escrita para instrumentos sinfônicos (madeiras) utilizando idioma da Viola Sertaneja (dedilhada). 
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compassos. Elemento muito usado pelo compositor ao longo desse movimento, aqui empregado 

para os instrumentos graves das cordas. Conforme ilustrado na figura 27, abaixo: 

 

Figura 27 – Idioma de violas de repente, com bordão nos violoncelos e baixos

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Nos quatro compassos que antecedem F, têm destaque o trabalho das flautas, oboés e 

clarinetes com crescendo/decrescendo a cada dois compassos. Os demais instrumentos fazem 

crescendo, enfatizando mais uma vez, dois elementos estruturadores e característicos desse 
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movimento: o padrão rítmico e o pedal. A letra F se inicia com mais uma apresentação do coro 

em forma antifonal32. O coro feminino utiliza a dinâmica em mezzo forte, realizando contraste 

com a dinâmica em piano empregada ao padrão rítmico das cordas e ao pedal das madeiras. 

Antes da resposta do coro masculino verifica-se uma pequena intervenção instrumental onde 

os violinos realizam um importante elemento melódico da praxis Armorial, conhecido como 

nota rebatida que até então não havia sido utilizado pelo compositor nessa obra. Esse trecho 

está escrito apenas na partitura, estando ausente na redução para piano. Após essa intervenção 

instrumental o coro masculino responde ao feminino, tendo como destaque o tema do 

IMPONENTE aparecendo nas madeiras. Conforme figura 28, abaixo: 

 

Figura 28 – Notas rebatidas 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Nos compassos que antecedem a letra G, para tornar mais expressiva a volta à 

introdução do movimento, apresentamos uma ideia interpretativa que não está grafada. 

Sugerimos como possibilidade, o prolongamento das notas das violas, cellos e baixos por mais 

um compasso, permitindo que todo o naipe de cordas possa realizar uma longa e intensa fermata 

com um molto crescendo no compasso que antecede o retorno para o IMPONENTE. Essa ação 

é a versão sonora do procedimento de preparação realizado em silêncio no início do movimento. 

Após a fermata com molto crescendo, recomendamos um corte longo antes da entrada do novo 

andamento, finalizando assim, o trecho de dança. Como podemos imaginar no último compasso 

antes do IMPONENTE, na figura 29 abaixo: 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Alternância entre coros 
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Figura 29 – Fermata sugerida antes da volta do IMPONENTE

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

A letra G e parte da H expõem material com considerações interpretativas já descritas. 

Uma indicação de CODA aparece no compasso dezessete de H.  Porém a coda, que é iniciada 

um compasso antes da indicação escrita, apresenta um jogo imitativo nas madeiras seguido 
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pelas cordas, em movimento realizado dos instrumentos agudos para os graves. Para essa 

passagem propomos um crescendo poco a poco até a indicação DECISO, onde encontramos a 

última aparição do coro acompanhado pela orquestra, com indicação de sonoridade intensa, 

textura homofônica e com acentos em cada nota. Propomos finalmente, uma fermata no terceiro 

compasso antes do final. Essa ação realçará o crescendo já escrito, enfatizando e preparando os 

dois últimos compassos em dinâmica forte. O chicote (fouet) representando a sonoridade da 

preaca, finaliza do movimento. 

2.5 Gloria 

 

O Gloria in excelsis Deo, canto de exaltação, começa com um diálogo em forma 

responsorial entre o canto do tenor solista e a resposta do coro com acompanhamento orquestral. 

Podemos relacionar esse início com um cantor solista a um introito: breve intervenção solística 

encontrada frequentemente no início de movimentos ou de composições vocais religiosas, que 

foram extraídas canto gregoriano e incorporados às missas e a música sacra polifônica desde a 

Idade Média. O termo recitativo que está grafado na partitura mas ausente na redução para coro, 

e que se encontra na partitura no primeiro compasso ao lado da indicação de andamento: 

LENTO, assim como também está escrito abaixo da linha do tenor solista, fortalece essa 

associação a um introito. 

Recomendamos então, como sugestão interpretativa para essa introdução de vinte 

compassos, que as intervenções do tenor solista localizadas nos compassos 1 - 2, 5 - 6 e 15 que 

se encontram sem acompanhamento orquestral, sejam realizadas como recitativo, com a 

emissão vocal realizada o mais próximo possível às tradições do cantochão. Compreendido 

aqui, como canto cujo ritmo a ser seguido deva ser o da palavra falada, sendo o ritmo grafado 

considerado apenas como uma referência para interpretação. Observamos que nas gravações 

em que está baseado esse trabalho encontramos esses compassos iniciais interpretados com o 

ritmo mensurado, sem nenhuma ligação interpretativa vinculada ás tradições do canto 

gregoriano. A sinalização na partitura do termo a piacere grafada no compasso 15, fortalece 

ainda mais essa opção interpretativa de realização do ritmo associado à recitação do texto.  
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Figura 30 – Gloria - Introito

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Sugerimos também, que as intervenções do tenor solista encontradas nos compassos 

13-14 e 16 -1733, que estão acompanhadas pela orquestra, sejam realizadas como um arioso, 

que é uma maneira de cantar que está também vinculada ao ritmo da fala recitada, porém 

diferenciada do recitativo por destacar o aspecto melódico em sua execução. Dessa forma 

consideramos para esses dezenove compassos iniciais, duas ideias diferentes para a 

interpretação rítmica. A primeira subordinada ao ritmo da fala, para os segmentos cantados pelo 

tenor solista, e a segunda, para os segmentos em que participam o coro com acompanhamento 

                                                           
33 Assinaladas na figura 31. 
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orquestral, também vinculada ao ritmo da fala, porém realizada dentro da concepção de 

interpretação do arioso. Conforme figura 31, abaixo: 

 

Figura 31 – Arioso e recitativo

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Chamamos atenção para a possível diferença de interpretação entre as fermatas escritas 

ao final dos compassos 4, 10, 15 e 19. Podemos interpretar as fermatas dos compassos 4 e 19 

realizando uma cesura no final de cada compasso, preparando então nova intervenção e 
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reforçando uma ambiência de exaltação, reflexão e alegria. Observamos que a fermata do 

compasso 19, além da diminuição de intensidade, necessita de um prolongamento maior que a 

do compasso 4 por representar o final da introdução do movimento. As fermatas encontradas 

nos compassos 10 e 15 podem ser realizadas apenas com prolongamento da sonoridade, sem 

necessidade de cesura, promovendo para esses casos uma espécie de continuidade no fluxo do 

ritmo.  No compasso 10, o ¨s¨ da palavra voluntatis pode ser articulado pelo coro apenas na 

pausa do início do compasso seguinte, facilitando uma finalização precisa.  Advertimos que as 

fermatas dos compassos 4, 10 e 15 aparecem escritas apenas na partitura, estando ausentes na 

redução para coro, solistas e piano. 

Nos compassos 7 e 8 a escrita musical realça o sentido do texto. Et in terra pax 

hominibus bone voluntatis (e paz na terra aos homens de boa vontade) está destacado através 

da dissonância apresentada no início do compasso 7 entre as notas fá# e sol dos I e II violinos 

respectivamente, anunciando a dissonância de segunda menor entre os sopranos e contraltos 

que acontece no mesmo compasso quando as palavras in terra (na terra) estão sendo 

pronunciadas. Esse recurso pictórico34 é repetido pelos tenores e baixos no compasso seguinte, 

utilizando uma sétima menor para articular a palavra hominibus (homens). Encontramos 

também na linha do baixo desses dois compassos um cromatismo35 em toda sua extensão. 

Podemos relacionar o uso do cromatismo como um recurso musical utilizado para ressaltar o 

significado das palavras, quando essas sugerem dor, tristeza ou cansaço, ou quando estão 

associadas, como nesse caso, ao mundo imperfeito da terra e dos homens.  

Como podemos verificar na figura 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Recurso musical que pode enfatizar o significado de palavras do texto. 

35 Sinalizado nos compassos 7 e 8 na figura 32. 
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Figura 32 – Recurso pictórico

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Como alternativa interpretativa, aconselhamos que as dissonâncias e o cromatismo 

sejam evidenciados nesses dois compassos através da utilização de pequenas retenções de 

tempo, prolongando o valor das notas dissonantes, como é o caso da passagem dos violinos no 

compasso 7. Ou reforçando a dinâmica dos sopranos e contraltos no compasso 7, assim como 

o mesmo procedimento pode ser usado para realizar a dissonância do naipe masculino no 
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compasso 8. O cromatismo dos baixos do coro deve ser também realçado com um suave 

crescendo desde o início do compasso 7 até a palavra hominibus do final do 8. Propomos ainda, 

para o coro um pequeno diminuendo antes da articulação do texto bone voluntatis (boa 

vontade), que poderá ser realizado em dinâmica suave, provocando com isso mais um momento 

de reforço da música ao significado do texto. 

Chamamos atenção ainda para divergência encontrada nessa introdução entre a 

partitura e sua redução no final do compasso 14, identificamos na partitura um sinal de cesura 

antes da intervenção do solista no compasso 15, que está ausente na redução. 

A partir do compasso vinte é apresentado um novo trabalho musical, iniciado por um 

interlúdio instrumental de oito compassos, tendo a indicação de andamento uma dança:  Baion 

– leve (baião leve). Baseando-se nas gravações utilizadas para a pesquisa, recomendamos que 

o andamento dessa nova seção seja moderato, com semínima = 100 mm. Para os quatro 

primeiros compassos aconselhamos uma dinâmica para os instrumentos de madeiras partindo 

do mezzo-piano com crescendo pouco a pouco até o fim do compasso 22 e decrescendo no 

compasso 23 para chegar ao pianíssimo no 24.  Para a entrada dos violinos no compasso 24 

sugerimos o nível de dinâmica pianíssimo, permitindo que a melodia das semicolcheias apareça 

em destaque. Conforme figuras 33 e 34. 

