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SERVIÇOS DA
SALA SÃO PAULO 

ALIMENTAÇÃO
—

RESTAURANTE DA SALA 
Oferece comida contemporânea e 
pratos típicos brasileiros. 

horário de funcionamento
almoço: 
_de segunda a sexta: das 12h às 15h. 
_domingos e feriados: fechado. 
jantar:* 
_em dias de concerto noturno da 
Osesp: quintas, das 19h às 21h e 
sextas, das 18h à 0h. 
_em dias de outros concertos:
das 19h às 21h, quando ocorrerem 
entre segunda e sexta. 

(*) para o jantar, é necessário fazer 
reserva: 11 3325 9958 | ssp@8arte.com.br

CAFÉ DA SALA  
Tradicional ponto de encontro antes 
dos concertos e nos intervalos, 
localizado no Hall Principal, oferece 
cafés, doces, salgados e pratos 
rápidos em dias de eventos. 

horário de funcionamento
_de segunda a sexta (exceto 
feriados e emendas): das 8h
às 16h30. 
_concertos de quinta e sexta,
das 19h até o final do intervalo. 
_sábado: das 15h até o fim da 
apresentação.

CAFETERIA LILLAS PASTIA  
Bebidas, salgados finos e confeitaria 
premiada. Encontra-se no espaço
da Loja Clássicos.

PRODUTOS
—

LOJA CLÁSSICOS
Especializada em CDs e DVDs de 
música clássica, oferece também 
uma seleção especial de literatura
e livros de música, infanto-juvenil
e arte. Inclui uma ampla seção de 
presentes e souvenirs, especialmente 
com a marca Osesp e Sala São Paulo. 

horário de funcionamento
_de segunda a sexta: das 12h às
18h, ou até o fim da apresentação
em dias de concertos.
_sábados: das 14h até o fim
da apresentação.
_domingos: abre 1h30 antes do
início até o fim da apresentação.

www.lojaclassicos.com.br | 11 3337 2719

TRANSPORTE
—

ESTACIONAMENTO
O bilhete é retirado na entrada e o 
pagamento deve ser efetuado em 
um dos dois caixas – no 1º subsolo
ou no Hall Principal. 
 
horário de funcionamento
_de segunda a segunda, das 6h às 
22h, ou até o fim do evento.
tolerância: 15 minutos

RESERVA DE TÁXI | ÁREA DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE

A Sala São Paulo conta com uma 
parceria com a Use Táxi para que, 
antes do início dos espetáculos ou 
nos intervalos, você possa agendar 
sua corrida de volta para casa com 
comodidade e segurança. Há, ainda, 
uma área interna exclusiva para 
embarque e desembarque de 
passageiros, com faixa preferencial 
e via sinalizada, atendendo táxis 
ou carros particulares.  

ACESSO ESTAÇÃO LUZ
Vir à Sala São Paulo de trem ou
de metrô ficou ainda mais fácil 
usando a passagem direta que
liga o nosso estacionamento com
a Plataforma 1 da CPTM, dentro
da Estação Luz. São 210 metros
em um caminho coberto e com 
recursos de acessibilidade.

horário de funcionamento
_todos os dias, das 6h às 23h30. 

Garanta o seu bilhete previamente nos 
guichês da Estação da Luz ou pelo 
celular, usando o TOP – Aplicativo de 
Mobilidade, disponível na App Store e
no Google Play.

Para tornar sua experiência 
completa, acesse o manual
do espectador:
salasaopaulo.art.br/
manualespectador/manual.html 

osesp.art.br/assinaturas

Seja um Assinante Osesp e 
garanta um ano inteiro de 
música em pacotes cheios
de benefícios. São mais de 
150 concertos na Sala São 
Paulo, com Orquestra, Coro, 
Quinteto Osesp e recitais.

RENOVAÇÃO (apenas
para Assinantes Fixos
da Temporada 2022)
DE 17 A 30 DE OUTUBRO

TROCA (para os que
indicaram desejo de
mudar de assento ou série
na fase de renovação)
DE 31 DE OUTUBRO
A 6 DE NOVEMBRO

NOVAS ASSINATURAS
DE 7 DE NOVEMBRO
A 31 DE DEZEMBRO

10, 11 e 12/NOV

OSESP
CORO DA OSESP
NEIL THOMSON regente
CLARISSA CABRAL mezzo soprano
SABAH TEIXEIRA baixo-barítono
PRISCILA RATO violino
LUCAS THOMAZINHO piano
LUCAS GONÇALVES piano

TEMPORADA 2022

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA,
E FUNDAÇÃO OSESP APRESENTAM

10/NOV quinta 20H30
11/NOV sexta 20H30 TRANSMISSÃO AO VIVO NO YOUTUBE
12/NOV sábado 16H30

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO — OSESP

CORO DA OSESP
NEIL THOMSON REGENTE
CLARISSA CABRAL MEZZO SOPRANO
SABAH TEIXEIRA BAIXO-BARÍTONO 
PRISCILA RATO VIOLINO
LUCAS THOMAZINHO PIANO
LUCAS GONÇALVES PIANO

