
9. QUESTÕES DE INTERPRETAÇÃO 
 
9.1. Música e Estética 

É bem possível que a mudança dos conceitos sobre o que é arte e sobre o belo 

esteja no cerne de boa parte das transformações ocorridas na maneira como o homem se 

relaciona com a música do seu tempo e com a música do passado. Entra-se no campo da 

Estética. O gosto pessoal, no dizer de Romano Gallefi (1977) é o que regula a captação 

estética pelo individuo e essa discussão está no cerne deste assunto. O gosto pode ser 

corrompido por questões não propriamente estéticas, por valorações de época tais como as 

impostas atualmente pelos grandes veículos de mídia e a moda, ou mesmo por questões 

sociológicas, psicológicas e muitas outras. A soma dos perfis individuais de juízos 

estéticos é o que plasma o juízo estético de uma cultura ou de uma época. Foi por esse 

processo que se criou a atual valorização da arte do passado, não somente a música, mas a 

arquitetura, artes plásticas e outras mais. 

Música é arte, entretanto, tal conclusão só é possível a partir do pensamento 

estético: ele é que dá sentido racional ao que se apreende no contato com o “objeto” 

artístico e cada qual escolhe um caminho individual, ou seja, as possibilidades são 

infinitas. É importante salientar que os postulados de um indivíduo são demasiadamente 

modestos para taxar a obra de outrem (GALEFFI, 1977), apesar de a percepção estética ser 

um ato solitário. O distanciamento do gosto pessoal é necessário para que a avaliação 

crítica de uma obra de arte seja validada. Esse afastamento do mundo sensível e a 

aproximação ao mundo racional são necessários para sua compreensão, mas tal divisão é 

puramente didática. Ajuda a descrever um fenômeno que precisa ser sentido para ser 

conhecido. Um modelo mais adequado parece ser o proposto por Leibniz, onde o 

sentimento e a imaginação participam do quadro geral do conhecimento (apud GALEFFI, 

1977). Sendo o sentimento e a imaginação conhecimento perceptível de maneira 
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puramente individual, uma obra de arte só pode ser reconhecida como obra de arte 

individualmente e só pode ser validada pelo próprio indivíduo e para si mesmo. 

Swanwick postula que a percepção e a aprendizagem da música passam por um 

processo racional e sentimental, e sua interação é que cria valor para o fenômeno musical 

(SWANWICK, 2003). Desta forma, pode-se inferir que, o processo racional que implica 

na escolha por um determinado tipo de execução é um processo influenciado 

emocionalmente. Sendo assim, a questão da comunicabilidade é das mais importantes na 

condução da discussão sobre interpretação, na medida em que, quando se pretende 

comunicar algo, existe uma questão emocional intrínseca. Quando esse processo tem 

origem numa época distante cronologicamente, parte do sentimento original pode ter se 

perdido ao longo dos anos. Por outro lado, o sentimento do intérprete se soma ao processo, 

a despeito dos aspectos racionais que podem estar em jogo nesta interação. 

 

9.2. Música e Comunicação 

Mário de Andrade comenta que a arte tem origem na necessidade de 

comunicação própria do ser humano (ANDRADE, 1995). Necessariamente, não é fruto do 

acaso, mas de uma escolha pessoal, validada pela vontade humana. Então se tem os dois 

agentes necessários e presentes no fenômeno da comunicação em arte: o artista e o público. 

No caso específico da música, mais um agente concorre para que a comunicação se dê, o 

intermediário entre o criador e o fruidor: o intérprete. 

Os aspectos particulares da música no universo das artes obrigam a presença 

deste terceiro ator no processo de comunicação. Um destes aspectos, particularmente 

importante, é o fato de ser uma arte temporal: acontece no tempo e não no espaço. 

Thurston Dart (2001) ressalta seu aspecto recriativo: segundo o mesmo, a música para ser 
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fruída precisa ser recriada, tarefa digna a ser realizada pelo intérprete a partir dos signos 

deixados pelo compositor, a partitura musical. 

Considerar a música como arte recriativa, leva em conta não somente a sua 

execução, condição indispensável para sua fruição, mas também o sentido de uma nova 

significação para o texto musical oferecida pelo intérprete na execução, afinal essa tarefa 

envolve elementos que transcendem a partitura e está subordinada a diferentes valores 

estéticos, sociais, históricos, ideológicos, dentre outros (LABOISSIERE, 2007). 

A linguagem da música prescinde da vinculação com objetos da realidade 

física, o que Magnani chama de autonomia abstrata (1996). De fato, a música pura, sem o 

emprego de texto ou desligada de algum rito de qualquer espécie é plenamente auto-

suficiente na sua capacidade de comunicar. 

Pode-se admitir que na execução da música do passado passem a co-existir dois 

ou três substratos culturais, dependendo das condições em que a comunicação aconteça. 

Uma situação possível é aquela em que o ouvinte e o intérprete possuam estreita afinidade 

cultural, de tal maneira que estariam mergulhados no mesmo contexto e a interação se 

daria influenciada por dois substratos culturais. No caso de ouvintes não identificados com 

a cultura do intérprete temos entrelaçados os contextos culturais do compositor, do 

intérprete e do ouvinte. No caso da audição de registros fonográficos, o fruidor tende a ser 

ainda mais diferenciado culturalmente quanto mais distante cronológica ou 

geograficamente estiver da gravação. Esse entrelaçamento de contextos culturais distintos 

pode criar resultados muitas vezes imprevisíveis no processo de comunicação. 

A partitura é um dos pontos de contato neste processo de comunicação, que 

envolve dois tipos de conhecimento: o racional e o sensível. Do ponto de vista racional 

existe uma questão preliminar: será que o intérprete conhece e entende o valor e 

significado de cada um dos signos expressos em um determinado texto musical? O próprio 
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Harnoncourt, especialista no assunto, reconhece a quantidade de mudanças que podem ter 

acontecido ao longo da história da música, no emprego de símbolos musicais e no seu 

significado (1998). Ele dá um exemplo: a figura musical breve, apesar do que o seu nome 

sugere, hoje em dia soa muito menos brevemente que uma fusa, figura mais recente. Uma 

obra escrita em breves queria expressar um andamento mais rápido, coisa que na 

atualidade é assinalada por marcações específicas. Há certo consenso a respeito do fato, e o 

seu conhecimento é valioso na definição de andamentos, mas não há ainda consenso sobre 

o que isto representa em termos práticos do quanto uma música em breves deva ser mais 

movida do que uma outra escrita em valores mais longos, ou mesmo se tal relação é 

necessária no fim das contas. 

Do ponto de vista do conhecimento sensível, as dificuldades são muito maiores. 

Adivinhar as intenções subjetivas de um compositor em meio às informações objetivas de 

alturas, ritmos e harmonias escritas pode se tornar tarefa bem complexa. Como saber o que 

“ia na mente” do criador no momento de conceber sua obra? Obtendo tal resposta, se esta 

for possível, como traduzir estas intenções musicalmente? Tais intenções só se deixam 

adivinhar (DART, 2001), mesmo em edições completas e cheias de informações 

adicionais. 

O compositor mineiro Padre José Maria Xavier deixou escrito em uma das 

partes do Ofício de Ramos de 1872: “N.B. [note bem]: modifique-se e modere-se os 

andamentos, principalmente os alegros, a fim de guardar o decoro da música sacra. Os 

graus altos do metrômeto (sic) são da ópera lírica e mais músicas profanas. Xavier.” É uma 

instrução valiosa, mas fica a cargo do intérprete traduzir essa nota em execuções que 

atendam aos desejos do compositor, uma vez que nem sempre estão disponíveis indicações 

precisas de andamento. O próprio autor da nota não deixa registrado a partir de quais graus 

metronômicos surgem os inconvenientes para a execução de suas obras. 
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Dois conceitos interessantes podem ser levados em conta no momento em que 

se constrói uma interpretação, que seriam fidelidade e liberdade, e cujo equilíbrio aparenta 

ser necessário para uma boa compreensão no processo de comunicação de uma obra 

musical. 

 

9.3. Fidelidade e Liberdade  

Uma série de regentes são citados por Sylvio Lago Junior (2002), comentando 

suas visões pessoais sobre a questão da fidelidade na interpretação. As opiniões de René 

Leibowitz, L.E. Gratia, Toscaninni e outros convergem sobre a necessidade de manter a 

personalidade do compositor sempre presente, talvez preponderante, de maneira a dar a 

conhecer ao espectador o pensamento de quem criou a obra. Não se deve esquecer, porém, 

que a fidelidade ao texto musical original jamais poderá ser absoluta, uma vez que o 

intérprete é mais um agente para a recriação da obra, além que outros que eventualmente 

interajam com o compositor (LABOISSIERE, 2007). 

Em relação à liberdade na interpretação, as opiniões de Bernstein, Pierre 

Boulez, Chasins e outros convergem para a aceitação do fato de que há sempre uma 

margem para que a personalidade do intérprete possa se impor, de maneira que seu estilo 

de execução pode ser reconhecido por ouvintes atentos, assim como o estilo do compositor 

(LAGO JUNIOR, 2002).  

Uma questão complexa e difícil de resolver é a dos limites entre fidelidade e 

liberdade, e o que se infere de parte do discurso sobre interpretação encontradiço em nossa 

literatura é o indispensável emprego do “bom senso”, seja lá o que isto queira dizer69. 

                                                 
69 O professor Lincoln Andrade, quando participou da banca de defesa desta tese, ofereceu boas indicações 

sobre a questão, abordando a ótica de Gunther Schüller (The Compleat Conductor. New York: Oxford 
Music Press, 1997). Segundo este, a regência deve se apoiar sobre três pilares: a ética, a estética e a moral. 
Apesar de jogar um pouco de luz sobre a questão e se apresentarem válidos, esses conceitos podem se 
basear em critérios muito pessoais e subjetivos. Sendo assim, o “bom senso” na interpretação continua se 
configurando como muito individual, e a dificuldade em definir o que ele é permanece.  
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9.4. Interpretação de Música Histórica 

Segundo Thurston Dart (2001), nunca na história da humanidade se fez tanta 

música do passado quanto no presente. Esse é um evento relativamente recente, iniciado 

nas primeiras décadas do século XX. Em outros tempos, a preocupação dos músicos e da 

sociedade era com a novidade: uma composição logo após executada, segundo a sua 

finalidade, era descartada e considerada velha, sendo que muito raramente era de novo 

colocada na estante. Era comum que, nessas raras execuções de música antiga, as peças 

fossem rearranjadas ou modernizadas para que se adequassem ao espírito da época 

(HARNONCOURT, 1998). Esta valorização da música do passado pode ser observada não 

somente nas salas de concerto, mas também na estrutura dos conservatórios e escolas de 

música, onde se aprende muito mais sobre música histórica do que sobre música 

contemporânea. 

Um aspecto importante da música é que se trata de uma arte recriativa, ou seja, 

ela precisa ser recriada para ser apreciada. É uma arte temporal, diferente das artes 

atemporais como as artes plásticas, que uma vez criadas podem ser fruídas 

indefinidamente. Esse processo de recriação, que é especificamente a execução, fica 

fatalmente influenciado pelo espírito da época em que é interpretada. O instrumental 

disponível, a prática musical do momento e até mesmo as experiências estéticas dos 

ouvintes tendem a transformar a obra e gerar uma expectativa de como ela deve ser tocada 

(DART, 2001). 

Os signos que compõem a partitura, na verdade, um mero guia das intenções do 

seu criador, sofrem transformações contínuas em que muitas vezes, seus significados 

originais se perdem no tempo. A esse fato somam-se práticas musicais descontinuadas, 

instrumentos que caem em desuso e dessa forma se ampliam as barreiras para o processo 

de interpretação. Sendo de fato a música uma arte que precisa ser recriada, a moderna 
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valorização da música do passado e sua interpretação geram uma série de demandas 

específicas. 

Ainda baseando-se nos escritos de Harnoncourt (1998), podem-se reconhecer 

duas classes de execução: 

1. Atualizada, que tenta trazer a música para o contexto atual, fazendo-a soar com 

maior proximidade aos recursos e meios do tempo presente. 

2. Autêntica, que tenta transportar a execução para a época em que a obra foi 

concebida. 

Muito se tem falado sobre interpretação autêntica. Alguns chegam a defendê- la 

como o único meio de se realizar uma execução coerente, fiel ao espírito original do 

compositor e do seu tempo. Harnoncourt define interpretação autêntica como a execução 

de música de outras épocas segundo o tempo em que foi criada, recolocando-a no passado 

e comenta que tal fenômeno teve seu marco inicial na Europa em meados do século XX, 

onde a valorização da música antiga se tornou prática corrente (1998). Neste momento 

histórico, no qual começou a se observar criticamente os excessos interpretativos do 

romantismo, a valorização da música do passado realizada sob um determinado cuidado 

estético se firmou, inclusive tornando viáveis as carreiras de muitos músicos que se 

dedicaram a ela. (HARNONCOURT, 1998). 