Na letra A, que abrange uma seção de dezesseis compassos cantados pelo coro 

feminino com intervenção em resposta pelo coro masculino, propomos início com dinâmica 

mezzo piano com crescendo pouco a pouco, realizando o ritonello com a dinâmica que está 

grafada mezzo forte e atingindo o forte apenas após o final da seção. Orientamos que as palavras 

sejam bem pronunciadas por todo esse segmento, porém que o coro realize o ritmo escrito 

considerando o legatto como articulação, contrariando inclusive a indicação stacatto grafada 

na partitura para o coro masculino. Dessa forma teremos articulações contrastantes entre coro 

e instrumentos. No momento das respostas do coro masculino as cordas reforçam o canto, 

porém utilizando articulação détaché com pequeno acento em cada nota. O pedal das violas, 

violoncelos e baixos desse trecho acompanha a dinâmica do coro. A intervenção das madeiras 

nos últimos quatro compassos antes do ritronello poderá ser articulada em non legatto para os 

dois primeiros compassos e stacatto com acento na última colcheia para os dois últimos 

compassos, como está grafado. Conforme podemos verificar na figura 35: 
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Figura 33 – Baião leve

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

A figura 34 apresenta, abaixo, a continuação do exemplo do Baião de Violas: 
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Figura 34 – Continuação do Baião Leve

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

A figura 35 apresenta, abaixo, exemplo sugestão de articulação entre coro e orquestra: 

 

 



49 
 

Figura 35 – Articulação legatto do coro

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Os compassos que antecedem B necessitam de ênfase para a apresentação das notas 

rebatidas tocadas pelos violinos. Na letra B e início de C podemos encontrar fragmentos de 

material melódico inspirados no tema das inúbias, assim como identificar trabalho melódico 

construído com idioma da viola sertaneja, utilizando passagem rítmico/melódica característica, 

todas essas já empregadas no Kyrie. Empregada no Gloria sob a rítmica do baião de violas. 

Conforme podemos verificar nas figuras 36 e 37, abaixo: 
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Figura 36 – Fragmentos de elementos do Kyrie encontrados no Gloria 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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Figura 37 – Fragmentos de elementos do Kyrie encontrados no Gloria (continuação)

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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Encontramos nesse trecho também, variação de motivo do baião de violas36 que será 

explorado no Credo, conforme figura 38, abaixo. É importante ressaltar que a utilização desse 

material subordinado a uma nova dança, interliga o Gloria à escrita dos outros movimentos da 

missa, proporcionando unidade à obra. 

 

Figura 38 – Baião de Violas (compasso 137 do Credo) 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Os primeiros compassos da letra C preparam mais uma entrada para tenor solista que 

inicia essa seção em canto responsorial com o coro imitando o cantor, acompanhado por um 

tutti orquestral. Recomendamos que as violas realizem um crescendo pouco a pouco até atingir 

o forte na entrada do tenor. Respeitando os sinais dinâmicos grafados, o mesmo procedimento 

é sugerido para os outros instrumentos nesses compassos que precedem a entrada do solista. 

Essa intervenção do tenor não deve estar associada aos procedimentos interpretativos expostos 

no início do capítulo, não mais vinculados ao canto gregoriano.  

Na entrada do coro que corresponde a letra D, em resposta ao cantor solista, sugerimos 

que esse tutti dos instrumentos busquem um referencial dinâmico menos intenso que o do coro, 

respeitando os acentos iniciais das entradas dos sopros. Recomendamos ainda nesse mesmo 

trecho, que o naipe de cordas realize um crescendo pouco a pouco até o penúltimo compasso 

dessa frase, com diminuendo no compasso final do trecho. Chamamos a atenção ainda para o 

início da participação do ganzá e do triangulo realizando acompanhamento ad libitum37 em 

ritmo de baião e dinâmica em mezzoforte, enfatizando assim a dança e o caráter regionalista da 

composição.  

                                                           
36 Sinalizado nas cordas na figura 36. 

37 Expressão em latim que significa: à vontade. 
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A partir de C estabeleceremos de forma clara os momentos de respiração ou cortes na 

articulação do fraseado do tenor solista, aqui delimitados pelo significado do texto. Para tanto 

recomendamos que o texto Deus Pater omnipotens (Deus Pai onipotente) seja articulado sem 

cortes ou respiração, tanto para o solista quanto para sua resposta em imitação realizada pelo 

coro. Da mesma forma, sugerimos realizar esse procedimento para a música que percorre o 

texto Domine Fili unigenite (Senhor filho unigênito). Em seguida aparece grafado na partirtura 

o texto ¨Jesu Christe altissime¨. No texto original do Gloria a palavra altissime não se encontra 

nessa parte, localizamos a palavra Altissimus ao lado de Jesu Christe, apenas no final do 

movimento. Na figura 39, abaixo, destacamos a palavra que não se encontra no texto original 

do Gloria: 

 

Figura 39 – Texto do Gloria 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Essa seção é com concluída com alternância entre o solista e o coro entoando em forma 

responsorial as palavras Jesu e em seguida a palavra Christe. Sugerimos para essa passagem 

que a dinâmica seja crescendo até atingir o fortíssimo no soli entoado pelo coro no texto: 

Domine Deus, Agnus Dei, Patris Filius (Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai). 

Para a curta intervenção de três compassos com tutti orquestral que precede próximo 

trabalho do coro, sugerimos que a orquestra a inicie com um piano subito com crescendo até 

atingir o forte no final do terceiro compasso. O coro realiza o mesmo trabalho acrescido de um 

crescendo para o fortissimo nos dois compassos de conclusão. 

Com o texto Qui tolis peccata mundi, misere nobis (Vós que tirais o pecado do mundo, 

tende piedade de nós) cantado em uníssono com acompanhamento orquestral, o coro anuncia 

uma longa seção que tem o início desse texto, aqui apresentado como elemento central do 

trabalho musical. Para esse seguimento o recurso dinâmico será muito utilizado como elemento 

de variação interpretativa. Recomendamos para esse trabalho inicial de dezesseis compassos, 

uma dinâmica em mezzo piano com decrescendo até o pianissimo. 

Essa intervenção do coro será interrompida por um interlúdio orquestral tendo como 

indicação de andamento o termo TERNO. Essa palavra se refere ao material musical utilizado 

pelo compositor baseado em uma composição sua datada de 1954, inspirada nos conjuntos de 
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pífanos tradicionais de sua terra natal, Caruaru. Como referência interpretativa não haverá 

qualquer alteração de andamento, porém na sonoridade desse interlúdio poderá ser explorada a 

articulação em stacatto e acento na última colcheia do primeiro e terceiro compasso em cada 

seguimento realizado pela flauta e clarinete. Com respostas bem pronunciadas em legatto pelo 

oboé e fagote. As cordas realizam acompanhamento em pizzicato com efeito quase que 

percussivo. O TERNO poderá ser tocado duas vezes em caráter bem vivo, sendo a primeira vez 

forte e a segunda exageradamente piano. 

A partir do final desse interlúdio em pianissimo, teremos em G a entrada do coro na 

mesma dinâmica, dessa vez entoando o texto Qui tolis peccata mundi que dará continuidade a 

uma extensa seção. A partir dessa parte teremos um longo trabalho até a letra K realizado em 

canto responsorial entre o tenor solista com acompanhamento orquestral e o coro executando 

um ostinato rítmico/melódico. 

As figuras 40 e 41 abaixo, tratarão do material do final da letra G que precede o início 

da letra H. O coro realiza quatro vezes um trabalho em textura homofônica com crescendo em 

dinâmica, enfatizado pela mudança de timbres com a entrada de novos instrumentos a cada 

repetição. Dessa maneira temos no final da quarta vez uma sonoridade forte e contrastante com 

a sonoridade da entrada do solista. Recomendamos para cada intervenção instrumental que 

acompanha o coro, um fraseado com um pequeno crescendo expressivo para o terceiro 

compasso de cada frase. A figura 40 apresenta a quarta intervenção do coro repetindo o texto 

Qui tolis pecata mundi, dessa última vez, como sugestão interpretativa a ser executada em 

dinâmica forte. 

Após a quarta intervenção executando o texto Qui tolis pacata mundi, o coro dá lugar 

na letra H para nova entrada do tenor solista. Sugerimos que o tenor realize essas intervenções 

em legatto e com dinâmica forte, haverá no entanto uma natural diminuição de massa sonora 

entre as intervenções do coro e as do solista. Os instrumentos que executam o colla vocce com 

o solista devem acompanhar seu fraseado, porém com dinâmica menos intensa. Como podemos 

constatar, abaixo: 
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Figura 40 – Final do Qui tolis pecata mundi e início do Solo Tenos, letra H

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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Figura 41 – Início da letra H, Solo Tenor

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Durante esse trecho iniciado em H, com entradas alternadas entre coro e solista. 

Recomendamos que seja mantido o mesmo procedimento de dinâmica e fraseado entre solista, 

coro e acompanhamento até a letra J, quando acontece a última entrada do solista com a 

repetição realizada pelo coro com mesmo trabalho da letra G. 
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Figura 42 – Letra K do Gloria

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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A letra K apresenta novo tutti orquestral que acompanha e dialoga com o coro até o 

final do movimento. Iniciado com o texto Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus (Só Vós 

sois o Santo, só Vós o Senhor), essa parte final do Gloria representa para o movimento o trecho 

de maior dramaticidade e eloquência. O compasso que precede esse seguimento anuncia sua 

impetuosidade com um crescendo expressivo da orquestra, reforçado pelas notas articuladas 

com acentos dos violoncelos, baixos, fagotes e tímpanos. As trompas têm nessa passagem uma 

função relevante ao anunciar e dobrar a melodia principal realizada pelo soprano do coro. 