A relação dos músicos do passado com a música de seu tempo era certamente 

muito diferenciada da tendência que vigora nos dias de hoje, em que se ouve e se pratica 

pouco a música contemporânea. Sem discutir as razões que contribuíram para que tal 

fenômeno ocorresse, pode-se observar claramente que a música composta na atualidade 

não é preponderante, por exemplo, nos repertórios das orquestras brasileiras (OSB, 2008; 

OSESP, 2008). 
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Tal como se deu na Europa, no Brasil dos séculos XVIII e XIX a demanda por 

música nova foi enorme. As celebrações constantes do calendário litúrgico das Minas 

Gerais de outrora aconteciam em grande número, conforme o  espírito religioso do 

colonizador e para estas celebrações eram compostas séries completas de obras. Assim que 

terminavam os ofícios, tais músicas eram consideradas velhas e esperava-se avidamente 

por novas composições (NEVES, 1982). O expressivo número de obras remanescentes 

daquela época comprova a tese, sem precisar levar em conta a quantidade de obras que 

foram perdidas, algumas tendo virado até material para fabricar fogos de artifício 

(VIEGAS, 2004). 

Não é possível reconstituir cientificamente uma prática musical do passado, 

uma vez que a documentação musical traz dados principalmente sobre os fenômenos 

acústicos de uma obra, mas informa muito pouco sobre práticas interpretativas 

(STEPHAN, 1978). No caso de um repertório descontinuado, como os Responsórios, as 

dificuldades são ainda maiores devido à cessação da transmissão de sua execução. 

 

9.5. Interpretação Autêntica 

O que torna uma interpretação de fato autêntica? O “bom senso” do intérprete? 

Do ouvinte? A questão da interpretação dos Responsórios é emblemática. De posse dos 

poucos dados biográficos e bibliográficos disponíveis, é hora de planejar sua execução sob 

o paradigma da autenticidade, recria- la segundo o espírito da época em que foi criada. 

Suponha-se que para tanto sejam atendidas as seguintes condições, como pode sugerir a 

leitura de Dart (2001) e Harnoncourt (1998): 

1. Emprego do provável efetivo da época; 

2. Execução em local adequado, na turalmente, uma igreja da época; 

3. Execução no evento adequado, ou seja, durante uma missa; 
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4. O emprego de violinos da época, com cordas de tripa e arco barroco 

provavelmente; 

5. O emprego de violas nestas mesmas condições; 

6. Trompas diatônicas puras ou com curvas intercambiáveis para as diversas 

tonalidades de cada parte da obra; 

7. Clarinetes em Dó segundo as características da época, incluindo as palhetas. 

8. Emprego do tiple, ou menino cantor, no lugar do soprano; 

9. Emprego do rabecão junto com o violoncelo para o baixo instrumental; 

10. Emprego de falsetista no lugar do contralto; 

11. Execução conforme o estilo do compositor e de sua época; 

12. Emprego de técnicas de execução de época para os instrumentistas e cantores. 

 Algumas condições podem ser mais ou menos simples de serem conseguidas. 

O efetivo é uma questão relativamente simples, já que era habitual o emprego de grupos 

pequenos, formados por um ou dois violinos I, o um ou dois violinos II, viola, violoncelo, 

duas trompas, um clarinete e uma flauta. 

A execução em uma igreja barroca, por exemplo, que pode garantir uma 

acústica mais próxima da esperada pelo compositor não parece ser difícil de providenciar. 

Surgem dificuldades diferentes para lugares diferentes. Certamente que nas Minas Gerais 

devido à verdadeira profusão de igrejas antigas em cidades históricas, providenciar um 

local que remeta a uma condição acústica e ambiental do passado é tarefa mais simples de 

ser atendida. Talvez não se possa dizer o mesmo de locais que não receberam a mesma 

atenção da Igreja e nem tiveram o mesmo aporte de recursos humanos e financeiros como 

aqueles advindos da mineração na época do Ciclo do Ouro. 

A partir deste ponto, o nível de complexidade aumenta. A execução no evento 

adequado, específico para o qual a obra foi composta, implica na celebração de um Ofício 
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segundo o rito católico daquele tempo. Como fazer para reproduzir o espírito piedoso que 

se imagina numa celebração do século XVIII, aspecto subjacente às intenções do 

compositor e muito certamente diferente do espírito religioso dos dias correntes? 

Com relação aos violinos e violas de época, o seu emprego pode ser uma ação 

complexa, mas já existem grupos em várias partes do Brasil e do mundo que estão se 

dedicando a interpretações com instrumentos antigos e a tendência é que insumos de 

época, como arcos barrocos, cordas, bem como outros acessórios, sejam artigos cada vez 

mais acessíveis. Também trompas diatônicas e clarinetes em Dó podem estar 

acompanhando esta tendência moderna e se tornando cada vez mais comuns. 

O rabecão pode oferecer maiores dificuldades para ser encontrado, mas o 

concurso de meninos cantores e falsetistas pode ser providenciado mais facilmente, apesar 

de sua formação ser menos comum do que a das vozes femininas. Pode-se observar que o 

rol de dificuldades é bem extenso, e o dispêndio de fundos e energia até se cumprir com 

todos estes requisitos não é desprezível. 

No caso de Antônio dos Santos Cunha impõe-se um problema adicional: trata-

se de um compositor criativo, mas pouco estudado, sobre o qual não se sabe quase nada do 

ponto de vista biográfico. O específico contexto histórico e ambiental condiciona os 

gêneros musicais e as composições que neles surgiram (STEPHAN, 1978). Sendo assim, 

como recompor o desejo do autor com um maior grau de certeza se ainda não se conhece 

com clareza sua história? 

A partir deste ponto chega-se a um outro estágio ainda mais complexo. Será 

que é possível conseguir instrumentistas e cantores versados em práticas musicais antigas? 

Afinal, de que adianta ter um instrumento antigo sendo tocado com técnica moderna? De 

maneira geral, os cursos de graduação em execução ou mesmo a aprendizagem inicial da 

prática instrumental, se dá baseada na execução e em técnicas voltadas para instrumentos 
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modernos. É comum, por exemplo, que cravistas sejam oriundos das classes de piano e não 

se pode precisar até que ponto o estudo prévio deste instrumento mais moderno interfere 

na execução daquele instrumento mais antigo. 

Seja como for, a pergunta mais importante é: quais e quantos pontos precisam 

ser atendidos para que uma interpretação possa ser considerada genuinamente autêntica? 

Todos? Alguns? Existem tipologias suficientes para se escapar da classificação pelo “bom 

senso” e estipular parâmetros objetivos viáveis? A própria autonomia abstrata da música 

cria dificuldades para estabelecer tais parâmetros, e a definição pelo bom senso pode ser 

demasiadamente precária para definir estas tipologias. Na verdade, o “bom senso” pode ser 

descartado uma vez que sua natureza individual faz com que não seja baliza para validar 

todos os fenômenos artísticos. 

Por outro lado, não parece razoável que uma abordagem matemática possa 

atender a esta necessidade de classificação. Pode-se supor o seguinte argumento estatístico: 

se dentre as 12 condições hipotéticas de execução forem atendidas inteiramente 50%, então 

se tem uma interpretação autêntica. Desnecessário dizer que é arbitrário e completamente 

deslocado do que é efetivamente o fazer musical. 

Dentro do processo de comunicação, a definição de interpretação autêntica 

esbarra em uma outra questão crucial e incontornável: o fruidor. Terceiro agente da 

comunicação musical e validador, ainda que para si mesmo, do discurso. Será que numa 

sociedade como a moderna, onde as experiências auditivas são tão diversas e variadas, o 

ouvinte conseguiria realizar uma “audição autêntica”? Sem sombra de dúvida, o ouvinte 

moderno, exposto a milhares de ruídos e estilos musicais que jamais poderiam ter sido 

previstos no passado, está impossibilitado de ouvir uma composição antiga segundo o 

espírito da época em que a obra foi escrita. Hoje em dia ouvem-se guitarras e distorções, 

sons sintetizados, amplificadores, turbinas de avião, motores, máquinas e tudo o mais que 
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gere sons. É possível que toda esta gama de sonoridades interfira na apreciação da música 

antiga e na captação do sentimento que porventura ela expressa. 

 

9.6. Interpretação Atualizada 

Talvez seja ainda mais complexo falar sobre interpretação atualizada, uma vez 

que as dinâmicas da sociedade atual e do contexto histórico contemporâneo estão cada vez 

mais fluidas. Por outro lado, o emprego de instrumentos modernos, que incorporam as 

mais modernas técnicas de confecção pode ser um grande facilitador, já que suas técnicas 

de execução e seu emprego são muito difundidos. 

Outro aspecto que torna a execução da música histórica mais próxima de uma 

concepção de interpretação atualizada é a sua apresentação em local diverso para o qual foi 

originalmente pensada. Hoje em dia, é possível que a sala de concerto ou o auditório sejam 

os locais onde mais se tem ouvido música histórica, não obstante algumas igrejas estarem 

se abrindo para esta execução musical. Apesar disto, cumpre observar a dificuldade em se 

realizar os Responsórios no local e no momento para o qual as obras foram compostas. Se 

de fato o Ofício de Trevas já não mais ocorre em quase todo o mundo, a execução desse 

repertório fica ainda mais justificada, caso ocorra como peça de concerto. 

A interpretação atualizada também não precisa se preocupar com a variedade de 

estímulos sonoros e de contextos culturais de sua audiência, uma vez que não se busca 

mais a recriação de um ambiente sócio-cultural extinto. A relação entre compositor, 

ouvinte e intérprete tende mais para a fruição estética por parte deste último, não obstante 

o impacto da linguagem do compositor e da obra, segundo seu próprio contexto, não ser 

desprezível. 
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O emprego de vozes femininas, efe tivos maiores, instrumentos modernos e 

outros equipamentos também são elementos atualizadores, inclusive a presença do regente 

especialista, elemento provavelmente ausente na concepção dos Responsórios. 

 

9.7. A questão dos Andamentos 

O andamento é uma questão sensível, já discutida por uma variedade de 

estudiosos e compositores, muitos deles apresentando conclusões conflitantes. Para a 

interpretação dos R4FS, entretanto, deve-se observar principalmente a anotação do Padre 

José Maria Xavier, compositor influenciado por Antônio dos Santos Cunha e que 

recomenda comedimento com os andamentos rápidos. Claro que a sensibilidade do 

intérprete é que será o verdadeiro balizador na definição dos tempos a serem empregados 

quando da execução, mas a instrução deixada pelo venerando compositor é valiosa. 

Algumas indicações de andamento encontradas nos originais podem ser um 

pouco mais claras em seu sentido. As indicações de andante, por exemplo, podem servir 

como referência inicial para a definição dos demais andamentos, como se fazia no passado 

(HARNONCOURT, 1998). Os adágios seriam proporcionalmente mais lentos, os 

moderatos mais rápidos e assim sucessivamente. Deve-se observar, contudo, que a 

importância do sentido musical e expressividade a partir da definição dos andamentos, 

podem obrigar a uma execução em que se tenham várias contagens metronômicas para 

indicações semelhantes. Equivale dizer que nem todo andante terá o mesmo pulso, apesar 

de que as variações entre um e outro não deverão ser muito grandes. O regente precisa 

confiar em sua sensibilidade musical e na leitura do sentido textual, de forma a encontrar 

os andamentos que confirmem a dramaticidade dos textos. 

Uma outra condição a ser observada é a da condição acústica do ambiente 

escolhido para a execução. A experiência indica que locais com muita reverberação podem 
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exigir andamentos mais lentos, devido à sobreposição de harmonias. Salas com 

reverberação controlada ou locais sem reverberação podem exigir andamentos mais 

rápidos para que a execução não pareça algo vazia ou “seca”70. 

Uma sala com tempo de reverberação superior tenderá a propiciar uma 

compreensão menos clara das harmonias. Deve-se observar que o tempo de dispersão das 

freqüências graves, exatamente as que mais se confundem se sobrepostas, é maior do que o 

das freqüências mais agudas. Locais com tempo de reverberação inferior a 8 segundos 

podem ser considerados “secos”, enquanto igrejas e grandes salões podem apresentar 

tempo de reverberação muito superior e muito maior tendência a misturar os sons 

(MENEZES, 2004). 

O volume - produto da altura, largura e profundidade da sala onde se é 

executada uma peça - é determinante para sua compreensão. Tal fenômeno ajuda a explicar 

porque a música composta para ambientes de menores dimensões tendem a ter escrita mais 

ágil e a soar mais leve : devido ao tempo curto de reverberação das salas pequenas. Obras 

mais solenes, para grandes igrejas, tendem a ter escrita mais lenta e a soar mais pesadas 

(RIGDEN, 1977). 

 

9.8. Interpretação Objetiva e Subjetiva 

Sylvio Lago (2002) cita dois conceitos de regência. Um desses é chamado 

“regência objetiva” que, segundo o autor, teve como modelo e expoente máximo Arturo 

Toscanini (1867-1957). A regência objetiva pode ser identificada pela perfeita fidelidade 

ao texto musical e identifica-se com padrões formais e interpretativos mais rígidos. 

                                                 
70 As primeiras execuções dos R4FS foram realizadas com o emp rego de partituras em uma versão semi-

finalizada. Ocorreram dois concertos, o primeiro no Salão Nobre da Reitoria da UFBA e o segundo na 
noite seguinte no Museu de Arte Sacra da UFBA, Igreja de Santa Terezinha. De fato, a sensação da 
primeira apresentação, numa acústica muito mais “seca”, era de que os andamentos foram melhor 
ajustados do que na segunda apresentação, um local com muito mais reverberação. Aparentemente, a obra 
deveria ter sido realizada um pouco menos movida em seu segundo dia, fato que passou despercebido por 
não ter sido possível a realização de ensaios no local. 
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Toscanini, com seu estilo sóbrio de regência mudou os conceitos de interpretação em sua 

época e rompeu com a tradição romântica do século XIX. Suprimiu de seu trabalho muitos 

elementos que poderiam ser classificados como arbitrários, uma vez ausentes da partitura. 

Sylvio Lago cita o maestro George Szell (1897-1970), que com um pensamento sintetiza 

bem o sentimento suscitado nos primeiros anos do século XX: 

 

Pense-se o que se pensar sobre sua interpretação de uma obra específica, mas o fato é 

que Toscanini mudou por inteiro o conceito de direção e retificou muitos processos 

arbitrários de uma geração de intérpretes anteriores a ele. (2002, op. cit. P.148 ). 

 

Na atualidade, o exemplo de Toscanini se tornou luminar de uma geração de 

maestros que de uma forma ou de outra seguiram seus passos71 e, ainda hoje, sua regência 

objetiva é objeto de estudos e tida como linha interpretativa em escolas e conservatórios 

por todo mundo. 

Do outro lado, há um segundo tipo de regência, a chamada “regência 

subjetiva”. Seu maior nome no último século foi Wilhelm Furtwängler (1886-1954), que é 

tido como expoente de uma interpretação calcada nos ideais românticos. Esse estilo de 

regência emprega uma boa quantidade de parâmetros ausentes do texto musical, calcados 

na idéia de que os signos de uma partitura não são capazes de exprimir tudo que uma boa 

interpretação pede. Seus seguidores pregam que a experiência e musicalidade do intérprete 

são elementos fundamentais para uma boa execução e que a intuição pode ser mais um 

elemento válido e utilizável.  

Esses dois estilos de regência opostos geraram as maiores discussões e cisões 

ao longo da história da interpretação, e seu debate foi de suma importância para os rumos 

da música e para o trabalho dos maestros no século XX. A diferença entre uma técnica e 

                                                 
71 Certamente que a regência evoluiu ao longo dos anos, e alguns conceitos podem estar ultrapassados, mas 

ainda assim, muito do que o ilustre maestro propôs, serve de base para grandes escolas de regência na 
atualidade. 
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outra é o que marca os estilos de interpretação em nosso tempo. Ambos têm suas origens 

históricas no século XIX. Mendelsohn e Schumann além de compositores foram 

intérpretes tidos como objetivos. Segundo eles, uma boa interpretação deveria se ater 

única e exclusivamente ao que foi indicado pelo autor, sugerindo inclusive que se buscasse 

o acesso aos manuscritos originais das obras, uma vez que acréscimos indesejáveis 

poderiam ter sido feitos pelo editor em publicações (apud LAGO JUNIOR, 2002). Esses 

acréscimos, de fato, podem mesmo se tornar incômodos. Em alguns casos são feitos a 

guisa de correção, mas sem nenhum critério musicológico, ou pior com pretensões 

musicológicas sem embasamento. Quanto mais antigas as composições, maiores as 

interferências de terceiros.  

A regência objetiva pressupõe uma interpretação o mais fiel possível ao que o 

compositor efetivamente deixou registrado, sem ter efeito paralisante e, não obstante, 

informando que as notas são mais que simplesmente meras indicações de duração e altura. 

Para o maestro italiano, a música precisa cantar a partir do que está escrito, mas sem 

perder seu espírito de recriação. Para ele o intérprete deveria buscar a perfeição da obra, 

utilizando o máximo de si e de seus conhecimentos em favor da mais elevada expressão 

artística. Citando Sílvio Lago: 

Para ele [Toscanini], o importante é não distorcer o significado da música, fugindo de 

seu espírito no momento do trabalho recriado. Reger e interpretar significava a arte de 

mobilizar os múltiplos dotes da técnica, da arte e da inspiração, sem buscar 

“originalidades” desnecessárias, não violando assim o caráter e o estilo da composição 

(2002, p.152). 

 

Disciplina e fidelidade são qualidades imprescindíveis para a interpretação 

objetiva. Tempos, ritmos, sonoridades e cores orquestrais precisam ser retratados 

fielmente, usando razão, ordem e funcionalidade. A recriação da música deve utilizar os 

elementos da partitura que a representa. O objetivismo se opôs a uma tradição romântica, 
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sedimentada principalmente na Áustria e Alemanha, construída principalmente pela 

presença avassaladora de Wagner e seus discípulos. Seu estilo expressivo somado ao 

conteúdo de suas composições teve grande influência junto aos intérpretes 

contemporâneos e posteriores. Dentre seus hábitos de direção musical estavam práticas de 

flutuação do tempo, alterações dinâmicas, nuances rítmicas e, inclusive, alterações nas 

orquestrações. Aparentemente, ele se importava menos com os aspectos técnicos da 

execução. Sua preocupação número um era o efeito emocional que pudesse ser conseguido 

e um senso estético particular. Curioso é que em mais de uma vez, ele declarou a 

importância de o regente conhecer intimamente a partitura, não economizando tempo ou 

esforço para entendê- la e assim seguir o mais fielmente possível as indicações do 

compositor (LAGO JUNIOR, 2002).  

A regência subjetiva certamente exige uma participação muito maior do 

intérprete, e o seu peso e influência no resultado final da interpretação será sempre muito 

mais intenso e perceptível. Furtwängler, como ícone da regência romântica, tinha 

características extremamente marcantes de sua personalidade estampadas nas obras que 

regeu, uma regência carismática e um refinamento apurado na execução. Predominam as 

flutuações do tempo, estes geralmente menos movidos, fraseados vigorosos, equilíbrio e 

rigor nas mudanças dinâmicas. Sua regência se baseia na estrutura da música, onde cada 

detalhe é devidamente valorizado, cada mudança, seja ela harmônica, fraseológica, 

instrumental, é ressaltada, buscando um fluxo contínuo e expressivo da obra. Essas 

características acabaram se tornando marcas das melhores interpretações subjetivas 

(LAGO JUNIOR, 2002). 

A busca pelo sentido oculto que pode estar encerrado em uma obra e a 

possibilidade de emocionar os ouvintes é motivo de incessante preocupação por parte dos 

músicos adeptos a esse estilo. Existe o consenso de que arbitrariedades precisam ser 
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evitadas, mas seus limites são mais tênues. Seus defensores afirmam que todas as ações 

que empregam se baseiam no que está subentendido ou impossível de se exprimir pelos 

signos de uma partitura (LAGO JUNIOR, 2002). 

Muitos estudiosos e musicólogos que se debruçam sobre a música do passado 

admitem que a simbologia musical seja extremamente acanhada e limitada em suas 

possibilidades de expressar todas as nuances e infinitas combinações possíveis para a 

execução de uma determinada peça (DART, 2001). Muito da prática musical dos tempos 

idos influenciou os processos de registro em partitura das idéias dos autores. Aspectos de 

interpretação comuns e disseminados em determinadas épocas costumavam não ser 

indicados nas partes. Estas práticas terminam sendo substituídas por outras em ritmo 

muitas vezes acelerado, o que faz com que poucas gerações posteriores já estejam 

completamente ignorantes do que era corriqueiro no passado. A constatação desses 

problemas pode colocar o intérprete atual em situação difícil. Essa preocupação em indicar 

com toda clareza certos detalhes não existia. A música era algo extremamente pulsante, era 

uma música viva, feita naquele momento, para ser tocada naquele instante. Assim que 

acabava de ser executada era abandonada. Certamente, todos esses detalhes, para serem 

grafados, exigiriam um enorme dispêndio de tempo e de esforço. Os autores não se 

importavam em explicar graficamente uma nuance que todos sabiam como deveria ser 

tocada.  

Tradições musicais descontinuadas, como por exemplo, o progressivo desuso 

do oficleide, tornam ainda mais difícil a vida do intérprete que queira fazer uma boa 

interpretação. Como fazer para que uma interpretação seja o mais fiel possível ao espírito 

do seu autor. O que isto quer dizer? Será que isto é possível? Será que isto é desejável? 

Será que se dispõe de recursos suficientes para realizar essa tarefa? Até que ponto a 

fidelidade e a liberdade podem conviver em uma execução? Uma encruzilhada em que as 
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diversas opções para uma interpretação (autêntica, atualizada, subjetiva e objetiva, e suas 

combinações) colocam os intérpretes é a das possibilidades existentes para que se possa 

resolver tais indagações.  

Não é possível responder de modo simples a seguinte pergunta: será uma classe 

de interpretação melhor que a outra? Por esta razão é que se deve levar em conta o 

conceito de interpretação coerente72, partindo de uma proposta que se sustente por essa 

abordagem.  

                                                 
72 Segundo o Dicionário Aurélio: “Coerente. adj2g. 1. Em que há coesão, ligação ou adesão recíproca. 2. Que 

procede com lógica, conseqüente.” FERREIRA, Aurélio B. Mini Aurélio Século XXI. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira. 2001. 



10. CONCLUSÃO 

As possibilidades interpretativas dos R4FS podem ser praticamente infinitas, e 

este trabalho naturalmente não pretende esgotar o assunto. As conclusões que ora serão 

descritas tratam tão somente de sugestões ao regente e demais intérpretes, que se espera 

sejam úteis, e possibilitem uma execução expressiva e abalizada desse material ainda 

pouco conhecido. 

A questão da individualidade da execução musical é ponto crucial para a 

compreensão desse fenômeno. Cada vez que uma obra é recriada, ou seja, é dada a ser 

conhecida como expressão artística, o seu intérprete traz sua sensibilidade, cabedal de 

conhecimentos, criatividade e propostas unidas intimamente à partitura que lhe serve como 

guia (LAGO JUNIOR, 2002). 

Deve-se observar que o desejo do compositor de certa forma acompanha 

indelevelmente a partitura musical e de forma permanente, o que permite o 

reconhecimento da obra em qualquer momento histórico em que ela for apresentada desde 

que minimamente algo do “espírito” da obra seja mantido. O desejo do intérprete por outro 

lado, ainda que jogue luzes sobre a obra, se perde no momento em que soa o último acorde 

ou nota. Uma nova execução, fatalmente trará outra concepção. 

O que se pretende com esse tipo de pesquisa é colaborar para que o maior 

número de informações e dados possibilite aos futuros regentes dos Responsórios para 

Quarta Feira Santa e mesmo dos demais Responsórios o melhor emprego de sua própria 

experiência e criatividade a serviço da compreensão da obra e consequentemente de sua 

recriação. Por esta razão é que se falou pouco sobre aspectos práticos da regência. A 

questão do gestual, por exemplo, é de tal forma pessoal (LAGO JUNIOR, 2002) que pode 

ser muito pouco eficiente propor determinada coreografia corporal para determinado 

trecho musical. 
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O gesto do regente exprime uma imagem mental de como se deve comunicar 

uma determinada intenção musical para o coro e a orquestra, baseando-se na idéia de como 

determinado trecho deverá soar (MUNIZ NETO, 2003). Por esta razão, é melhor que se 

concentre na criação destas imagens mentais a partir das quais cada intérprete deverá criar 

a ação mais adequada para a transmissão da idéia construída, dentro de seu próprio 

repertório gestual e de suas possibilidades de comunicação. 

A compreensão da obra é um conceito que vem sendo considerado crucial para 

a interpretação. Frederick Dorian comenta que existem três caminhos a serem trilhados de 

maneira a se realizar uma boa execução, todos três se referindo a questões que se 

relacionam com a clareza da compreensão de uma partitura, principalmente em se tratando 

de composições pré-clássicas. O primeiro desses caminhos é o da compreensão dos sinais 

encontrados na partitura e seu significado. O segundo diz da criatividade do intérprete que 

precisa estar a serviço da revelação dos significados ocultos numa partitura. O terceiro é a 

necessidade de se conhecerem as condições que cercaram a criação da obra e de se estar 

familiarizado com os recursos empregados para esse fim (DORIAN, 1950). 

No caso das formas coletivas de interpretação, que é o caso do coro e da 

orquestra, o regente precisa se comunicar com um “organismo” vivo, algumas vezes com 

idéias próprias, para que esse reproduza sonoramente sua idéia musical, processo tanto 

mais confuso e problemático, quanto menos clara for a concepção do diretor musical.  

Naturalmente que cada músico envolvido nesse processo trará sua contribuição pessoal, o 

que é desejável e condição muito valiosa para a boa comunicabilidade da obra, mas será 

sempre indispensável a convergência de intenções e de ideais para que se obtenha 

resultados favoráveis. 