Advertimos para que os instrumentos não iniciem K com sonoridade mais intensa que o coro, 

realizando um ataque com diminuindo subito. Isso em especial para os instrumentos que 

realizam o crescendo articulando e acentuando o ritmo38 no compasso anterior a K. Podemos 

também reforçar a melodia ritmada dos violinos e violas do terceiro compasso desse trecho, 

imitada em seguida pelas flautas e clarinetas, acrescentando um crescendo partindo do forte. 

Assim como, enfatizar a intervenção dos tímpanos no quarto compasso, repetindo mesmo 

procedimento no compasso anterior a K, promovendo assim uma ideia de continuidade. 

Conforme figura 42, acima: 

Um interlúdio da orquestra de oito compassos separa o coro de sua próxima 

apresentação. Recomendamos o mesmo procedimento de fraseado e de dinâmica para a 

orquestra nesse seguimento. Lembrando que os níveis de dinâmica para o solo orquestral 

deverão ser mais intensos do que quando essa acompanha o coro. 

Em seguida o coro canta, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu (só 

Vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo), acompanhado pela orquestra até uma 

parada com longa cesura interrompendo o movimento. Lembramos que a palavra Spirito, 

escrita com ¨o¨ na partitura e redução, não está de acordo com o texto tradicional, onde 

encontramos a mesma grafada com terminação ¨u¨, Spiritu.  

No MAESTOSO, pronunciando o texto in gloria Dei Patris (na glória de Deus Pai).  

Apesar de grafada, a sonoridade de forte pode ser intensificada com crescendo até a palavra 

Patris, cantada pelo coro com extrema veemência. Como alternativa, podemos articular para a 

orquestra, no segundo compasso do majestoso, um ataque em forte/piano com crescendo 

rápido e intenso, permitindo assim que a massa sonora do coro permaneça em evidência. 

O PIÚ LENTO apresentando um longo e intenso Amen (Assim seja), finaliza o 

movimento. A intervenção dos tímpanos com expressivo ritardando conduzem o coro para o 

tutti final. Após a entrada do coro, recomendamos realizar o ataque dos tímpanos sem muita 

                                                           
38 Violoncelos, baixos, fagotes, trompas e tímpanos.  
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espera, para que os cantores possam realizar confortavelmente no último compasso junto com 

a orquestra, executando a fermata com um crescendo para finalizar em fortíssimo, devendo se 

conservar a orquestra com um nível de dinâmica inferior ao do coro, para prevalecer a 

sonoridade das vozes.   

2.6 Credo 

 

O Credo, canto de profissão de fé, inicia-se com uma introdução orquestral de quatro 

compassos, com indicação de andamento Moderato, porém sem estabelecer um tempo definido. 

Baseando-se nas gravações dirigidas pelo próprio compositor utilizadas nessa pesquisa, 

constatamos a utilização de um tempo com semínima entre 66-70 MM. Essa curta introdução 

pode ser realizada buscando uma sonoridade dolce, com articulação bem legato, fraseado 

expressivo, estabelecendo assim uma atmosfera emocional de tranquilidade. Essa ambiência 

calma e reflexiva, pode ser reforçada ao realizarmos a repetição uma oitava a baixo, escrita para 

os violinos I e II nos compassos 3 e 4, de maneira ainda mais suave. Aproveitando a sonoridade 

na região mais grave para implementar um timbre mais dolce, promovendo também um leve 

ralentando até uma breve fermata no compasso 4. A redução para coro, piano e solistas 

apresenta nessa introdução apenas dois compassos escritos, além da ausência da indicação de 

andamento. 

Chamamos atenção para a realização da cesura grafada no final do quarto compasso, 

indicando uma pausa com caráter reflexivo antes da entrada do coro. Esse corte pode ser 

realizado com tranquilidade, permitindo que o silêncio atue como elemento de 

distensionamento, provocando uma expectativa de serenidade para a entrada do coro. Na figura 

43, abaixo, os quatro compassos iniciais do Credo: 
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Figura 43 – Início do Credo. Extrato da partitura com edição realizada pelo compositor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

O coro inicia sua participação no quinto compasso com entrada em piano, 

apresentando a palavra Credo (creio), três vezes para as vozes femininas e quatro para as vozes 
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masculinas. A escrita com repetição do texto e sua intensificação melódica em direção ao agudo 

sugerem uma insistência na ratificação da fé. Como alternativa interpretativa, orientamos que 

nessa intervenção o coro possa articular em legato, com crescendo poco a poco em cada 

repetição do texto, com curta respiração antes de pronunciar a palavra Credo pela terceira vez, 

destacando-se assim a quebra do motivo pelas vozes femininas. Um discreto diminuendo pode 

ser realizado no último compasso, suavizando o caráter perseverante da afirmação reiterada. 

Conforme figura 44, abaixo: 

 

Figura 44 – Dinâmica e fraseado do coro 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Os dois compassos seguintes marcados pela indicação molto expressivo, separam a 

próxima intervenção do coro que pronuncia dessa vez o texto inicial completo: Credo in unum 

Deum (Creio em um único Deus). Para essa passagem instrumental de dois compassos, 

aconselhamos uma pequena retenção de tempo com objetivo de tornar mais expressivo esse 

breve interlúdio. Sugerimos também realizar um discreto crescendo com breve ritenuto para 

evidenciar as palavras unum Deum (único Deus). Observamos ainda que a palavra unum do 

texto do ordinário da missa apresenta divergência tanto na partitura, onde está grafada uno, 

como em sua redução, onde se escreveu un. Exposto na figura 45, abaixo: 
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Figura 45 – Molto expressivo e ritenuto na palavra unum 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Outro interlúdio orquestral de dois compassos, dessa vez modulante, antecede nova 

entrada do coro que apresenta o mesmo trabalho iniciado no quinto compasso, porém meio tom 

mais agudo. Para esse novo trecho, sugerimos procedimento interpretativo semelhante ao 

iniciado no compasso quinto, para o seguimento que será repetido. Exemplificado na figura 46, 

abaixo: 

 

Figura 46 – Trecho modulante

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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No final desse trecho repetido meio tom acima, recomendamos um diminuendo e uma 

maior retenção do tempo em direção à fermata, que poderá ser mais suave e mais longa, 

sinalizando assim o fim dessa seção. Nesse final, uma longa e expressiva cesura que não está 

grafada, sinalizada na figura 47, abaixo; poderá ser realizada antes da entrada do solista, 

contribuindo assim para o surgimento de uma atmosfera mais intimista do canto solístico. 

 

Figura 47 – Censura expansiva antes do solo

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

No início do novo trabalho musical, o cantor solista cooperará para esse ambiente 

circunspecto de oração se realizar um fraseado legatto e dolce, em dinâmica em mezzopiano. O 

texto Patem omnipotentem, factorem coeli et terrae (Pai todo poderoso, Criador do céu e da 

terra) apresenta divergência com o do ordinário da missa nas palavras omnipotentem, que está 

escrita na partitura e em sua redução, como “omnipotentens”, com a terminação “ens”, e em 

factorem, divergente apenas na partitura, com a escrita “factore”, sem o “m”. Outra diferença 

encontrada, aparece na partitura no compasso 28 no solo para primeira flauta. Encontramos essa 

passagem grafada na separata (parte) para o oboé, está mudança pode ser constatada também 

nas duas gravações realizadas pelo compositor. Mudança indicada por uma seta em azul na 

figura 48, abaixo: 
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Figura 48 – Solo oboé 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Permanecendo com a ambiência estabelecida pelo solista, o coro dá sequência ao texto, 

pronunciando as palavras:  visibilium omnium et in visibilium (de todas as coisas visíveis e 

invisíveis). Dentre as possibilidades de fraseado, chamamos atenção para a realização de duas: 

a primeira, com cesuras antes da palavra et e antes da repetição do texto, antes da palavra 

visibilium; e a segunda, respirando apenas antes da palavra visibilium, que representa o início 

da repetição do texto. Para as duas possibilidades, parece ser coerente que os sopros 

acompanhem as cesuras das vozes. Pode ser interessante também realizar a repetição com um 

suave diminuendo poco a poco e com um sutil allargando em direção fermata final, sinalizando 

dessa forma a conclusão de mais uma ideia, como sinalizado na figura 49:  
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Figura 49 – Fraseado do texto visibilum 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

A letra A começa apresentando um novo trabalho interpretado pelo coro, iniciado em 

compasso 8/8. Esse seguimento começa uma parte extensa do texto do Credo que explorará 

elementos musicais associados mais uma vez às tradições do cantochão, incorporando 

características interpretativas semelhantes aos utilizados na introdução no Gloria. Essa 
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vinculação é evidenciada se considerarmos na redução para coro os termos: Recitativo (a 

piacere) in 8. 