Quando se fala em convergência, é necessário ter sempre em mente a questão 

das propostas interpretativas. Antes mesmo do primeiro ensaio, é imprescindível que seja 
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feita uma escolha consciente sobre os diversos estilos de interpretação e que se conheçam 

os múltiplos desafios que cada um propõe. Uma abordagem realista das condições 

oferecidas, do material humano disponível, do tempo para ensaio e suas condições é 

indispensável para que se realize uma execução abalizada. 

Muito arriscado, senão impossível, dizer de forma definitiva e peremptória se 

um ou outro estilo de interpretação é melhor ou pior do que outro. Por isso que o aspecto 

da coerência das concepções de execução é de suma importância. A própria possibilidade 

de estilos contrastantes serem empregados em proporções variadas numa mesma 

interpretação demonstra a multiplicidade de resultados, que ao menos em tese podem ser 

satisfatórios. Sobre a arte da interpretação: “Por ser uma forma de expressão dotada de 

infinita variedade, não é de surpreender que seja também uma arte penetrada por uma 

irrecusável instabilidade conceitual” (LAGO JUNIOR, 2002, p. 157). 

 

10.1. Opção pela Interpretação autêntica  

Uma concepção importante e que precisa ser observada é a interpretação dos 

Responsórios como música cerimonial, o que implica dizer de sua execução em seu 

emprego primordial, que é durante o Ofício de Trevas. Esta condição é complexa de ser 

atendida, pois implica na restauração de uma prática litúrgica em desuso. Naturalmente 

que tal execução pode possuir grande força dramática, entretanto sua realização implicaria 

inicialmente na reconstituição de uma cerimônia praticamente extinta. No caso da 

execução dos Responsórios em São João del-Rei, onde ainda se realiza o Ofício de Trevas, 

tal ensejo exigiria a modificação de uma prática centenária, já que nesta cerimônia são 

executadas obras do Padre José Maria Xavier por força da tradição. 

Por se tratar de música histórica, a opção por uma execução que se aproxime de 

um ideal de interpretação autêntica não deixa de ser viável, se para tanto forem observadas 
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condições que implicam em tal modelo interpretativo. Como já exposto, muito difícil, 

senão impossível que aconteça plenamente, mas isto não impede que excelentes execuções 

sejam feitas numa aproximação realista em relação ao que se presume ser o sentimento 

original da obra. 

Naturalmente que o emprego de instrumental de época pode emprestar riqueza 

à audição da composição, mas é interessante ressaltar que Harnoncourt  não coloca esta 

condição como uma das primordiais (1998). Thurston Dart também afirma que o emprego 

de instrumental antigo é um meio para se chegar a uma interpretação e nunca um fim 

(2001). Tal recurso só deve ser usado se houver segurança de que a compreensão da obra 

não fique prejudicada. 

Deve-se observar segundo esta ótica o tamanho do efetivo, devendo ficar em no 

máximo quatro violinos, duas trompas, uma flauta, um clarinete e no máximo dois cantores 

para cada naipe. Deve-se observar também a possibilidade do emprego do tiple em lugar 

do soprano feminino e falsetistas no lugar do contralto. Para esse tipo de execução 

recomenda-se sua realização em uma igreja barroca, devido às condições ideais de 

acústica, afinal, é o ambiente para o qual a obra foi concebida. 

Para Leopoldo Hurtado não é possível que uma interpretação seja 

absolutamente autêntica e fiel à obra, nem que seja possível um dia se chegar ao consenso 

sobre o que é a verdadeira interpretação ou mesmo o que isso deveria significar 

(HURTADO, 1951), mas segundo Harnoncourt, não há impedimentos para que sejam 

feitas tentativas conscientes nesse sentido (1998). 

 

10.2. Opção pela Interpretação Atualizada 

Quando se pensa em interpretação atualizada, a primeira possibilidade é a da 

realização dos Responsórios como música de concerto. Nesse caso, ocorre o afastamento 
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da condição de música de utilidade litúrgica e sua aproximação ao campo da apreciação 

estética pura e simples. Levando-se em conta a natureza da obra, não é exagero dizer que o 

aspecto religioso se fará presente em toda execução cuidadosa, entretanto, o sentimento 

piedoso fatalmente terá uma nova conotação. 

Importante salientar que cada vez que algum elemento musical da 

contemporaneidade se faz presente, a interpretação tende a ser ainda mais atualizada, o que 

exige outros cuidados para a manutenção da coerência na execução. É o caso de se 

observar o local da apresentação. Uma moderna sala de concerto, com finalidade e 

condições de acústica completamente diversas daquelas encontradas numa igreja barroca, 

local pensado pelo compositor como palco para a execução dos Responsórios, fatalmente 

levará à uma interpretação que tende a se afastar da proposta da autenticidade. 

O emprego de instrumental moderno não aparenta representar perda, tampouco 

o emprego de vozes femininas fará com que os Responsórios percam em expressividade. 

Tais medidas contribuem para o distanciamento de um ideal de interpretação autêntica e se 

aproximam de uma interpretação atualizada. É necessário não esquecer que o material 

humano disponível e recursos possíveis são determinantes numa proposta de execução.  

De modo geral, quanto maior a sala para apresentação, mais ampliado deverá 

ser o efetivo instrumental e vocal, e o regente precisará ter sensibilidade e experiência para 

definir de antemão quantos instrumentistas e cantores serão necessários para que a questão 

acústica não crie prejuízos para a compreensão e coerência do discurso musical. É fatal que 

a execução dos Responsórios com orquestras e corais grandiosos leve a uma concepção 

completamente distinta da inicialmente pretendida pelo compositor, mas ainda assim 

podem ser obtidos resultados artísticos plenamente satisfatórios. 

A própria questão da interpretação conduzida por um regente especializado é 

elemento atualizador da interpretação. Seu concurso não era usual na São João del-Rei do 
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século XVIII e começo do século XIX, quando a direção musical era realizada por um dos 

músicos. Na modernidade, o regente é um facilitador na produção de resultados musicais, 

principalmente em se tratando de grandes grupos, habitualmente caros e com agenda 

apertada. 

 

10.3. Opção pela Interpretação Objetiva 

A interpretação objetiva aparenta ser a mais praticada na atualidade, mas sob 

sua égide, corre-se o risco de se realizarem execuções sem vida pelo receio de se 

cometerem excessos. No dizer de Sérgio Magnani, interpretar “denota o ato de descobrir 

os significados que podem estar ocultados por detrás de uma série de significantes 

fundamentais” (MAGNANI, 1996. p. 61), o que equivale dizer que uma boa interpretação 

precisa extrair muito mais do que comunicam os signos objetivos escritos numa partitura. 

Interpretações que sonegarem esse tipo de construção provavelmente soarão mecânicas e 

sem vida73. 

 

10.4. Opção pela Interpretação Subjetiva 
 
Não obstante a tendência surgida desde Toscannini de se privilegiarem as 

interpretações objetivas, muito da inventividade do regente intérprete pode ser necessária 

para que todas as nuances e sentimentos encerrados nas partituras dos Responsórios sejam 

expressos. A exigüidade de referências bibliográficas pode obrigar ao intérprete o emprego 

de uma série ainda maior de recursos não escritos. É o caso das diversas figuras retóricas 

                                                 
73 Modernamente, a audição de uma obra sem a devida contribuição da inspiração do intérprete é 

relativamente simples de se conseguir. O próprio processo de edição em partitura dos Responsórios 
ensejou várias oportunidades desse tipo ao seu editor, uma vez que foi realizada com o emprego de 
software que permite a audição do que está sendo escrito. A guisa de curiosidade foram feitas alterações 
nas intensidades representadas pelas dinâmicas, simulações de fraseados com o uso de fontes sonoras 
artificiais bastante fidedignas, e outras simulações que buscaram a humanização da “interpretação” do 
computador. Naturalmente, o resultado auditivo destas experiências foi pobre e confirma a tese de que os 
elementos objetivos presentes na partitura e plenamente reconhecíveis pela máquina são insuficientes para 
a comunicação plena do fenômeno artístico. 
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que podem exigir muito mais do que o sugerido pelas notas escritas para se fazerem 

efetivos, bem como determinados andamentos, que para serem definidos corretamente 

demandarão grande sensibilidade. É importante ressaltar que a partitura expressa muito 

mais fenômenos acústicos do que interpretativos (STEPHAN, 1978), devendo esses 

últimos ficar por conta do executante. Mais uma vez, o equilíbrio entre a objetividade do 

que é expresso na partitura e a subjetividade da manifestação artística a cargo do 

executante ensejará maior coerência no discurso musical. 

Pode-se supor que a questão da fidelidade ao desejo do compositor tenha 

grande afinidade com uma proposta de interpretação objetiva, mas tal associação pode não 

ser tão tranqüila, na medida em que nem sempre é possível adivinhar o desejo do autor. 

Por outro lado, a proximidade da linguagem dos Responsórios com o estilo Clássico, que 

em seus fundamentos se afiniza com a interpretação objetiva (LAGO JUNIOR, 2002), 

permite nesse caso particular tal inclinação. A interpretação subjetiva, que se associa mais 

ao Romantismo, é uma tendência musical que se afasta da linguagem de Antônio dos 

Santos Cunha. Por esta razão, a interpretação de sua obra pode ter menos afinidade com 

esse estilo de execução, não obstante, o subjetivismo do regente intérprete ser 

indispensável. 

Brigite Massin deixa entrever em sua visão de interpretação que a execução sob 

a égide da autenticidade, e por extensão, sua afinidade maior com o estilo objetivo, não 

prescinde um maior conhecimento das condições que cercaram a criação de uma obra, 

apesar de visões opostas serem possíveis, o que corrobora a idéia de um certo 

comedimento com relação à subjetividade do intérprete (MASSIN, 1997). 
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10.5. A Questão da Proporção 

Segundo Abram Chasins a questão em torno do peso da concepção do 

intérprete em relação ao desejo do compositor expresso na partitura é um problema de 

proporção (apud LAGO JUNIOR, 2002). Assim como não é possível uma interpretação 

completamente autêntica, devido ao caráter recriativo da música e às interferências dos 

contextos culturais do intérprete e do ouvinte, a coerência numa proposta de interpretação 

reside na proporção em que elementos que contribuem para a atualização da performance 

concorrem na sua realização. 

A questão da proporção também é decisiva em relação à fidelidade ao texto 

musical e à liberdade do intérprete. Os dados disponíveis sobre o que se cogita ser a 

melhor forma de se executar música mineira como os Responsórios, e que estão sendo 

discutidos nesse trabalho, indicam maior peso com relação à opção pela fidelidade do que 

pela liberdade pura e simples da expressão do intérprete, não obstante esta ser 

indispensável e mesmo desejada. 

A opção de que empregue maior proporção de fidelidade aos dados contidos na 

partitura leva em conta inicialmente as qualidades musicais de Antônio dos Santos Cunha, 

cujo domínio de estruturas e processos composicionais levam a crer que registrou com o 

máximo de objetividade possível seu desejo criativo nos manuscritos remanescentes. 

Uma grande variedade de fontes secundárias, sem que seja possível o acesso às 

fontes primárias, pode colaborar para que surjam dúvidas em relação às opções do editor 

na elaboração do conteúdo de uma edição. Esse fato pode causar desconfiança nos 

intérpretes, uma vez que pode gerar insegurança sobre a origem dos dados grafados e 

selecionados para impressão. A existência de originais autógrafos diminui a quantidade de 

dúvidas sobre as intenções do autor, estas não plenamente acessíveis, mas se sua escrita foi 

na medida do possível bastante preservada, isto pode garant ir maior objetividade em 
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relação às suas opções composicionais. A consulta a cópias não autógrafas, de copistas 

diferentes em acervos variados gera problemas diversos, muitas vezes de difícil resolução 

(CASTAGNA, 2004). Tal fato pode gerar dúvidas na interpretação, a partir do momento 

em que conclusões e complementações editoriais podem ser contestadas, mesmo que 

embasadas musicologicamente. 

Um aspecto que conta a favor da fidelidade é o de se tratar de música com 

texto. A leitura de Sérgio Magnani (1996) sobre o assunto, sugere que a música vocal tem 

menor autonomia abstrata que a puramente instrumental. Esta constatação permite maior 

aproximação aos parâmetros da interpretação objetiva, que desvendados a partir da análise 

musical e contextual da obra, reforçam a idéia de que o próprio texto e seu significado seja 

elemento a ser focalizado na execução. Se a obra perde em abstração, ganha em 

compreensibilidade. 

Um aspecto primordial se impõe em relação às possibilidades de execução na 

atualidade, e é um forte atualizador da interpretação. Trata-se da realização dos 

Responsórios como música de concerto, situação que se afasta das concepções originais do 

autor. Esta opção interpretativa força um maior cuidado em relação à questão das 

proporções, na medida em que a inobservância da função primordial da obra, somada à 

uma condição ambiente moderna, podem gerar desequilíbrio na performance. 

O conhecimento das finalidades da obra é outro aspecto importante na escolha 

da proporção entre liberdade e fidelidade. Se por um lado, quase nada se sabe sobre o seu 

autor, não há dúvida sobre a aplicação original dos Responsórios como música utilitária. 