Esse tipo de escrita musical encontrada nessa seção consiste em recitar o texto sobre 

mesma nota, nesse caso tomando a nota fá3, semelhante a um tipo de escritura da música 

gregoriana conhecida como “corda de recitação” ou “recto tono”. O acompanhamento 

orquestral dos dois primeiros compassos se limita a um acorde, com um sforzando/piano 

articulado após cada agrupamento de palavras. Ao longo dessa seção a utilização desse recurso 

será recorrente. Consideraremos para efeito interpretativo durante a letra A, o ritmo associado 

ao da fala recitada para os seguimentos que apresentarem esse tipo de melodia escrita apenas 

com uma nota. Como podemos constatar na figura 50, abaixo: 

 

Figura 50 – Alusão à corda de recitação ou recto tono 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Portanto os dois primeiros compassos de A poderão ser interpretados como um canto 

de “corda de recitação” ou recto tono. Sendo assim, devemos conduzir as palavras pelo ritmo 

recitado com gestual compatível ao ritmo das palavras, articulando os acordes que acompanham 

o canto livre de mensuração, sendo o ataque de cada acorde indicado pelo maestro pouco depois 

da última palavra pronunciada pelo seguimento de palavras cantado pelo coro. Observamos 

ainda que no texto Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigeni tum (Creio em 

um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus), a palavra Jesu aparece escrita na partitura 

com a terminação “m”, diferente texto original da missa. Como podemos observar na figura 51, 

abaixo: 
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Figura 51 – Palavra Jesum

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

No terceiro compasso de A, encontramos um breve interlúdio que separa a próxima 

intervenção do coro. A indicação, expressivo, sugere uma interpretação com discreta retenção 

de tempo. Aconselhamos repetir esse procedimento sempre que esse desenho voltar a ser 

utilizado. Essa espécie de interlúdio parece cumprir uma função de preencher com música o 

silêncio reflexivo das vozes, necessário para cada nova intervenção do coro. 

No quarto compasso de A, encontramos na partitura duas indicações divergentes: poco 

movido (pouco movido) e mosso (movido). Comparando as duas gravações realizadas pelo 

compositor encontramos nesse trecho uma associação mais próxima da indicação mosso, 

coerente com a opção de vinculação com um ritmo recitado mais movido. Recomendamos para 

esse compasso uma pequena retenção na palavra Patre antes da realização da próxima 

passagem, mais uma vez escrita em recto tono.   Conforme figura 52, abaixo: 
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Figura 52 - Mosso

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Após o trecho natum ante omnia secula (nascido antes de todos os séculos) que pode 

ser realizado em ¨recto tono¨, iniciamos o compasso 3/4 que se segue com o coro ainda 

considerando o ritmo recitado, porém devemos considerar nesse compasso a realização do ritmo 

dos instrumentos com a escrita mensurada apresentada. Vide figura 47. Observamos ainda 

considerar como opção, a não realização da cesura proposta antes da entrada do coro, ficando 

assim em sintonia com as gravações realizadas pelo próprio compositor, permitindo uma maior 

fluidez da passagem. Sinalizamos que na primeira gravação de 1978 a realização melódica da 

sílaba te da palavra ante, apresenta uma sutil divergência melódica de um tom abaixo do que 

está escrito na partitura, estando a gravação de 2006 em concordância com a escrita da partitura. 

Outra questão relevante é a possibilidade de considerar, mais uma vez a interpretação baseada 

na tradição do cantochão, dentro da pespectiva do recto tono, para o trecho iniciado com o texto 

Deum de Deum, lumen de lumine. Esse trabalho melódico está construído também apenas com 

uma nota, podendo ficar o ritmo mais uma vez vinculado ao da palavra recitada.  Como 

podemos verificar também na figura 53, abaixo: 
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Figura 53 – Ante omnia

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Lembramos que para toda a escrita que se segue na letra A, recomendamos considerar 

a utilização dos mesmos recursos interpretativos estabelecidos desde o início desse trecho, 

permanecendo o cantochão como referência preponderante. No último compasso de A 

identificamos que a escrita para a segunda flauta que se apresenta na partitura está grafada na 

parte do primeiro oboé no compasso 58, como constatada nas gravações utilizadas para essa 

pesquisa e indicado na figura 54. 
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Figura 54 – Oboé compasso 58

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

O início de B apresenta um trabalho musical construído em três compassos repetidos 

com pequenas alterações rítmicas e separados por um sinal de cesura.  O coro canta o texto que 

representa o final da primeira parte do Credo: Qui propter nos homines et propter mostram 

salutem decendit de coelis (E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos céus). Após a 

comparação das duas gravações realizadas pelo compositor, constatamos uma mudança de 

andamento, piú mosso, um pouco mais rápido nesse trecho de seis compassos em relação ao 

trecho anterior. Essa alteração de andamento se justifica se considerarmos a necessidade de 

fluência musical devido grande extensão do texto do Credo e por consequência, da música. 

Outra questão apresentada aqui é que o sentido do texto cantado pelo coro entra em 

conflito com a escrita musical e sua indicação de cesura, pois no terceiro compasso, caso seja 

realizado como escrito, alterará o sentido do texto, cujo significado demanda inflexão antes da 

palavra et. O texto Qui propter nos homines et propter nostram salutem descndit de coelis (e 

por nós, homens e para nossa salvação desceu dos Céus). Sugerimos como alternativa 

interpretativa que a cesura proposta na partitura seja realizada no compasso 61, o terceiro 

compasso de B, um antes do escrito, permitindo que o sentido do texto seja pronunciado de 

forma mais coerente com seu significado. Conforme indicado com as ligaduras de expressão na 

figura 55, abaixo. Observamos ainda que no texto do ordinário da missa encontramos a palavra 

“nos” antes de homines, e não “et”, como está escrito na partitura. 
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Figura 55 – Fraseado letra B

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Para os dois compassos instrumentais que se seguem e finalizam essa parte do Credo, 

aconselhamos realizar a articulação separando as colcheias, semelhante a escrita para o oboé 

no último compasso de A, como pode ser visualizado na figura 56, abaixo. Consideramos ainda, 

que no último compasso o termo expressivo poderá significar uma relevante retenção de tempo. 

A articulação do primeiro oboé foi baseada na escrita encontrada em sua parte. 

 

Figura 56 – Articulação Oboé e cordas 
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Um novo andamento se inicia tendo mais uma vez a participação do tenor solista com 

acompanhamento orquestral pronunciando o texto Et incarnatus est de Spiritu Sancto (E 

encarnou pelo Espírito Santo). Ao compararmos as duas gravações utilizadas para essa 

pesquisa, constatamos para esse trecho algumas opções interpretativas diferentes entre os dois 

registros que evidenciaremos a seguir. O andamento da primeira gravação (1978) está mais de 

acordo com a indicação Andantino, estando a semínima perto de 70 MM, o andamento da 

segunda gravação é mais lento para a mesma indicação. Optamos seguir a orientação de 

andamento da primeira gravação, por compreendermos ser necessário um contraste de caráter 

através dessa mudança de andamento. 

Em relação a colocação do texto na música, tanto na primeira gravação (1978) quanto 

na segunda (2006), encontramos algumas alterações em relação ao que está escrito na partitura, 

como indicadas na figura 57, abaixo. Observamos ainda que a palavra Spiritu no texto original 

do ordinário da missa está escrita com a sílaba “tu” diferente da grafada na partitura. 

 

Figura 57 – Colocação de texto 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

A próxima intervenção será do soprano solista cantando o texto Crucifixus etiam pro 

nobis sub Pontio Pilato (Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos). Para essa 

passagem dramática que retrata a crucificação de Cristo, sugerimos um tempo mais lento do 

que o anterior, ao contrário do indicado na partitura poco piú mosso (um pouco mais movido). 

A opção de reter um pouco o tempo se justifica na medida em que sendo esse mais lento, induz 

a um ambiente emocional de tristeza e consternação. Chamamos atenção para o protagonismo 

do solo de viola grafado no compasso 75, que está indicado apenas na parte, estando ausente na 
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partitura. Nesse trecho o cantor solista anunciando a crucificação tem a mesma importância no 

diálogo sonoro que o lamento desolado do solo de viola. Verificamos também na gravação de 

2006, nessa passagem, uma pequena alteração na colocação texto/música da palavra Pontio, 

que nos parece relevante considerar pois torna a prosódia mais natural.  Como indicado na 

figura 58, abaixo: 

 

Figura 58 - Pontio 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

A resposta do coro em boca chuisa repetindo o tema apresentado pelo soprano solista, 

poderá ser pronunciada com o mesmo andamento conservando assim o caráter de tristeza e 

desolação. 

Aconselhamos a realização do interlúdio orquestral Piú mosso (mais movido) com 

aceleração sutil do andamento para não provocar mudança brusca de atmosfera emocional. Para 

o trecho Meno mosso (menos movido) onde se pronuncia o texto passus et sepultus est (padeceu 

e foi sepultado), podemos realizar uma retenção mais acentuada do tempo, intensificando a 

comoção da ambiência emocional ao pronunciar o texto. Por se tratar de escrita também em 

¨recto tono¨, os procedimentos interpretativos para a letra C devem estar em consonância com 

os propostos para a letra A. Chamamos atenção para a interpretação do compasso 121, onde se 

sobressai a dissonância realizada pelas madeiras, inserida antes do texto et ascendit in coelum 

(e subiu aos Céus). Observamos que para as notas destacadas por círculos nesse compasso, 

encontramos divergência com as partes, sendo o 1º fagote mib, o 1º clarinete fa bequadro para 

as duas notas e o 1º oboé mib. Vide figura 59: 
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Figura 59 – Et ascendit

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Com a finalidade de enfatizar esse compasso, o compositor indica dinâmica em 

pianíssimo, sugerimos também, uma curta fermata na nota longa para reforçar essa passagem, 

preparando assim o texto da surpresa à ascensão aos Céus. Como consequência desse ambiente 

de surpresa, podemos pronunciar esse texto de maneira bem lenta e com ralentando, sinalizado 
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no compasso 122 e 123 na figura acima. No compasso 124 a indicação mosso (movido) 

sinalizada na figura 59, pode ser considerada como referência para dinamizar o fluxo musical, 

tendo como base o ritmo da palavra recitada. 