Importante destacar que foi criada para ser executada numa cerimônia de religiosidade 

dramática, em momento histórico e local no qual se expressava funda preocupação 

religiosa, com intensa importância da celebração litúrgica no espírito e nas mentes do povo 

das Minas Gerais da virada do século XVIII, seu público inicial. Naturalmente, parece 
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descabida a execução da obra com a leveza e despreocupação de uma afetuosa ária de 

ópera, o que proporcionalmente faria sua execução se distanciar da fidelidade ao texto 

musical e se aproximar mais do aspecto da liberdade do intérprete. 

Como se pode ver, a questão de proporção implica simultaneamente na 

observação à fidelidade ao autor em relação à liberdade do regente intérprete e também das 

possibilidades de autenticidade e a inevitável atualização da obra. 

 

 10.6. Ópera e música religiosa 

A ampliação do efetivo instrumental e vocal pode criar uma questão nova com 

relação aos solistas e sua potência vocal. Não obstante as influências operísticas claras nos 

solos dos Responsórios, o aspecto pio e religioso típico da obra precisa ser preservado. 

Vozes demasiado potentes e com intenções que se prestam muito bem à ópera 

convencional correm o risco de soarem com certo “peso” sobre um material que pretende 

levar ao sentimento religioso. 

Durante o século XIX, a influência da ópera dentro da música litúrgica se faria 

ainda forte, o que fez com que o Papa Pio X propusesse a reforma da música na igreja por 

considerar que os excessos dos autores e intérpretes interferiam na concentração e no 

sentimento piedoso dos fiéis (DUFFY, 1998). A dramaticidade encontrada nos 

Responsórios sugere, contudo, que certa ousadia com relação aos seus elementos 

expressivos seja empregada.  

As intenções de Pio X em disciplinar a música ainda no século XIX, bem como 

as preocupações do Padre José Maria Xavier, indicam que uma prática próxima da ópera 

era comum, não obstante seus excessos tenderem a se distanciar das finalidades da liturgia.  

Trata-se também de uma questão de proporção. A propósito de se evitar os 

exageros da ópera não se deve passar pela música superficialmente, afinal, as influências 
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operísticas na obra de Antônio dos Santos Cunha são claras. É de uma questão de 

equilíbrio entre os recursos interpretativos que vão concorrer para um bom resultado, 

evitando os recursos que soariam de bom gosto em um papel cênico, mas estranhos num 

outro contexto. O conteúdo dos Responsórios é dramático e seu autor não se furta a 

empregar recursos advindos da ópera, mas trata-se eminentemente de música religiosa. 

 

10.7. A Pronúncia do Latim 

O latim, língua na qual foi composta a maioria das obras para a liturgia católica, 

é um ponto de interesse e controvérsia em relação às possibilidades de interpretação do 

repertório histórico em geral. São admitidas três pronúncias principais. A pronúncia 

romana, adotada a partir da restauração do Canto Gregoriano por Pio X e feita pelos 

monges beneditinos de Solesmes. Acreditava-se que a população de Roma era herdeira 

direta dos antigos romanos e a reconstituição da língua foi feita sobre esta falsa premissa 

(CULLEN, 1983). 

Uma segunda pronúncia, adotada nas escolas e seminários no Brasil e em 

Portugal é a pronúncia tradicional, que em muito se aproxima do português falado em cada 

um desses países (COMBA, 2002). É de fato a mais tradicional na cidade de São João del-

Rei, apesar dos esforços de alguns professores de canto formados em outras praças no 

sentido de se adotar a pronúncia romana. 

A terceira pronúncia é conhecida como restaurada e tenta, a partir de bases 

científicas, imitar a pronúncia usada pelos cidadãos romanos cultos da época de Marco 

Túlio Cícero, falecido em 43 a.C. (COMBA, 2002) 

A tentativa de realização de interpretação que se pretenda histórica pode gerar 

indagações complexas. Qual a pronúncia ideal? A da época em que o latim era língua 
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vernácula, anterior à época medieval quando os textos dos responsórios se firmaram, ou da 

época de Antônio dos Santos Cunha quando os Responsórios foram compostos? 

Thomas Cullen declara que a pronúncia pode ser importante, mas não está 

acima de tudo, por isso, sugere que uma pronúncia estranha aos ouvidos brasileiros deva 

ser evitada na execução de repertório histórico (1983). Seguindo esse princípio, a 

pronúncia restaurada pode ser a que causa maior estranheza devido a empregar fonemas 

“duros”, como por exemplo, na palavra Cícero, que soaria como “Kikero”. Curiosamente, 

a opção por empregar a pronúncia restaurada, apesar de remeter a uma época anterior às 

demais, poderia não ser a mais “histórica”, por incrível que pareça. Nos idos em que os 

Responsórios foram escritos esta pronúncia nem havia sido sistematizada, fato que ocorreu 

somente no fim do séc. XIX. Nem sempre a prática mais antiga e mais embasada 

cientificamente é a mais autêntica. 

A pronúncia tradicional é a que apresenta maiores possibilidades de ser a mais 

empregada na época de criação dos Responsórios, por isto pode ser uma opção viável. 

Segundo Júlio Comba (2002) é a que soa mais parecido ao Português e difere dele nos 

seguintes casos: 

• Ditongos æ, ae, ou oe soam “e”, como em pena (castigo). 

• Grupo ch soa “k”, como em casa. 

• Grupo ph soa “f”, como em farmácia. 

• Grupo th soa “t”, como em tesouro. 

• A sílaba ti soa “ci”, como cinema, exceto quando no começo de frase ou 

precedida de s, t, ou x. Nesses casos mantém o som original. 

• A vogal u soa sempre, como em tranqüilo. 

• O x soa “ks”, como em táxi.  



 203 

A pronúncia romana, cujo emprego na liturgia é sugerido pelo Liber Usualis 

apresenta as seguintes características (COMBA, 2002): 

• Ditongos æ, ae, ou oe soam “e”, como em pena (castigo). 

• A letra c antes de e e i tem som próximo ao de “tch”. 

• A letra g antes de e  e i tem som próximo ao de “dg”. 

• A letra j soa “i”. 

• Grupo gn tem som próximo ao de “nh”,. 

• Grupo ch soa “k”, como em casa. 

• Grupo ph soa “f”, como em farmácia. 

• Grupo th soa “t”, como em tesouro. 

• Grupo sc antes de e e i soa “sch”. 

• A sílaba ti, quando seguida por vogal soa “tsi”, mas no início de 

palavra, ou após s, x, ou t com a vogal i acentuada, soa como no 

Português. 

• A vogal u soa sempre, como em tranqüilo. 

• O x soa “ks”, como em táxi. 

• O h soa com som de “k” somente nas palavras mihi e nihil. 

• O z tem som próximo a “dz”. 

A questão da proposta deve ser observada na escolha da versão de pronúncia 

latina a ser empregada, devendo-se evitar a mistura dos tipos, de maneira que soe o mais 

natural e com os fonemas plenamente reconhecíveis. 

 

10.8. Andamentos 

As indicações menos precisas criam mais complicações, como os diversos piu 

mosso que aparecem em várias preces dos R4FS. Naturalmente o autor pretende que sejam 
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executadas mais movidas que as partes que as antecedem, a questão é: quanto mais 

movidas? A análise dos Responsórios leva a crer que não sejam andamentos 

demasiadamente acelerados em relação aos anteriores, mas algumas preces aparentam 

expressar maior sentimento e dramaticidade se ficarem proporcionalmente mais movidas 

que outras. É o caso do 1º verso, que sucede a um responso muito solene, mas 

aparentemente exige um pouco mais de movimento. Esse contraste maior talvez possa ser 

justificado se forem observados os textos do responso e do verso. O primeiro descreve uma 

ação de Jesus: “No Monte das Oliveiras suplicou ao pai: Pai, se é possível, afasta de mim 

este cálice74”, enquanto a prece comenta um estado de espírito: “O espírito na verdade está 

pronto mas a carne é fraca75”. 

O responsório 2º dos R4FS pode necessitar de uma outra abordagem em termos 

de andamento, pois tanto o responso quanto o verso parecem exigir tempo mais movido. O 

responso, pela construção musical e da indicação andantino, e o verso pelo texto litúrgico: 

“Fugireis e eu vou ser imolado por vós76”, e vale a pena lembrar que esse verso foi 

construído com um fugato muito característico. Apesar de mais movimentados, os 

andamentos desse responsório podem ser menos contrastantes, uma vez que o texto de 

ambos trata de comentários de Cristo e apresentam muita dramaticidade. Outro aspecto que 

conta a favor de uma execução mais movida é o fato do texto remeter a movimento, uma 

vez que Antônio dos Santos Cunha era atento à questão da retórica musical, não somente 

aquela compilada por tratadistas, mas também da retórica livre, segundo sua própria 

inspiração. 

É possível que as indicações piu mosso dos versos 3º e 5º exijam um tempo 

menos contrastante em relação aos respectivos responsos, sugestão baseada em sua 

                                                 
74”In Monte Olivéti oravit ad patrem: Pater, si fíeri potest, tránseat a me calix iste”. 
75 “Spíritus quídem prómptus est, caro autem infirma”. 
76 “Vos fugam capiétis et ego vadam immolári pro vobis”. Ver Retórica livre, seção 10.8. 
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construção musical. Além de manter a mesma tonalidade, seus textos funcionam como que 

complementando os textos dos responsos que os precedem. 

O mesmo não se dá com a prece 4ª, que foi construída em tonalidade 

homônima menor em relação ao responso, começa com um uníssono geral e seu texto 

expressa sentimentos mais conturbados. O contraste expressivo propiciado pelas estruturas 

diferenciadas pode também ser ressaltado por um maior contraste de andamento, mas sem 

exagero naturalmente. 

O responsório 6º apresenta uma característica curiosa, onde o cuidado com o 

andamento é ainda mais importante. O autor pede para o responso o andamento moderato, 

que na atualidade corresponde à faixa entre 108 e 120 pulsações por minuto (MED, 1986), 

e na prece solicita piu mosso. Nesse caso, corre-se o risco desta ficar demasiado “alegre”, 

devido ao tipo de construção musical que Antônio dos Santos Cunha empregou para um 

texto litúrgico de caráter dramático: “melhor seria para ele se não tivesse nascido77”. É um 

bom exemplo do cuidado que se deve observar com os graus altos do metrônomo 

(XAVIER, 1872), por isso, é recomendável que seja empregado andamento um pouco 

menos movido. 

A prece do responsório 7º é a última dos R4FS que empregam a indicação piu 

mosso. O emprego de quiálteras e compasso ternário no responso facilitam a criação de 

contraste com a prece que é em compasso binário, mas esse pode parecer menos rápido do 

que deveria ser de fato. Por estas razões é necessário que o piu mosso seja muito mais 

movido que o adagio, tendendo a reforçar a oposição de sentimentos. O texto do responso, 

“Era como um cordeiro inocente, fui levado ao sacrifício sem saber que a ele me 

conduziam. Os meus inimigos conspiravam contra mim dizendo:78”,  inspira  muita 

                                                 
77 “Mélius erat si natus non fuísset”. É quase o mesmo texto do verso 5º, mas o tratamento musical é 

completamente diverso. 
78 “Eram quasi agnus innocens ductus sum ad immolándum et nesciébam, consílium fecérunt inimíci mei 

advérsum me dicéntes”. 
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“doçura”, enquanto a prece expressa sentimentos conturbados e rancorosos: “deitemo-lhe o 

madeiro no pão e risquemo-Lo da terra dos vivos79”. 

Dentre todas as indicações de andamento nos R4FS, a mais curiosa é a que 

recebeu a prece do responsório 8º: assai. Provavelmente o compositor quer dizer andante 

assai, uma vez que a indicação do responso é andante. Tais indicações sugerem um 

andamento mais contrastante do que os ensejados pelos piu mosso, mas talvez dentro do 

que seria atualmente o andante, que é entre 76 e 108 pulsações por minuto (MED, 1986). É 

razoável mesmo assim que possam ser empregados valores ainda menores, por causa do 

compasso 6/8 do responso, que apresenta maior movimentação interna. 

Os demais andamentos indicados não oferecem grandes dificuldades. A sua 

análise juntamente com a dos fenômenos musicais e litúrgicos de cada seção de unidade 

cerimonial permitirá a determinação da pulsação correta. Tal cuidado se faz ainda mais 

importante com relação aos versos. 

No caso do verso 2º, o equilíbrio com relação ao andamento é fundamental para 

se evitar uma sonoridade “alegre”, equivoco possível devido ao tipo de construção musical 

escolhido por Antônio dos Santos Cunha. Pode ser um equilíbrio difícil de conseguir, mas 

fundamental para expressar adequadamente a dramaticidade do texto. Uma pulsação 

tendendo ao mais lento aparenta ser o mais indicado. 

Fenômeno parecido ocorre com o verso do responsório 5º. Grandes cuidados 

exigem as cadências e melismas do tenor solista, pois permitem uma maior liberdade e 

demonstração de técnica, ao mesmo tempo em que podem criar um efeito demasiadamente 

“leve” para o texto dramático. O próprio tratamento textual, com inúmeras repetições pode 

remeter o ouvinte aos sentimentos de uma ópera ligeira, o que não seria desejável. 

 

                                                 
79 “Venite mittámus lignum in pánem ejus et eradámus eum de terra vivéntium”. 
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10.9. Afinação 

Donington comenta que eram encontradas diversas afinações para a música 

pós-Barroca, sendo que na maioria das vezes a afinação era um pouco mais baixa do que o 

atual Lá 440. Vários tratados e indícios deixam a visão de que não havia consenso sobre 

um modelo de afinação que atendesse a todos os instrumentos ou compositores, variando 

inclusive de acordo com o país ou mesmo região (DONINGTON, 1989). Outro aspecto 

comentado pelo mesmo autor é o fato de que os órgãos de tubos europeus muitas vezes 

apresentavam afinação um pouco mais alta que o nosso atual diapasão. 

Muito complexo falar sobre a afinação correta para a execução de música 

histórica devido a essa multiplicidade de diapasões, mas uma questão se impõe para além 

da conveniência de se usar um diapasão diferente do atual: deve-se pensar antes sobre de 

que forma isto afeta a comunicabilidade do discurso musical. Se dentre a multiplicidade de 

possibilidades, entre afinações que vão do Lá 440 a outras até ¾ de tom abaixo, qual a 

viabilidade de se abrir mão de uma afinação corrente em prol de uma outra que não pode 

ser definida com absoluto rigor? 

O emprego de instrumentação de época pode ajudar nesta escolha, devido às 

características particulares dos instrumentos e à eficiência com que funcionam nas 

condições de afinação originais. Sob esse aspecto cabe um estudo particular em relação ao 

instrumental disponível e suas afinações habituais, providencia que certamente irá 

colaborar para a coerência da proposta de execução. Se a opção for por instrumentos 

atuais, parece descabido que sejam afinados abaixo do diapasão para o qual foram criados 

ou mesmo que as partituras dos Responsórios sejam transpostas, gerando tonalidades cuja 

execução implicaria em grandes dificuldades em relação às tonalidades da obra. 

A voz humana é que normalmente se ressente mais em relação à questão da 

afinação. Partes especialmente agudas em composições históricas costumam oferecer 
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maiores dificuldades na atualidade, devido ao fato das afinações antigas serem em sua 

maioria mais baixas. Os Responsórios oferecem, entretanto, condições especiais de 

execução vocal. Sopranos chegam a notas muito agudas, em várias passagens que se 

prestam a exibições de virtuosismo vocal, principalmente nos solos. Nesse caso, uma 

afinação mais baixa que a atual facilitaria sua execução, mas por outro lado, estão grafadas 

notas graves para o naipe. O naipe dos sopranos chega ao Dó 3, enquanto o soprano solista 

chega a Dó 5.  

As dificuldades maiores ficam para as vozes graves. Contralto, cuja escrita 

original era para contralto masculino, chega aos extremos de sua tessitura habitual, como 

acontece na 4ª prece dos R4FS quando chega a Mib 4. Se uma afinação mais baixa que o 

Lá 440 facilita a emissão vocal no extremo agudo, cria por outro lado grandes dificuldades 

no extremo grave, que em diversas passagens dos R4FS chega a Fá 2. Uma afinação de 

meio tom abaixo, como a que Thurston Dart (2001) reputa como a mais comum entre 1600 

e 1820 aproximadamente, pode ser ainda mais ingrata no caso de se empregarem vozes 

femininas. Dificuldade análoga ocorre em relação ao baixo vocal, que no solo do verso 4º 

vai do Mi 1 ao Fá 3, enquanto nas partes de coro chega a Mi 3. 

Os tenores cantam diversas vezes numa região pouco confortável, situada 

próxima à região de passagem, e aparentemente não seriam beneficiados por um diapasão 

mais grave. Em relação às vozes então, o que se depreende é que uma afinação mais baixa 

que a atual não representa vantagem clara em relação à execução dos Responsórios. 

 

10.10. Realização de Figuras de Retórica 

Como se pôde observar, Antônio dos Santos Cunha empregou variadas figuras 

de retórica musical na construção dos R4FS. Essas figuras, por emprestarem características 
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marcantes ao seu discurso musical, terminam por exigir da parte do intérprete o devido 

cuidado para que seu conteúdo seja comunicado claramente. 

 

10.10.1. Passus duriusculus 

10.10.1.1. Verso2º 

A figura passus duriusculus nesse verso apresenta características interessantes 

no seu emprego. Uma delas é a de ser apresentada pela primeira vez no solo da introdução 

instrumental, cc. 72, por violino I, viola e clarinete. Quando o solo é novamente 

apresentado pelo contralto solista, é dobrado somente pelo violino I, mas na repetição, a 

figura não é apresentada pela voz, mas somente pelo violino. Por esta razão, deve-se dar 

destaque à figura, cc. 87, uma vez que não ocorre na voz principal. 

  

Exemplo 95: passus duriusculus no verso 2º, cc. 71 a 73, e 86 a 88. 

Deve-se observar que o autor emprega a mesma figura com as mesmas notas, 

mas com valores expandidos, configurando-se uma repetição do motivo, cc. 93 e 95, o que 

exige expressividade e valorização na sua realização. 
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Exemplo 96: repetição do motivo, desta vez expandido. 

10.10.1.2. Verso 3º 

Nesse verso, a figura é ainda mais importante para a criação de uma 

característica marcante no discurso musical. Por se tratar de um dueto, onde o passus 

duriusculus é tratado imitativamente, suas repetições precisam ser especialmente 

expressivas, para ressaltar, na classificação encontrada no Dicionário Grove (2001), o 

caráter melancólico da figura. 

 

Exemplo 97: passus duriusculus, verso 3º. 
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Nos cc.132 e 133 ocorre uma inversão da figura retórica, sendo apresentada 

primeiro pelo tenor, dobrado pelo violino I e flauta e depois por soprano dobrado pelo 

violino I e clarinete. Um cuidado expressivo a ser tomado nesse trecho é que o violino soe 

com continuidade, já que na sua execução o passus duriusculus está numa mesma 

seqüência. 

 

Exemplo 98: passus duriusculus, apresentados em outra seqüência. 

10.10.1.3. Verso 6º 

Nesse verso, a figura retórica foi escrita para o soprano solista sem ser 

apresentada anteriormente, sendo dobrada em oitavas pelas violas. Pode ser interessante 

atentar para as dificuldades maiores de execução no cc. 163 e 164 do que no cc. 171 e 172. 

Trata-se de uma repetição em uma tonalidade menos confortável para o solista, por isso, 

pode ser necessária uma atenção maior com relação à igualdade na realização do passus 

duriusculus. 

  

Exemplo 99: passus duriusculus repetido em outra tonalidade. 
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10.11.2. Patopéia 

10.11.2.1. Verso 1º 

Nesse verso, a patopéia aparece como comentário instrumental em passagens 

dramáticas, cc. 97 e 108, uma delas apresentada pelos solistas vocais. Por esta razão, a 

figura deve ser destacada para pontuar o aspecto retórico que o autor pretende, ao mesmo 

tempo em que realiza uma espécie de transição, o que ajuda a manter a fluência do 

discurso musical. 

 

Exemplo 100: patopéia, onde se vê Bx., Va., Vln1., Vln2., Tpa., Cl. e Fl.  

10.10.2.2. Prece 2ª  

Ocorre nos cc. 47 a 50, e configuram uma subseção na qual a patopéia é bem 

característica da sonoridade desse trecho.  Interessante notar que acontece em dobramentos 

entre vozes e instrumentos, num motivo que lembra o tema principal do fugato e em 

algumas notas não chega ser dissonante.  
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Exemplo 101: patopéia com coro e cordas, prece 2ª. 

10.10.2.3. Verso 2º 

Ocorre a partir do cc. 115 até o cc. 118, nas madeiras ora na flauta, ora no 

clarinete. A indicação do autor para o trecho é dolce, o que sugere sua realização de 

maneira discreta, no espírito desta passagem. 

 

Exemplo 102: patopéia nas madeira, verso 2º. 

10.10.2.4. Verso 3º 

Nesse verso, a patopéia é empregada principalmente nos finais de seção, 

funcionando proximamente como arremate, como se pode ver no cc. 104 a 106. Antônio 

dos Santos Cunha toma cuidado para que as mesmas não concorram com as melodias dos 

solistas, funcionando quase como contracantos com a duração de um ou dois tempos sobre 

pausas do solo.  
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Exemplo 103: patopéia nas cordas, cc. 104 a 106, verso 3º. 

10.10.2.5. Prece 4ª 

Apresenta a mesma característica de comentário instrumental após a 

intervenção do coro e aparenta reforçar o aspecto dramático do texto, cc 44 a 48.  (ex. 37, 

último compasso e ex. 38, p. 117). 

10.10.2.6. 5ª prece 

Nesta prece a patopéia é empregada simultaneamente ao coro, do cc. 44 ao 50, 

nos violinos I. Nesse caso, seu efeito tende a ser mais discreto, entretanto, sua realização 

pode ser valorizada dando-se destaque à nota dissonante (ex. 49, p.126). 

10.10.2.7. Verso 6º 

A figura acontece em quatro passagens, que podem ser agrupadas duas a duas, 

nos cc. 119, 127 e cc. 165 e 173. São executadas pelo contralto solista, dobrado em oitavas 

pelas violas. Trata-se de passagens muito dissonantes, com segundas harmônicas seguidas 

que emprestam uma sonoridade “dura”. Talvez por isso a nota dissonante deva ser 

acentuada à moda de uma apojatura para que se defina bem sua sonoridade, sem entretanto 

soar demasiadamente forte no contexto (ex 64 e 65, p 138). 
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10.10.2.8. Responso 8º 

Ocorre do cc. 36 ao 39 e depois no cc. 49 e 20, dentro do espírito da seção, cujo 

texto é bastante dramático, onde seria a fala de Jesus perguntando por aqueles que por ele 

pretendiam morrer, mas que não conseguiam vigiar uma noite sequer80 (ex. 77, p 148). 

10.10.2.9. Prece 8º 

Nessa prece, a figura retórica tem suma importância, sendo elemento central e 

estruturador dessa seção de unidade funcional. É executado pelas cordas do início, cc. 55 

até o final da prece. Por soar de maneira bastante obvia e persistente, diferentemente das 

demais, não deve ser acentuada para evitar que soe monótona (ex. 79, p. 149).  

10.10.3. Catábase 

10.10.3.1. Prece 1ª 

A 1ª prece começa com uma melodia de caráter catabático, que é o tema 

principal do fugato e aparece em todas as vozes do coro, com dobramentos pela orquestra 

(ex. 05, p. 93). As entradas desse tema são importantes e devem ser bem claras. 

Interessante observar que o autor emprega nesta mesma seção de unidade funcional 

também a anábase, podendo se configurar tal emprego um exercício de retórica livre, 

criado em função do texto. 

10.10.3.2. Verso 2º 

A figura catábase foi empregada nesse verso em passagens melódicas solísticas, 

tanto na introdução instrumental quanto no solo vocal. Pode-se observar que ocorre mais 

caracteristicamente nos finais de frase, sobre o texto “mão dos pecadores”. Por se tratar de 

passagens graves, é necessário o cuidado com a dinâmica em geral para que a figura fique 

audível não seu final. 

                                                 
80 Exatamente sobre a frase “...mori pro Me”. Morrer por Mim. 
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Exemplo 104: catábase sobre o solo, cc. 89. 

10.10.3.3. Prece 4ª 

Esta prece apresenta uma subseção, onde uma progressão harmônica, com 

emprego breve da figura catábase em contracantos empresta certa característica para o 

trecho. Por se tratar de “perguntas e respostas”, o tratamento da figura retórica deve 

obedecer a necessidade de clareza na execução das frases, cc. 50 a 53 (ex. 38, p. 117). 

10.10.3.4. Verso 5º 

Movimentos catabáticos podem ser encontrados no solo de viola, cc. 91, (ex. 

52, p. 128), e de tenor, cc. 110, 121, 123, 125 e 147, (ex. 53, p. 129) apresentando ares de 

cadência. Possivelmente, Antônio dos Santos Cunha aproveitou a figura retórica não 

somente para expressão de um estado de espírito, mas também para revelar as habilidades 

técnicas dos solistas num gesto musical ágil. 

10.10.3.5. Prece 6ª  

As características do emprego da catábase nesta prece são semelhantes aos da 

4ª prece e os mesmos cuidados devem ser tomados com relação à sua execução, mas em 

certas passagens lembra a figura circulatio, combinando frases ascendentes com 

descendentes, mas em vozes diferentes, cc. 67 a 71. 

 

Exemplo 105: anábases e catábases na 6ª prece. 
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10.10.4. Anábase 

10.10.4.1. Prece 1ª 

Uma das características principais da anábase nesta primeira prece é o seu 

emprego também como impulso, o que a torna uma figura de ligação entre seções. Sua 

repetição proporciona um efeito que lembra a figura retórica repetitio, empresta 

característica determinante ao trecho e acontece comentando instrumentalmente o coro, o 

que faz sua compreensão bastante clara. É executada por violinos I e II e violas, ora juntas, 

ora alternadamente. Para sua execução, pode ser útil o direcionamento da frase para sua 

nota mais aguda, o que tornaria mais interessante seu discurso e a ligação com os 

compassos que as sucedem. Se estende do cc. 64 ao 79, alternando-se com o coro (ex. 06, 

p. 94).  