No compasso 129 podemos retornar ao ritmo mensurado pronunciando o texto 

Judicare vivos et mortos (para julgar os vivos e os mortos), sugerimos porém que o andamento 

a ser implementado fique próximo da semínima = 86, em coerência com o fluxo musical mais 

intenso estabelecido antes.  A cesura grafada no final do compasso 130 pode ser interpretada 

com um longo e expressivo silêncio preparando a próxima frase: Cujus regni non erit finis (cujo 

o reino não terá fim), que por sua vez poderá ser realizada com um ralentando com uma breve 

fermata no fim da palavra finis, reforçando dessa forma o significado de não finitude do reino 

dos Céus e sinalizando o final de mais uma ideia musical. Conforme figura 60, abaixo: 

 

Figura 60 – Preparação para o texto, Cujus regni

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Essa orientação interpretativa é alterada logo que aparece um novo material iniciado 

com a indicação Baião de Violas. Destacamos ainda quatro elementos distintos a serem 

evidenciados nesse seguimento: o ritmo de baião, realizados pelas violas e clarinetes, oboés  e 

flautas, que pode ser realizado com um leve crescendo para o início de cada segundo tempo; o 



76 
 

reforço da matriz rítmica realizada pelos pizzicatos dos contrabaixos a partir do compasso 145; 

o tema dos violinos e depois das flautas, oboés e fagote a ser enfatizado com crescendo, 

reforçando o direcionamento para o grave da sequência melódica; e o material utilizado nos 

oito  últimos compassos pelos violinos utilizando articulação spicatto, imitando o idioma da  

viola sertaneja (dedilhada) ou viola de 10 cordas. 

O Grandioso interrompe esse trabalho musical com entradas alternadas dos solistas e 

com realização de breve dueto, iniciando assim novo trecho que representa a última parte do 

Credo. Baseado mais uma vez nas gravações realizadas pelo compositor, recomendamos ao 

novo andamento tendo a semínima próxima a 60 MM, esse andamento mais reduzido que a 

passagem anterior contribuirá para criar a ambiência majestosa ao Grandioso. Chamamos a 

atenção para realização do poco ritardando no compasso que precede essa mudança de 

andamento. 

Sugerimos que todo esse trecho que engloba o Grandioso, seja realizado com uma 

articulação legato tanto para os cantores solistas como para o coro, observando o sentido do 

texto para determinar as respirações que não estão sinalizadas. Conforme figura 61, abaixo: 
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Figura 61 – Final do Baião de violas e início do Grandioso

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Baseando-se na escrita musical e no sentido do texto, indicaremos algumas respirações 

que julgamos necessárias para determinar a melhor organização do fraseado. Portanto, o 

soprano solista pode respirar logo após a palavra vivificantem; para o tenor solista, após a 

palavra Patre; para o breve dueto, após a palavra glorificatur; e para o coro após as palavras 

catholicam e Ecclesiam.  Nesse trecho encontramos ainda uma pequena divergência no texto 
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do solo do tenor entre a palavra Filio encontrada no ordinário da missa, e o texto grafado na 

partitura como Filioque. Conforme figura 62: 

 

Figura 62 - Filio

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Com a indicação de Piú Mosso (mais movido), se inicia um novo trabalho 

estabelecendo um andamento mais rápido. Baseando-se nas gravações utilizadas para esse 

trabalho sugerimos o novo andamento com a semínima = 90MM. Para esse seguimento final 

sugerimos o mesmo procedimento utilizado para o Grandioso: articulação legato dessa vez com 

o contraste rítmico pela utilização mais uma vez da matriz do baião. Esse trabalho é finalizado 

no meno mosso (menos movido), quando a matriz rítmica cessa e se pronuncia o último Amen 

com um expressivo ritenuto e uma longa fermata. 

2.7 Sanctus 

 

O Sanctus, canto de aclamação, é iniciado com uma introdução orquestral com 

indicação de andamento Moderato, textura homofônica e com melodia principal simples escrita 

para os primeiros violinos. Baseado nas gravações realizadas pelo compositor, identificamos 
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para esse trecho um andamento em torno de 66-70 MM, próxima aos andamentos adagietto e 

andante moderato. 

 

Figura 63 – Início do Sanctus

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 



80 
 

Esse início com predominância instrumental precede a entrada do coro cantando o 

texto: Sanctus, Sanctus, Sanctus (Santo, Santo, Santo). Apresentando uma estrutura homofônica 

com repetição para os oito compassos cantados e tendo o soprano do coro a melodia principal. 

Sugerimos como procedimento interpretativo para essa entrada do coro, a busca do equilíbrio 

entre vozes de forma que a linha do soprano, sendo predominante, possa ser executada bem 

suave, tendo as outras vozes a dinâmica menos intensa. 

Na gravação realizada pelo compositor em 2006 encontramos nesse mesmo trecho, 

uma alteração de interpretação em relação ao que está escrito para o coro. O compositor realizou 

esse registro utilizando o soprano solista para realizar a melodia escrita para o naipe de soprano, 

tendo a participação do coro apenas na repetição do seguimento. Essa opção de canto 

responsorial utilizada também em outros trechos da missa, alternando solista antes do coro, 

trouxe para essa gravação do Sanctus, quando comparada com a de 1978, um interessante 

mecanismo de contraste de massa sonora entre solista e coro. 

Esse mesmo recurso de alternância de entradas entre solista e coro aparece no trecho 

Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua (Senhor Deus do universo. O céu e 

a terra proclamam a vossa gloria). Dessa vez é o tenor solista quem canta a melodia escrita para 

o soprano do coro, estando a repetição realizada pelo coro, da mesma forma que na primeira 

intervenção. Ainda em relação ao seguimento que envolve esse texto iniciado por Dominus 

Deus sabaoth, desde o compasso instrumental que precede a entrada do coro, sugerimos uma 

discreta alteração de andamento para um pouco mais andado, proporcionando assim uma maior 

fluidez no discurso musical. 

Outro aspecto relevante a ser ressaltado nesse trecho é a alteração rítmica encontrada 

nas duas gravações para a realização da palavra “tua” no compasso 29. Provavelmente para 

tornar mais expressivo o sinal de sforzando grafado nesse compasso, nos dois registros 

realizados pelo compositor há uma alteração de duração do ritmo da primeira sílaba dessa 

palavra, prolongando o primeiro tempo e conservando a fermata e o sinal de cesura como 

recurso expressivo. Como podemos conferir na figura 64, abaixo: 
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Figura 64 – Ritmo da palavra: Tua

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Consultando ainda as gravações realizadas pelo compositor, podemos verificar que 

nos dois registros não encontramos a realização dos tímpanos no compasso 35.  Essa 

intervenção acontece logo após a indicação de calando, escrita para o coro no início da casa 2. 

Para provocar maior expressividade nessa passagem de solo dos tímpanos, sugerimos que esse 

compasso seja executado com uma fermata curta, do pianíssimo até atingir o forte, preparando 

o caráter de exaltação do Hosana. Como podemos verificar na figura 65. 
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Figura 65 – Preparação para o Hosana

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

O Hosana in Excelsis (Hosana nas alturas), não tem indicação de mudança andamento. 

Mas conforme as gravações, há alteração no andamento e no caráter musical. O andamento nas 

duas gravações acelera, ficando a semínima em torno de 130 MM. Essa alteração de andamento 

se justifica na medida em que favorece um canto de aclamação, com um caráter musical 

imponente e majestoso. Mais uma vez a textura homofônica predomina e o soprano tem o 

protagonismo na hierarquia das vozes. Portanto, podemos observar mais uma vez a necessidade 

de proporcionar o equilíbrio dinâmico entre as vozes que permita ao naipe de soprano ser 

escutado como voz principal por todo esse seguimento. 

O Hosana está estruturado em três partes, sendo a terceira repetição da primeira e a 

segunda contrastante com as outras duas. Para a primeira e terceira parte, que têm a mesma 

escrita musical, sugerimos além de estabelecer um caráter majestoso, realizar cortes após cada 

frase contendo o texto Hosana in excelsis, e cortes após a palavra Hosana quando aparecer 

sozinha. Chamamos atenção para reforçar o caráter dolce e suave da segunda parte. Para atingir 

essa atmosfera de contraste aconselhamos exagerar a dinâmica suave e dolce e na articulação 
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legato, principalmente para os oito primeiros compassos desse trecho, adaptando a dinâmica do 

coro para piano e da orquestra para pianíssimo, conforme figura 66, abaixo: 

 

Figura 66 – Pianissimo contrastente da segunda parte

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

2.8 Benedictus 

 

O Benedictus se inicia com uma indicação de andamento sugestiva: Acalanto39. O 

termo suscita uma oração com ternura, adoração e introspecção. Essa insinuação de canto de 

ninar, de embalar ao peito, pouco comum em escolha de andamento, inspira uma atmosfera 

com sonoridade dolce e articulação legato. Ao confrontarmos o andamento das gravações 

realizadas pelo compositor constatamos a semínima próxima a 69 MM, ou seja, um adagietto 

quase andante. 

 

                                                           
39 “ACALANTO: Palavra erudita, designa o ato de acalentar, de embalar [...] (CASCUDO, 2002, p.192)” 
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Figura 67 – Início do Benedictus

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

No início desse movimento temos uma introdução de quatro compassos constituída 

por três elementos musicais distintos. Os violinos apresentam melodia simples formada por 

graus conjuntos e ritmo lento com leve intensificação rítmica no último compasso. Essa singela 

melodia está acompanhada por um contracanto com ritmo mais intenso, padronizado, com 
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melodia construída também em graus conjuntos, realizada pelas violas e violoncelos. Faz parte 

também desse delicado acompanhamento, um padrão rítmico/melódico muito simples realizado 

em pizzicato pelos violoncelos 2 e contrabaixos. 