10.10.4.2. Verso 4º 

Escalas anabáticas são empregadas no cc. 92 e 93 num uníssono geral, contra a 

voz solista, o que exige cuidados com relação à clareza de ambas as linhas melódicas. 

 

Exemplo 106: anábase contra solo do baixo, verso 4º. 
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10.10.4.3. Prece 6ª 

A figura anábase serve como resposta ao movimento catabático entre as cordas, 

como já comentado, lembrando a figura retórica circulatio (ex. 104, p.216). Deve-se cuidar 

para que o diálogo entre as figuras retóricas seja efetivo, de maneira que soem como 

“perguntas e respostas”. 

 

10.11. Figuras de retórica livre  

A realização das figuras de retórica livre deve obedecer às possibilidades de 

interpretação e ao contexto sobre o qual elas estão inseridas. Pode ser o caso de se 

empregarem articulações mais especialmente curtas na 9ª prece dos R4FS, para valorizar o 

sentido do texto. 

O fugato da 2ª prece poderia ter a entrada das vozes ainda mais realçada, o que 

pode ser conseguido com o emprego de um decrescendo mais acentuado nos finais de tema 

reforçando a idéia de fuga e evitando que as entradas subseqüentes não sejam claras. 

O trecho que vai do cc. 57 a 65 da prece 4ª é também exemplo de retórica livre, 

onde o texto “enforcou-se81” é construído numa direção ascendente, chegando a um ff , 

dinâmica menos comum na obra de Antônio dos Santos Cunha. Por esta razão, uma 

interpretação enérgica pode ser justificável (ex. 39, p. 118). 

A execução por soprano solista do solo inicial do verso 7º pode ser justificada 

como figura de retórica livre, uma vez que sua realização desse modo reforça o sentido do 

texto. Vale ressaltar que o R5FS e R6FS também apresentam passagens estruturadas da 

mesma forma, com a mesma franca possibilidade de terem sido pensadas como retórica 

musical. 

                                                 
81 “Se suspendit”. 
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Alguns andamentos podem colaborar na compreensão destas figuras livres. 

Pode ser o caso da prece 3ª, que expressa um sentimento mais alegre do que o restante do 

da obra82. Desta forma, pode ser mais movida. 

A identificação de figuras de retórica livre ou de outras figuras sistematizadas 

pode auxiliar na construção de uma identidade interpretativa, que se relaciona 

intrinsecamente com a questão da liberdade do intérprete. Mesmo que uma figura não 

esteja construída de forma clara, que esteja associada a outra, ou  não possa ser indicada de 

forma peremptória, os resultados musicais advindos de uma observação pessoal por parte 

do regente intérprete pode municiá- lo de uma série de figuras mentais que fatalmente 

colaborarão para sua interpretação. 

 

10.12. Fraseado 

O fraseado é considerado por diversos autores como de suma importância para 

a compreensão do discurso musical. Sylvio Lago enumera as opiniões de diversos 

estudiosos que comentam, não somente como uma qualidade imprescindível ao regente a 

habilidade de conseguir que a orquestra execute frases bem delineadas. É por esta 

característica que demonstra o domínio da imagem mental e profundidade no entendimento 

pessoal da obra em execução (2002). 

Os Responsórios de Antônio dos Santos Cunha, e particularmente os R4FS, 

apresentam uma dificuldade específica em relação à questão do fraseado, na medida em 

que em sua construção são empregadas frases de fôlego curto, com mudanças estruturais 

relativamente ágeis, características do estilo Galante que a obra apresenta. O tratamento 

destas frases precisa expressar o que Donington chama de conversa polida (1989), onde as 

mesmas precisam ter fluência sem perder seu sentido de unidade. 

                                                 
82 Seu texto diz: Por suas chagas fomos curados. “Cujus livores sanati sumus”. 
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O estilo em que foram escritos os Responsórios marca um momento em que a 

polifonia igualitária perde sua importância e as novas funções da orquestra tornam o 

cantabile uma preocupação fundamental (MUNIZ NETO, 2003). Vale a pena ressaltar que 

o emprego do fugato, mais ostensivo nos R4FS que nos demais, reforça se tratar de uma 

obra de transição entre períodos históricos distintos, e sua convivência numa mesma 

composição obrigam o regente a encontrar um ponto de equilíbrio para que todos os 

recursos composicionais sejam bem entendidos pelo ouvinte. 

É importante levar em conta que a preocupação do compositor com relação à 

unidade da obra precisa estar presente na realização dos fraseados. Estes também precisam 

ter unidade, por isso, frases destacadas em sucessão ou demasiadamente marcadas podem 

ser recursos que se coloquem em oposição à unidade do discurso. 

A observação do texto litúrgico, por outro lado, ajuda a delimitar estruturas 

fraseológicas, o que possibilita o reconhecimento dos períodos de modo a evitar o extremo 

oposto do fraseado truncado, que seria o emprego de períodos demasiadamente longos. 

Como o autor não emprega desenvolvimentos temáticos propriamente ditos, cada nova 

estrutura subordinada ao texto litúrgico, bem como arremates e transições, permitem a 

construção de um discurso fraseológico em que uma idéia temática  conduz à próxima com 

a naturalidade de um dialogo. 

O começo do responso 1º, por exemplo, oferece uma boa oportunidade para o 

exercício de uma fraseologia relativamente simples, nitidamente marcada pelo compositor 

e que pode servir de modelo para outras passagens análogas. A introdução instrumental 

apresenta uma sugestão clara de fraseado quando se chega ao seu final com quatro 

compassos de arremate concluídos por uma pausa de colcheia nas cordas, cc.17. 
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Exemplo 107: compassos finais da introdução do responso 1º, com impulso para entrada do coro. 

  A repetição da introdução com a entrada do coro, por sua vez, leva a uma 

segunda seção em Ré maior por intermédio de um compasso de impulso, cc. 31 (ex. 02, p. 

90, último compasso). As indicações dinâmicas, o emprego de fermatas e o percurso 

harmônico desta segunda seção possibilitam escolhas interpretativas que podem valorizar a 

compreensão das estruturas e os seus limites. Estas estruturas delimitadas, encontradiças 

em todos os Responsórios podem facilitar e exploração do fraseado a partir do significado 

particular que encerram. Por isso, seu reconhecimento é fundamental. 

A análise musical empregada neste trabalho, ainda que vise fomentar de forma 

didática o reconhecimento do estilo do autor, pode oferecer pistas sobre as determinadas 

características do texto musical cujo domínio pode ser empregado para a construção de 

uma idéia fraseológica. Um desses aspectos levantados, como as partes estruturadas em 

“perguntas e respostas”, pode prejudicar a representação em planos sonoros, o que 
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Harnoncourt chama de grande linha (1998). Os pequenos grupos de notas que tal 

construção emprega exigem do intérprete uma concepção que garanta o seu desenrolar em 

contrastes rápidos, porém inteligíveis e sem solução de continuidade. 

 

10.13. Realização de Estruturas Musicais 

10.13.1. Introduções e codetas 

A realização coesa e clara das diversas estruturas musicais empregadas por 

Antônio dos Santos Cunha possibilitará uma melhor compreensão do seu discurso musical. 

Algumas apresentam soluções mais simples, como o caso das introduções instrumentais, 

que podem ser resolvidas com a observância do correto fraseado e o devido destaque dos 

motivos principais. Na realização das codetas pode ser interessante sua realização de 

maneira uniforme, dando o devido sentido ao movimento descendente que muito 

comumente a orquestra realiza. Tal indicação deve-se tão somente a uma busca pela 

coerência do discurso, para se evitar que recursos diferentes terminem por levar a estados 

diferentes da compreensão destas partes, que provavelmente forma escritas procurando o 

mesmo objetivo: dar uma conclusão inequívoca às seções de unidade funcional. 

10.13.2. Arremates e impulsos 

Salvo indicações em contrário, arremates podem ser tratados 

fraseologicamente, observando o cuidado com o seu aspecto conclusivo. A análise da obra 

de Antônio dos Santos Cunha deixa aparente que os prefere descendentes, o que pode 

indicar uma inflexão dinâmica decrescente. O inverso acontece com os impulsos, quase 

sempre ascendentes. Esta condução que o autor emprega para se chegar a novos temas 

pode exigir inflexão dinâmica crescente, direcionada para os novos temas que 

invariavelmente sucedem a esta estrutura. Deve-se observar que arremates e impulsos são 
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elementos que enriquecem o discurso musical e devem contribuir para sua fluência, e não 

para seccioná-lo, o que poderia dificultar o processo de comunicação da obra.. 

10.13.3. Fugatos e contracantos 

A realização dos fugatos deve obedecer ao paradigma da clareza, e não deve 

fugir ao tradic ional: as entradas do tema devem ser claras e precisas, sendo sua audição 

imprescindível. Para tanto, basta dar destaque à voz ou ao instrumento que o realiza, seja 

através de uma dinâmica mais destacada, seja moderando as dinâmicas das outras vozes. O 

mesmo pode se dizer dos contracantos em “perguntas e respostas”, cuja variedade 

empresta grande expressividade aos Responsórios em geral. 

Deve-se observar que o fugato ocorre sempre nos começos das preces, 

enquanto os contracantos são estruturas que permeiam toda a obra. Esta condição por si só 

faz com que o fugato tenha um destaque natural, enquanto os contracantos precisam que tal 

destaque seja dado pela proposta interpretativa. 

10.13.4. Dobramentos e uníssonos 

Dobramentos e uníssonos em geral podem se tornar um grande problema de 

realização. Sua marcação precisa deve ser objeto de estudo do regente, bem como objeto 

de ensaio em separado das vozes e instrumentos que o realizam. É comum, que devido ao 

pouco tempo para ensaios entre coro e orquestra, ou entre solistas e orquestra, seu 

aprimoramento fique relegado a um segundo plano, mas ainda assim, sua correta 

realização técnica e fraseológica não deve ser esquecida. 

Existem condições especiais em que acontecem, como durante os fugatos e 

solos, o que exige ainda maior cuidado com o equilíbrio destas melodias. 

10.13.5. Progressões harmônicas e pedais 

As progressões bem como os pedais são estruturas muito marcantes e 

características dos Responsórios e junto com o fugato, emprestam uma sonoridade toda 
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especial. Quase sempre acontecem em novas seções, muitas vezes contrastantes com as 

seções que os antecedem e os precedem, por isso, o regente precisa estar atento em sua 

valorização, sem permitir que soem desinteressantes. Tal efeito pode ser conseguido com a 

valorização das melodias principais e do baixo, sendo que no pedal deve-se valorizar os 

movimentos em função da nota pedal, que não deve ser realizada lisa, sem nuances.. 

10.13.6. Melodia acompanhada 

Esta é uma das estruturas nas quais o regente pode deixar que a orquestra toque 

naturalmente, quase sozinha (LAGO JUNIOR, 2002). O cuidado maior deve ser com 

relação aos comentários orquestrais que muitas vezes ocorrem em pontos específicos, 

como no caso do verso 2º, cc. 96 (ex. 20, p. 104), a partir do qual as madeiras realizam 

comentários em contratempo. O mesmo ocorre no verso 4º a partir do cc. 97 (ex. 31, 

p.111). Um cantabile natural pode ter efeito positivo na interpretação dos cantores. 

10.13.7 Sustentação harmônica pelo coro 

Estrutura importante na obra de Antônio dos Santos Cunha, cuja realização 

aparenta ser bem óbvia: devem-se deixar os instrumentos solistas em destaque, enquanto se 

mantém o coro em segundo plano, mas com cuidado para que seu texto seja inteligível, 

cuidando-se para que as articulações ocorram de forma coesa pelos cantores. 

 

10.14. Harmonia 

A linguagem harmônica de Antônio dos Santos Cunha transita pelo mais 

convencional, com o emprego de tonalidades vizinhas, modulações tradicionais, 

preparações e etc, até o menos convencional, como as sonoridades “duras”, paralelismos e 

modulações repentinas. 

Uma estrutura que pode ser observada devido à sua recorrência é a inversão de 

 sobre o acorde de V, em cadência, que normalmente delimita seções. Esta característica 
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implica numa execução em que se perceba esta delimitação sem que se perca a fluência do 

discurso musical. 

É comum na obra de Antônio dos Santos Cunha o emprego de apojaturas, 

muitas vezes duplas resolvendo em uníssono, o que resulta em passagens “duras”. Sua 

função nos Responsórios costuma ser mais harmônica que melódica, exceto quando sobre 

passagens solísticas, sendo nesses casos indicativo da possibilidade de se tratar de solo 

individual quando esta indicação não está escrita textualmente. Sua realização deve ser 

executada da forma como sugerida no Dicionário Grove (SADIE, 2001): apojaturas sobre 

solo podem ser realizadas mais rapidamente, enquanto as harmônicas devem ser mais 

lentas, mas ambas devem ser mais sonoras que a nota principal. O contexto em que as 

mesmas ocorrem também é importante, sendo que a haste cortada nas apojaturas indica 

uma realização mais rápida, não obstante tal tipo de realização poder ser aplicada em 

outras passagens com as seguintes características, segundo C. P. E. Bach: quando escrita 

sobre notas curtas, antes de notas curtas, quando a nota principal é repetida, quando sobe 

uma segunda e volta, antes de tercinas, quando forma oitava em relação ao baixo ou em 

saltos sucessivos de terça (apud PACHECO, 2006). 

 Outra estrutura harmônica importante é a dos retardos, que  efetivamente 

contribuem para a ocorrência de sonoridades “duras”. Devem ser realizadas à semelhança 

das apojaturas quando articuladas sobre a dissonância, mas quando ligadas mantém-se a 

sonoridade do ataque 83. 

Não foi encontrada literatura ou qualquer info rmação que apresente sugestões 

sobre como realizar quintas paralelas para repertório que não seja de música moderna. A 
                                                 
83 Um fato curioso ocorreu durante os ensaios dos R4FS. Trata-se da passagem escrita no 4º responso, cc. 30 

e 31. O retardo ocorrido entre baixo vocal e instrumental não chamou muita atenção nos ensaio do coro 
com piano, mas nos ensaios gerais, o efeito desta passagem com a orquestra soou demasiadamente “dura”, 
dando a impressão de um grave erro de editoração. Para a apresentação foi efetuada uma mudança de 
última hora, eliminando-se o retardo nos baixos vocais, alterando sua escrita para as notas principais. A 
intenção era estudar posteriormente os manuscritos para se descobrir o erro. No fim do processo, o que se 
descobriu é que o autor desejava mesmo, inquestionavelmente, esse efeito. Esta passagem é objeto de 
discussão no capítulo Análise Formal, pg. 116, exemplo 36. 
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sensação que pôde ser experimentada na prática desse repertório, quando da realização dos 

concertos para os fins desta pesquisa, indica que as quintas paralelas descendentes não 

precisam e maiores cuidados em relação à sua realização, apesar da estranheza que podem 

causar. As quintas paralelas ascendentes e seguidas devem ter sua realização em dinâmicas 

um pouco mais discretas com relação ao contexto, uma vez que tendem a causar efeito 

mais desagradável. Tal ocorre entre baixo instrumental e viola dobrada pelo clarinete, no 

cc. 60 da prece 3ª (ex. 108), ou mesmo entre baixo e soprano no cc. 65, da prece 7ª (ex. 69, 

p.142), por exemplo. 

 

Exemplo 108: quintas paralelas descendentes entre baixo instrumental e viola . 

 

10.12. Considerações finais 

O valor musical de obras como os Responsórios não se perde tão somente por 

propostas de execução limitadas por aspectos que fogem ao controle das possibilidades de 

intérpretes ou organizadores. É o caso de execuções parciais, de partes da peça por 

imposições diversas ou falta de tempo disponível, de material humano ou de instrumental. 

É muito comum que escolas de música sejam obrigadas a executar partes de obras maiores 

devido a limitações de execução de seus alunos, o que não permite ao público conhecer o 

todo de uma composição, contudo, é atividade que precisa ser estimulada, pois pode ser o 

primeiro passo para a divulgação desse repertório. 
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Segundo a tradição, os solistas vocais realizam seus solos de dentro do coro, e 

costumam cantar não somente os solos, mas todas as linhas escritas para o naipe. O 

emprego de solistas exclusivos, em outra disposição, mais próxima do público e ao regente 

se torna então um elemento atualizador, que pode ser conveniente para efetivos maiores ou 

salas de concerto muito grandes. 

A disposição da orquestra e coral no coro da Igreja de Nossa Senhora do Pilar84 

obedece a seguinte disposição: 

 

Figura11: disposição da orquestra no coro da igreja. 

É possível que esta disposição seja a mesma dos idos em que foram compostos 

os Responsórios, uma vez que não há documentação que registre alterações nesse sentido. 

Assim sendo, uma execução que persiga o ideal da autenticidade pode empregar esta 

mesma disposição. 

Outra característica da obra de Antônio dos Santos Cunha é a das repetições de 

trechos com pequenas alterações. Para oferecer clareza na percepção destas diferenças, é 

importante que o regente ao estudar a obra, identifique e as realize de modo claro e 

                                                 
84 É a igreja matriz da cidade de São João del-Rei, MG, onde é celebrado o Ofício de Trevas. Algumas 

celebrações da Semana Santa são realizadas no coro, enquanto outras são realizadas na nave principal, 
atrás da igreja ou durante a profissão. O Ofício é realizado na nave principal, obedecendo de forma 
aproximada a disposição mostrada na figura 6. 
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definido, de modo a não deixar dúvidas sobre as intenções do autor, ao mesmo tempo em 

que comunica com clareza uma preferência composicional. 

Deve-se estar atento aos detalhes que aparentemente estão expressos nos 

manuscritos de Antônio dos Santos Cunha, no que se refere às fermatas, figura que parece 

ter sido empregada com algum especial cuidado, o que implica em cuidados na sua 

execução. É o que se pode deduzir na análise de trechos específicos. O primeiro é a 

fermata dupla do cc. 43, 5ª prece, onde o coral realiza a primeira, mas se silencia na 

segunda (ex. 48, p. 126). 

O segundo trecho é a fermata no cc. 46, fim do responso 6º, onde o valor 

rítmico do baixo instrumental é mais curto e nele não há fermata. 

 

Exemplo 109: baixo instrumental sem fermata e em valor mais curto. 

O terceiro é no cc. 33 do 7º responso, também uma fermata dupla, que sugere 

resoluções diferentes entre a viola e o clarinete. Neste, o autor não coloca a primeira 

fermata e pode-se observar que apresentam figurações diferentes. 
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Exemplo 110: clarinete com escrita diferente da viola, sem a primeira fermata. 

As fermatas quando escritas sobre os solos vocais dos versos, indicam pontos 

onde se é possível realizar cadências. A maneira de realizá- las fica a cargo das 

potencialidades dos cantores, mediados pela musicalidade do regente, a quem cabe a 

palavra final. 

O emprego da cadência está dentro do estilo de Antônio dos Santos Cunha e ele 

aparenta ser apreciador desse recurso musical. Na versão expandida, o autor deixou 

registrada uma cadência possível no verso 5º, cc. 147, bem como a nota base, para escolha 

do solista (ex. 55, p. 129). São estas as que vão grafadas na versão editada, não obstante a 

possibilidade de se realizar outros melismas. A versão reduzida apresent a uma outra 

cadência escrita para esse compasso, apresentando 21 notas e saltos de terça. Pode ser 

opção para a realização do trecho em questão. 
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Exemplo 111: cadência alternativa encontrada na versão reduzida. 

Estas indicações podem inspirar a realização de outras cadências, apesar de que, 

a análise de outras obras de Antônio dos Santos Cunha deixe indícios de sua preferência 

por esse perfil melódico. Seja como for, o contexto de cada verso deve ser observado antes 

que os cantores se lancem a realizar cadências descabidas. 

A versão reduzida apresenta indicação por extenso de cadência, mas sem 

indicação de notas no cc. 139 e 140 (ex. 32, p. 112). Por aparentar se tratarem de várias 

fermatas em dois compassos, pode ser que uma das vozes tenha algum espaço para incluir 

uma ornamentação ou melisma curto. Pouco crível que, numa passagem de caráter 

pesaroso o autor tenha pensado em indicar cadências que autorizassem performances 

menos discretas. 

Pode ser conveniente que para a execução dos Responsórios não ocorram 

intervalos entre as seções de unidades funcionais, o que exige que a movimentação dos 

solistas e cantores seja feita de forma cuidadosa. Uma solução que pode gerar conforto é o 

emprego de intervalos curtos para descanso entre o primeiro e segundo noturnos e o 

segundo e o terceiro, contrariando o mais habitual em concertos que é um intervalo 

somente na metade da récita. Como a obra não é dividida em duas partes, seria pouco 

recomendável um intervalo que, para manter a apresentação dividida em partes iguais, 

seccionasse o segundo noturno em duas metades, o que fatalmente sacrificaria a 

compreensão do conteúdo musical e litúrgico85. 

                                                 
85 Nas execuções realizadas dos R4FS para os fins desta pesquisa não foram empregados intervalos. A 

execução contínua resultou cansativa para os músicos, apesar de manter boa carga dramática. Na execução 
dos R5FS foi realizado um curto intervalo entre o segundo e o terceiro noturnos. Esta pode ser uma solução 
também viável, mas corre-se o risco de criar expectativas diferentes no público em relação ao terceiro 
noturno, o que poderia alterar a apreciação do seu conteúdo. 
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Esta sugestão tem por objetivo manter a tensão musical, ao mesmo tempo em 

que permite aos instrumentistas “descansarem o braço”, principalmente violinos e violas 

que tocam praticamente todo o tempo. A pausa entre as seções de unidades funcionais deve 

ser o suficiente apenas para as viradas de página dos músicos ou para valorização dos 

ataques e resoluções harmônicas. 

A execução das partes vocais com acompanhamento de piano, como o material 

que foi produzido durante esta pesquisa, é muito recomendável, uma vez que contribui 

para a divulgação dos Responsórios de maneira simplificada. Para além dos benefícios 

didáticos, há um outro ganho, que é justamente o transito da informação, tornar conhecida 

a linguagem de um autor cuja obra se encontra ligada a nossa história e assim aprimorar 

sua interpretação. 

Uma recomendação genérica, mas fundamental, é a da observância à mais 

estrita coerência das propostas interpretativas, seja para a sala de concerto, a cerimônia 

religiosa ou a escola. Uma segunda recomendação é que o caráter piedoso e a religiosidade 

da composição jamais sejam deixados de lado, devendo ser observados com o máximo 

rigor. Tal opção interpretativa se baseia na própria concepção da obra, toda ela criada em 

função dos sentimentos narrados na liturgia. 

Antônio dos Santos Cunha não deixou descritas arcadas para os instrumentos 

de cordas, por isso, devem ser estudadas as estruturas de maneira que os arcos sejam 

definidos pelo regente com a colaboração do spalla. É um dos aspectos onde a liberdade 

do executante deve se fazer presente. Pouco provável que o compositor pretendesse que 

suas cordas soassem sempre non legato, uma vez que o vasto emprego de passagens 

cantabile indique certa preferência por esse tipo de articulação. O mesmo vale para os 

sopros. 
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O emprego do baixo contínuo com órgão foi difundido nas Minas Gerais, 

entretanto, a falta de indicações nos manuscritos consultados e a elaboração de seu 

conteúdo levam a crer que originalmente Antônio dos Santos compôs os Responsórios sem 

contar com esse instrumento. O órgão talvez possa ser utilizado em sua execução, mas a 

análise musical da obra indica que não é estritamente necessário. Existe documentação em 

São João del-Rei que trata da dispensa do seu uso na liturgia, nas ocasiões em que o 

instrumento não estivesse disponível (VIEGAS, 2004). 

Um aspecto para o qual o regente deve estar preparado é a falta de 

familiaridade dos músicos instrumentistas em relação à linguagem do compositor. Por se 

tratar de repertório pouco difundido, experimentou-se durante os ensaios dos Responsórios 

certa demora na apropriação do seu idioma musical. Muito possivelmente tal situação 

poderá se repetir, mesmo em se tratando de orquestras mais amadurecidas musicalmente. 

Interessante observar que o coro não apresentou esse tipo de problema, o que talvez seja 

explicado pelo tipo de trabalho que se faz com os cantores, geralmente mais minucioso e 

demorado devido às particularidades do canto. 

Com base no exposto, pode-se recomendar que seja empregada uma 

interpretação atualizada, com os efetivos vocais e instrumentais mais comumente 

empregados pelas orquestras contemporâneas. Também deve-se empregar uma abordagem 

mais objetiva da partitura, não obstante a devida contribuição do intérprete se tornar 

indispensável. Elementos históricos podem ser empregados, tal como a execução em igreja 

de época e a disposição da orquestra e dos cantores no espaço. Deve-se empregar 

preferencialmente para o latim a pronúncia romana, seguindo a tendência atual da sua 

disseminação. 

Por se tratar de música religiosa com influência operística e não o inverso, uma 

interpretação mais comedida, dentro do espírito religioso pode ser a mais recomendável, o 
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que não impede que as passagens virtuosísticas e mais expressivas sejam tratadas com 

maior dramaticidade. A questão de fidelidade e liberdade precisa tender mais para a 

expressão da personalidade do compositor e o regente deve manter uma postura discreta e 

equilibrada, sem arroubos desnecessários que desviem a atenção do ouvinte do foco que 

deve ser o principal, a obra de Antônio dos Santos Cunha. 

De certa forma, devido à sua autonomia abstrata, a música se revela por si 

mesma, devendo o regente cuidar para tal aconteça de maneira natural, mas intensa. Deve 

buscar completo domínio da partitura, sendo esta apenas um guia para as intenções e 

tensões musicais que pretende expor. Seus cuidados devem garantir a fluência do discurso 

musical, da comunicação entre compositor, intérpretes e ouvintes. Uma interpretação 

coerente e criteriosa nada mais faz do que permitir que esse processo se dê com o máximo 

de clareza, sentimento e honestidade. 
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