Sugerimos para esses compassos iniciais que a melodia dos primeiros violinos seja 

considerada como principal sonoridade, podendo se tornar mais expressiva na medida em que 

considerarmos para os quatro primeiros compassos um suave e discreto crescendo/decrescendo 

a cada dois compassos. Os instrumentos que realizam o acompanhamento com os pizzicatos 

podem seguir a sugestão interpretativa proposta para a melodia principal. Porém para as violas 

e violoncelos que pronunciam o contracanto com ritmo mais intenso, sugerimos um 

crescendo/decrescendo para cada compasso, conforme figura 68, abaixo: 

 

Figura 68 – Sonoridade para o Acalanto

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

O coro inicia sua participação no quinto compasso dando continuidade ao trabalho 

iniciado pela orquestra na introdução, com as vozes femininas entoando a melodia principal, 

dobrando os violinos e as violas, e com os homens realizando acompanhamento em ostinato, 

dobrando o naipe dos primeiros violoncelos. Aconselhamos, como possibilidade interpretativa, 

o mesmo procedimento sugerido para o coro masculino ao realizar o material escrito para os 

primeiros violoncelos nos compassos iniciais, assim como, repetir o mesmo procedimento, ao 

realizar os pizzicatos, para os segundos violoncelos e baixos, acrescidos aqui pelos fagotes. 
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Para a realização da melodia principal pelas vozes femininas pronunciando o texto, 

Benedictus qui venit in nomine Domini (Bendito que vem em nome do Senhor), podemos 

considerar o fraseado musical a partir do sentido do texto dividido em duas partes, em conjunto 

com a escrita musical pensada aqui de quatro em quatro compassos. Fraseado indicado 

conforme figura 69, abaixo: 

 

Figura 69 – Ambiência do coro no Benedictus 

 

 

 

 

 

 

O desenho musical iniciado pelo coro é interrompido no compasso 13 com a entrada  

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

O desenho musical iniciado pelo coro é interrompido no compasso 13 com a entrada 

do tenor solista repetindo o texto qui venit in nomine Domini. Apesar de iniciar um novo 

trabalho com a interrupção do acompanhamento em ostinato e do discurso do coro, esse trecho 

de quatro compassos não oferece uma mudança significativa no caráter emocional e sonoro do 

Benedictus. Portanto, podemos sugerir para essa intervenção do solista, a manutenção do 

ambiente emocional, com ênfase em uma execução ainda mais dolce.  E por se tratar de uma 

repetição de texto já pronunciado, pode o tenor realizá-la a sotto voce, enfatizando o ambiente 

intimista do solo e realçando ainda mais o caráter do Acalanto. Observamos nesse solo uma 

divergência entre o texto da partitura e da redução para piano. Consideraremos a colocação do 

texto da redução para piano, coro e solista por estar realizado nas duas gravações e por estar 

mais coerente com a prosódia na relação texto/música.  Conforme figura 70, abaixo: 
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Figura 70 – Texto solo Tenor

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Após esses quatro compassos com o solo do tenor, o trabalho realizado pelo coro é 

retomado com a indicação de dinâmica em pianíssimo. Esse seguimento de quatro compassos 

é repetido em boca chiusa, como se a escrita indicasse uma imagem extra musical de uma 

criança que estava sendo ninada e acabara de adormecer. Porém a repetição está escrita apenas 

na redução para coro, estando ausente na partitura. Nas duas gravações essa repetição aparece 

com o coro entoando a vogal “u”, não executando a indicação boca chiusa. Porém a opção em 

realizar a boca chiusa pode ser mais interessante se considerarmos a ideia de perda gradual de 

massa sonora. A indicação de pianíssimo e depois na repetição da frase, de boca chuisa, reforça 

a sensação de dinâmica em direção ao silêncio. Ou seja, após a intervenção do solista, aqui 

sugerido em sotto voce, o coro aparece cantando em pianíssimo e depois na repetição do trecho, 

cantando com o recurso da “boca fechada”, provocando assim um diminuendo natural para 

reforçar a ideia de seguir em direção ao silêncio, de fazer adormecer uma criança. 

Após o trecho cantado em boca chiusa encontramos um interlúdio instrumental com 

solo de violoncelo e acompanhamento de violinos e violas. Esse trabalho tem como indicação 

metronomica o termo Aboio40 muito usado em movimentos lentos com caráter de lamento em 

diversas obras de compositores que integraram o movimento armorial. Abaixo do solo escrito 

aparece também a indicação de recitativo. Essa sugere uma interpretação livre do ritmo 

mensurado, com o solista realizando um discurso calmo, dolente, sofrido, sem palavras. 

Conforme figura 71, abaixo: 

 

                                                           
40 “ABOIO: é um canto individual, em geral sem palavras, típico no Nordeste do Brasil, entoado pelos vaqueiros 

quando conduzem o gado para os currais ou no trabalho de guiar a boiada para a pastagem. É um canto ou toada 

um tanto dolente, uma melodia lenta, bem adaptada ao andar vagaroso dos animais. 
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Figura 71 – Solo de violoncelo do Aboio

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Esse interlúdio aparece nas duas gravações realizadas pelo compositor sem o 

acompanhamento orquestral escrito. Ao executar esse solo sem o acompanhamento, o 

compositor pode optar por um ambiente introspectivo de melancolia, alusivo a uma imagem 

solitária e dolente do vaqueiro tangendo o gado. Porém, sugerimos como opção interpretativa 

considerar o acompanhamento conforme escrito, permitindo assim que através da realização 

sonora do acompanhamento o caráter dolente do solo possa ganhar reforço dramático. As duas 

opções, com ou sem acompanhamento, podem resultar em uma ambiência introspectiva, 

melancólica e dolente. Porém preferimos a que tem acompanhamento orquestral, por apresentar 

reforço expressivo pela harmonia. 

No final desse solo encontramos a indicação smorzando e depois, mais uma vez o solo 

de um compasso com os tímpanos atacando com dinâmica ppp e crescendo para o forte. Com 

objetivo de tornar mais contrastante a volta para o trecho do Hosana, assim como buscar maior 

liberdade e expressividade, recomendamos para essa transição de um compasso, realizado pelos 

tímpanos, um breve silêncio antes do seu início, assim como, uma curta fermata durante sua 

execução. Conforme figura 72, abaixo: 
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Figura 72 – Transição para o Hosana

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

Sem mais sugestões interpretativas para esse movimento, duas questões devem ser 

abordadas antes da sua conclusão. A primeira é que na gravação de 1978, o compositor realizou 

o registro realizando uma volta para o começo logo após o termino do solo de violoncelo, 

repetindo assim todo o Benedictus. Porém o que está escrito na partitura corresponde ao escrito 

na figura 72, acima. Ou seja, logo após a intervenção solística dos tímpanos, o coro apresenta 

mais uma vez o segmento do Hosana. Como alternativa interpretativa para as divergentes 

possibilidades de execução verificadas   nas gravações, preferimos a opção que realiza o 

Benedictus da forma que está grafado, sem repetição, considerando como ideia central uma 

canção de ninar que vai em direção ao silêncio. 

A segunda questão é que tanto na gravação de 1978 quanto na de 2006 o compositor 

executa o trecho do Hosana como está escrito no Sanctus, e não como grafou na partitura do 

Benedictus, reduzido em apenas dezessete compassos. Em geral, na tradição das missas, o 

trecho do Hosana tem escrita semelhante para o Sanctus e Benedictus. Dada a divergência entre 

gravações e o que está escrito, sugerimos para finalização do Benedictus, a execução o Hosana 

completo, da mesma maneira que está escrito no Sanctus. 
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2.9 Agnus Dei 

 

O Agnus Dei para a música de concerto se constitui na última parte da missa. Seu texto 

aparece dividido em três partes: Agnus Dei qui tolis pecata mundi: miserere nobis, Agnus Dei 

qui tolis pecata mundi: miserere nobis, Agnus Dei qui tolis pecata mundi: dona nobis pacem; 

(Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós; Cordeiro de Deus, que 

tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós; Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, dai-nos a paz). A estrutura do texto muitas vezes costuma orientar o planejamento 

formal desse movimento da missa, porém aqui, o compositor estabelece um arcabouço 

organizacional em duas partes distintas. Explorando o texto quase que por completo na primeira 

parte, e deixando para a segunda apenas as palavras: dona nobis pacem (dai-nos a paz). O 

primeiro seguimento tem o solista soprano como protagonista e o segundo, o coro. 

Um aspecto importante a ser abordado em seu início é a questão do andamento. Não 

há indicação metronômica escrita ou nenhum termo que sugira uma atmosfera ou caráter 

emocional. Quando comparadas as duas gravações realizadas pelo compositor, observamos a 

primeira com andamento tendo a colcheia perto de 105 MM, e a segunda com a colcheia 

próxima a 72 MM. Constatamos então que a segunda gravação tem o andamento um terço mais 

lento que a primeira. Como alternativa interpretativa sugerimos considerar o andamento mais 

calmo, implementando à segunda interpretação uma ambiência mais serena, mais tranquila, 

com melhor possibilidade para explorar as dissonâncias e as trocas de notas 

melódicas/harmônicas, interferindo de forma expressiva na alternância da sonoridade 

tonal/modal, como veremos logo em breve. 

Salientamos também que duas formas principais de condução gestual podem ser 

seguidas, a depender da escolha do andamento. A primeira, a mais rápida, pode ter na regência 

do compasso 6/8 a semínima pontuada como referência de tempo e de gesto, agrupada a cada 

tempo de três colcheias. E a segunda, a mais lenta, pode ter a colcheia como referência de tempo 

para a regência. Dessa forma o compasso será compreendido e regido em seis tempos. Essa 

segunda opção reforça ainda mais a possibilidade de explorar com expressividade sonora cada 

passagem característica desse movimento. Em termos de prática de gesto, as duas opções 

interpretativas podem coexistir com o mesmo princípio técnico baseado em gestual ativo e 

passivo. 
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Figura73 – Ênfase em notas características

    

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

O movimento tem em seu início uma introdução orquestral apresentando o tema 

principal nos primeiros quatro compassos pelo oboé e em seguida pelos primeiros violinos, até 

a entrada no compasso nove do soprano solista. Esse tema e sua harmonização trabalham com 

a alternância tonal/modal através da alteração do quarto e do sétimo graus em momentos 
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distintos do discurso musical. Essa oscilação de colorido modal/tonal será explorada em toda a 

primeira parte do movimento. 

Uma possibilidade interpretativa para enfatizar essa dualidade sonora pode ser a de 

explorar diferentes matizes de dinâmica, e de prolongar discretamente a duração dessas notas e 

passagens características. Sugerimos então, tensionar a dinâmica com um sutil crescendo em 

direção as notas alteradas, enfatizando o quarto e sétimo graus alterados da escala de Fá Maior, 

realizando discretos rubatos, flexibilizando e ampliando o tempo dessas notas características e 

de passagens cromáticas. Conforme indicado na figura 73, acima. 

Após oito compassos de introdução temos a entrada do soprano solista cantando um 

tema com acompanhamento orquestral, estruturado de dois em dois compassos. Aconselhamos 

à cantora realizar fraseado considerando os elementos interpretativos propostos para os 

compassos iniciais. Para a orquestra sugerimos, além das questões já tratadas na introdução, 

observar dois elementos novos que aparecem como acompanhamento ao solo no compasso 

nove. Primeiro, um ostinato escrito para os violoncelos, onde podemos realizar as articulações 

como estão propostas, buscando uma atmosfera expressiva, ainda que serena. Segundo, buscar 

uma sonoridade dolce para o pizzicato dos contrabaixos, contribuindo para o ambiente calmo 

proposto para os violoncelos. Conforme indicado na figura 74, abaixo: 

 

Figura 74 – Acompanhamento com ostinato e pizzicato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

A partir do compasso dezoito começam a aparecer nas cordas e às vezes nas madeiras, 

contracantos que merecem destaque, ênfase sonora. Para que possamos destacar mais essas 
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passagens, recomendamos executá-las com dinâmica mais forte, tornando-as mais evidentes, 

como exemplificadas na figura 75, abaixo: 

 

Figura 75 – ênfase nos contracantos

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

No compasso 21 as flautas dobram a solista por quatro compassos. Como está escrito 

em região média, tanto para a solista como para seu dobramento, sugerimos que a solista 

intensifique sua dinâmica desde o início desse compasso. Esse tensionamento dinâmico da 

solista e seu acompanhamento parece ser natural também em função do direcionamento da linha 

melódica em direção ao agudo, até atingir o forte, escrito no compasso 26. Ao confrontarmos 

os registros realizados pelo compositor, podemos constatar também esse crescendo natural a 

partir do compasso 21, porém as gravações atingem uma intensificação natural pela mudança 

de registro, atingindo o forte no compasso 25, um antes do que está escrito. Essa antecipação 

dinâmica de um compasso parece ser coerente, se considerarmos a mudança de registro para o 

registro agudo, das violas, violoncelos, contrabaixos, fagotes e da cantora solista. Como 

sinalizado na figura 76, abaixo: 
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Figura 76 – Intensificação de dinâmica por mudança de registro

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Outro aspecto importante a ser ressaltado é observar que as ideias melódicas desse 

movimento podem ser pensadas, como abordado anteriormente, de dois em dois compassos. Se 

considerarmos o andamento mais lento, o do segundo registro de 2006, a solista poderá respirar 

a cada dois compassos para realizar uma performance confortável, estando assim, coerente com 
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a escrita musical. A partir do compasso 21 podemos perceber, como já foi exposto, um 

tensionamento natural da escrita musical em direção ao agudo. Esse trecho pode ser interpretado 

mais uma vez com seguimentos de dois em dois compassos, exceto entre os compassos 25 a 28 

onde a escrita parece agrupar dessa vez uma ideia musical em quatro compassos, justamente 

onde a massa sonora está mais densa, a dinâmica mais forte, criando dessa forma uma espécie 

de ponto culminância. 

No compasso 29 observamos um seguimento semelhante ao iniciado no 21, porém 

com algumas alterações no texto da solista. Como podemos comparar ao observar a linha da 

solista nas figuras 76, acima e 77, abaixo: 

 

Figura 77 – Repetição e intensificação em direção ao clímax 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 Esse retorno temático se justifica se considerarmos que o compositor intensifica o 

discurso de todo esse trecho, alterando a orquestração, modificando a colocação do texto da 

solista e transformando a linha melódica em direção ao ponto mais agudo de todo o movimento. 

Atingindo assim o clímax desse andamento. Para destacar essa passagem mais intensa, 

sugerimos a todos os interpretes buscar uma sonoridade mais forte, atingindo o compasso 34 

com toda a intensidade sonora possível para essa escrita. Conforme figura 78, abaixo: 
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Figura 78 – Clímax da primeira parte 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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 Após esse momento de culminância o discurso segue no compasso 37 com uma volta 

ao trabalho realizado na introdução orquestral do início do andamento. Dessa vez com o oboé 

realizando a melodia junto com a cantora solista. Como se trata de uma repetição, o compositor 

escreve a indicação de dinâmica pianíssimo, procurando estabelecer um distensionamento 

musical em direção ao final do trecho. Observando a gravação de 2006 realizada pelo 

compositor, constatamos no compasso 40 a execução de um acento, não escrito na partitura, na 

primeira nota executada pelas cordas. Esse artifício expressivo utilizado pelo compositor em 

seu último registro deve ser salientado se o considerarmos esse registro como referência mais 

uma vez, tornando mais rico e eloquente o final dessa primeira parte do Agnus Dei. Acento 

sinalizado conforme figura 79, abaixo: 
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Figura 79 – Acento no compasso 40 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

 No final da primeira parte o Agnus Dei, encontramos um solo de oboé com indicação 

a piacere, ou seja, ao prazer do executante, livre de qualquer marcação rítmica. Esse solo é 

acompanhado por acordes executados pelas cordas, com indicação de expressivo. Ao 

escutarmos as gravações realizadas pelo compositor podemos interpretar essa indicação de 

expressivo como acentos em forte/piano. Porém em função de ser uma finalização com caráter 
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delicado da primeira parte do movimento e por estarmos em um ambiente sonoro tranquilo e 

dolce, compreendemos que esses acentos podem ser realizados sem tanta força. Sugerimos que 

o expressivo seja compreendido tal qual como está escrito, com tenutos, e não com acentos. 

Conforme sinalizado abaixo, na figura 80. 

 

Figura 80 – Teuto Expressivo e terminação com viola 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Mais um aspecto relevante a ser ressaltado nesse final é o soli do naipe de violas no 

compasso 50, o último compasso dessa primeira parte. Por se tratar da última sonoridade do 

andamento, escrita logo após o solo de oboé, assim como também precedida de pausa, 

sugerimos ás violas um som escuro e misterioso, a ser realizado sul tasto (sobre o espelho) e 

utilizando as cordas mais graves dos instrumentos. Conforme figura 80, acima. 

A segunda e última parte do Agnus Dei foi escrita para coro e orquestra, com textura 

homofônica e estruturado em três ideias gerais. Sendo a primeira semelhante a terceira, grafada 

para coro com acompanhamento orquestral, com o trecho central apresentando um interlúdio 

para a orquestra. O compositor utiliza para todo esse seguimento conclusivo do Agnus Dei a 

seguinte parte do texto original: Dona nobis pacem (Dai-nos a paz). 

O início do Dona nobis não apresenta qualquer indicação metronômica ou de caráter 

musical que nos referende uma escolha de andamento. Podendo nos levar a imaginar que o 

andamento aqui poderia ser o implementado no início do movimento. Recorremos mais uma 
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vez aos registros gravados pelo compositor. As duas gravações apresentam andamento estando 

a semínima entre 70 e 76 MM para cada gravação, ou seja, entre andante moderato e andante. 

Esses tempos permitem manter uma atmosfera musical calma e tranquila estabelecida no início 

do movimento, protagonizado pelo soprano solista.  Como alternativa interpretativa sugerimos 

considerar o andamento mais rápido, apresentado pelo compositor na segunda gravação. Esse 

andamento mais movido (semínima = 76 MM) estabelece um pequeno contraste com o 

andamento do início do movimento, considerado aqui como colcheia = 72MM), e dinamiza o 

fluxo musical mantendo conexão com o caráter sereno do início. 

Para a execução do Agnus Dei podemos optar por duas possibilidades interpretativas 

quanto a participação do soprano solista. A primeira, que está escrita, a solista participa apenas 

até o fim da parte inicial, deixando o Dona nobis para ser executado pelo coro. Para segunda 

possibilidade interpretativa, o soprano pode executar a linha escrita para o naipe de soprano em 

conjunto com o coro. 

Essa sugestão interpretativa foi ratificada pelo compositor durante a execução de uma 

série de nove concertos realizados pela Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório 

Pernambucano de Música em parceria com os Coros Opus 2 e Contracantos da Universidade 

Federal de Pernambuco no ano de 2011. No decorrer do período de apresentação dessa série de 

concertos intitulada “Pernambuco Sinfônico – Edição Clóvis Pereira”, surgiu a ideia de que a 

solista realizasse a linha do soprano do coro durante todo o trecho do Dona nobis. 

Esse recurso propicia que a solista possa cantar movimento inteiro do Aguns Dei, 

reforçando a linha melódica principal do coro e permitindo a integração artística do solista com 

o coro na segunda parte do movimento, criando um ambiente de consagração para a finalização 

da obra. O compositor participou, na condição de maestro, da direção desse movimento na 

ocasião do “bis”, no último concerto desse projeto, realizando essa performance com o soprano 

solista executando o movimento do início ao fim. Abaixo figura 81, apresenta o início do trecho 

Dona nobis: 
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Figura 81 – Início do Dona Nobis

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Para esses oito primeiros compassos sugerimos a busca de uma sonoridade dolce e 

tranquila, tanto para o coro como para o acompanhamento orquestral. Assegurando ao naipe de 

soprano, com dinâmica um pouco mais forte, a preponderância sonora. Se a opção interpretativa 

for a de utilizar o soprano solista nesse trecho, seria interessante diminuir ainda mais nesses 
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compassos iniciais o volume de emissão do coro, permitindo que a solista também cante em 

ambiência serena. 

Uma questão técnico/vocal que poderá surgir para o coro será quanto a articulação em 

conjunto e de maneira discreta do “s” da palavra nobis. O compositor coloca a partir do 

compasso 51 o mesmo texto para todas as vozes, porém com articulações em momentos 

diferentes. Considerando a escrita em textura homofônica, entendemos que a voz mais aguda 

tem prioridade sonora, devendo ter sua sonoridade sempre mais presente que as outras vozes. 

Para assegurar a articulação dos “s” em conjunto da palavra nobis, recomendamos às 

vozes realizar junção do “s” da palavra nobis com a consante da palavra seguinte, podendo 

acontecer com a palavra pacem ou com a própria nobis. Dessa forma com a realização das 

articulações propostas a palavra pacem passaria a ser articulada com um “s” antes de seu início, 

soando: “spacem” assim como a palavra nobis soaria: “snobis”. Em ambos os casos o “s” deve 

soar ainda no tempo em que foi escrito, assegurando que a articulação da palavra precedida pelo 

“s”, seja pronunciada rigorosamente no tempo em que foi grafado. Conforme figura abaixo. 

Dessa maneira asseguramos uma melhor precisão na pronuncia das palavras, sem a possível 

imprecisão de articulações em momentos diferentes dos cantores do coro. Para a articulação do 

texto antes da respiração em cada quatro compassos, recomendamos pronunciar a consoantes 

na segunda metade do terceiro tempo dos compassos 54 e 58. 

 

 

Figura 82 – Articulação dos esses 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

O compasso 61 apresenta dinâmica forte e é precedido por um crescendo escrito para 

os naipes de cordas e madeiras. Observamos que mesmo em sonoridade forte, o 

acompanhamento deve respeitar a linha principal que é a do coro (ou solista e coro). Aqui 

podemos pensar em uma ambiência de súplica para esses quatros compassos desse seguimento. 
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No compasso 65, embora esteja grafado, sugerimos enfatizar o piano súbito, remetendo a 

sonoridade ao caráter tranquilo e calmo do início do Dona nobis. Como podemos observar na 

figura 83, abaixo: 

 

Figura 83 – Piano súbito compasso 65 

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Com a indicação, Orquestra, escrita na partitura, o compositor inicia um interlúdio 

orquestral constituído por textura homofônica e com dimensão similar ao trecho que o precede, 

apresentando caráter semelhante ao do o Dona nobis. Como podemos ver na figura 85, abaixo.  

Sugerimos então para as cordas a utilização de arco sul tasto como recurso técnico em busca de 

uma ambiência dolce e serena. Também parece ser coerente que as madeiras realizem 

sonoridade suave buscando um caráter tranquilo e dolce. Conforme figura 84, abaixo: 
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Figura 84 – Início interlúdio orquestral

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 

 

Ao compararmos mais uma vez as gravações realizadas pelo compositor, podemos 

perceber que no registro de 2006 o compasso 87 foi executado de maneira um divergente de 

como está escrito. Nesse registro esse compasso foi tocado com o mesmo ritmo do compasso 

89. Passagem exemplificada na figura 85, abaixo. Essa informação torna-se relevante por 

permitir que essa alteração no ritmo deixe o discurso mais tranquilo, mais sereno, podendo ser 

mais uma opção interpretativa, a de seguir o ritmo gravado, e não o grafado. 

 

Figura 85 – Ritmo alternado do compasso 87

 

Fonte: Partitura cedida pelo compositor 
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Outro ponto que devemos observar é a cadência no compasso 92, que está precedida 

de um compasso com a indicação do poco rall., e que apresenta em seu interior um acento no 

segundo tempo para todos os instrumentos que articulam nesse tempo. Esse compasso se torna 

importante porque apresenta a última cadência harmônica antes de cinco compassos de uma 

espécie de coda. 

Figura 86 – Cadência expressiva
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Cinco compassos constituem a coda final. Sugerimos executar esse trecho iniciando-

o com a volta ao um tempo um pouco mais tranquilo que o do Dona nobis, recomeçando um 

novo rallentando no compasso 95, dois compassos antes do final. 

Após a cadência final, compositor repete uma vez mais todo o trecho do Dona nobis 

iniciado no compasso 61.  Uma possibilidade interpretativa para essa volta é realiza-la com uma 

atmosfera sonora ainda mais dolce, serena e tranquila, evidenciando a repetição do seguimento 

e reforçando a ideia de déjá vu, de algo que já foi expressado e que em sua repetição já não 

precisa ser dito para convencer, apenas para ser proferido pela necessidade de reiterar uma ideia 

que já foi compreendida. 

Como alternativa interpretativa apresentamos a possibilidade de realizar esse 

compasso considerando uma fermata em cada tempo. Permitindo assim demonstrar o fim de 

uma longa ideia musical, dramatizando o anuncio da conclusão de uma obra iniciada a cinco 

movimentos. Para atingir esse objetivo de evidenciar uma conclusão, parecer ser importante 

realizar o poco rall. do compasso 91 com mais tranquilidade, considerando inclusive que seja 

iniciado a diminuição de andamento no compasso anterior ao que está escrito, para que dessa 

forma possa soar natural a preparação do fim. Acima na figura 87, apresentamos o trecho 

referente à essa cadência. 

Uma última ideia interpretativa é poder realizar os últimos cinco compassos, que são 

a repetição da coda apresentada no compasso 93, com um tempo mais tranquilo do que já foi 

realizado, executando ainda no compasso 121, o penúltimo da música, uma extensa fermata 

para evidenciar assim, o final da obra. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando iniciamos esse trabalho tínhamos como objetivo maior, ampliar os dados a 

respeito dos vários aspectos pertinentes à criação da Grande Missa Nordestina e 

consequentemente, consolidar informações em busca de uma interpretação mais coerente com 

ideais estéticos de uma sonoridade “armorial”.  Essa procura por uma sonoridade que atenda 

plenamente esses ideais está distante de ser alcançada. Pois, ainda não chegamos a um acordo, 

ou mesmo um direcionamento sólido de que sonoridade seria ideal para a interpretação da 

música composta dentro desse universo regionalista. 

O primeiro capítulo, referente a Gênese e as Influências, aborda a herança iniciada em 

Caruaru e solidificada em Recife. O segundo, oferece elementos voltados a uma prática 

interpretativa ligada às experiências vinculadas ao capítulo primeiro. Dessa forma os dois 

capítulos são complementares, um alimenta as escolhas interpretativas do outro. Porém, para 

compreender melhor todo esse universo artístico e estético será também de fundamental 

importância entrar em contato com os escritos de Ariano Suassuna, as pinturas de Francisco 

Brennand, o romance de Maximiliano Campos, as poesias de Deborah Brennand e Marcus 

Accioly, as gravuras de Gilvan Samico. 

De uma maneira mais ampla, esse estudo nos faz considerar que a Grande Missa 

Armorial, por ser a última grande obra desse período de efervescência criativa, representa uma 

fusão das ideias musicais exploradas pelos compositores desse movimento. Se diminuirmos o 

foco, essa obra utiliza os procedimentos composicionais e os temas mais significativos da 

criação musical de seu compositor. Clóvis Pereira sintetiza, com essa composição, toda sua 

experiência artística até então vivenciada, reelaborando-a inclusive com novas ideias musicais. 

Utiliza em sua construção diversos elementos musicais apreendidos ao longo de sua história, 

com uma identidade claramente marcada pela influência criativa de duas figuras artísticas 

marcantes para ele: César Guerra-Peixe e Ariano Suassuna. Podemos mesmo afirmar, que 

música armorial não teria alcançado maior projeção, não fosse a influências desses dois artistas. 

É importante frisar também que ao compreender que as informações contidas em uma 

partitura se mostram sempre insuficientes para a recriação dessa obra, tal qual o autor ou até 

mesmo a estética que a cerca possam sugerir, nos beneficiamos para a realização desse trabalho 

dos registros realizados pelo compositor, da oportunidade de poder conversar com ele, através 

de entrevista, a respeito de diversos aspectos relacionados a criação e interpretação dessa obra, 

além de poder relatar toda nossa experiência interpretativa vivida ao longo de várias 

interpretações realizadas dessa obra. Esse conjunto de procedimentos contribuíram para 
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elucidar muitas questões, tais como, escolhas de andamentos, timbres, articulações, significado 

prático de termos como “Terno” e “Aboio”, que tínhamos no início desse trabalho. 

Desejamos, com esse estudo, colocar mais uma peça na construção do conhecimento 

a respeito da história, estética, técnica e possibilidades de interpretação das composições 

influenciadas por esse movimento. Esperamos ainda que as informações colhidas e processadas 

ao longo desse trabalho, possam ajudar a direcionar com maior consistência as decisões a 

respeito de novas escolhas interpretativas. 
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