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PRADO (1943–2010) 
Pequenos Funerais Cantantes (1969)
_CORPO DE FOGO
_CORPO DE TERRA I
_CORPO DE TERRA II
_CORPO DE TERRA III
_CORPO DE TERRA IV
_CORPO DE TERRA V
_CORPO DE TERRA VI
_CORPO DE SILÊNCIO
20 MIN

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958)
The Lark Ascending [A Ascenção da Cotovia] (1914 | revisão 
1920)
16 MIN 

/INTERVALO 20 MIN

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)
Jesu, meine Freude, BWV 227 (1735)
20 MIN

HEITOR VILLA-LOBOS (1887–1959) 
Choros nº 8 (1925)
22 MIN

Nascido em Santos, em 1943, e falecido em São Paulo, 
em 2013, José Antônio Rezende de Almeida Prado foi um 
dos principais compositores brasileiros da segunda metade 
do século xx à primeira década do século xxi. Escreveu para 
diversas formações, com destaque para o piano, seu instru-
mento, mas conta também com incursões por uma gama 
que vai do violão solo à grande orquestra, passando pelo 
coro, diversos instrumentos solistas e música de câmara.

A obra de Almeida Prado pode ser dividida em três grandes 
períodos1. As peças de juventude, marcadamente nacio-
nalistas, demonstram uma forte influência de Camargo 
Guarnieri, então seu professor de composição. O segundo 
período tem início em 1965, quando Almeida Prado rompe 
com Guarnieri e passa a absorver e utilizar as tendências 
da vanguarda europeia. Foram os anos em que conseguiu 
se projetar como compositor, principalmente após receber 
o primeiro prêmio do i Festival de Música da Guanabara, 
em 1969, com Pequenos Funerais Cantantes. Em seguida, 
mudou-se para Paris, onde estudou com Nadia Boulanger e 
Olivier Messiaen. A partir de 1983, tem início o terceiro pe-
ríodo, em que o compositor passa a mesclar as técnicas e os 
elementos desenvolvidos anteriormente, em afinidade com 
as tendências vanguardistas, com elementos da música to-
nal e referências aos ritmos e modos da música brasileira, 
além de fontes religiosas, notadamente textos católicos e 
ritmos e melodias do candomblé.

Pequenos Funerais Cantantes foi escrita para coro, solis-
tas e orquestra, sobre o poema homônimo de Hilda Hilst. 
Embora Almeida Prado utilize uma ampla gama de ins-
trumentos na formação orquestral, ele o faz a fim de 
criar timbres diversos — em momento algum ocorre um 
tutti. Versátil também é o emprego do coro para além da 
tradicional escrita coral, com elementos como o canto mo-
nódico, o estilo declamatório e sílabas entrecortadas por 
pausas e texto falado.

A obra estrutura-se em três partes: “Corpo de Fogo”, “Corpo 
de Terra” e “Corpo de Silêncio”. A primeira é uma introdução 
instrumental que descreve sonoramente um voo de avião e 
sua queda, em referência ao acidente que vitimou o poeta 
português Carlos Maria Araújo. “Corpo de Terra” é o título 
que Almeida Prado tomou emprestado da primeira meta-
de dos poemas de Hilda Hilst. Desta, ele aproveita os seis 
primeiros dos sete poemas e os transforma em breves mo-
vimentos para esta parte central, que é a principal e a mais 
extensa da obra.

Em “Corpo de Terra i” ouve-se, introduzido pelos sinos, um 
lamento em canto monódico entoado pelo coro, que faz re-
ferência à música litúrgica medieval. A última frase deste 
poema (“Assim te lembro”) anuncia a atmosfera do que 
vem a seguir. Os movimentos ii a vi, com seus respectivos 
poemas, destacam diferentes facetas do poeta em seu 
sono eterno: dorme o pastor, … o inocente, … o profeta, … o 
cantor, … o amigo. De cada um, surgem universos sonoros 
únicos, forjados a partir de combinações timbrísticas entre 
coro e orquestra; apenas em “Corpo de Terra v”, o barítono 
solista substitui a formação coral. Após a mezzo-soprano 
finalizar o movimento central em um breve solo sem a or-
questra, “Corpo de Silêncio” conclui a obra com poucos 
instrumentos: os violoncelos entoam a monodia de “Corpo 
de Terra i”, enquanto a música se extingue apenas com os 
toques do sino.

ALMEIDA PRADO
Pequenos Funerais Cantantes ao Poeta Carlos Maria Araújo

CARLOS FIORINI
Regente e Professor livre-docente do curso de 
regência do Departamento de Música da Unicamp. 
Em 2004, apresentou a tese “Sinfonia dos Orixás 
de Almeida Prado: um estudo sobre sua execução 
através de uma nova edição, crítica e revisada”, 
em seu Doutorado, também pela Unicamp.

—
1 Periodização proposta por Fábio Scarduelli em sua 
tese de doutorado “Khamailéon: Fantasia para Violão 
e Orquestra de Almeida Prado” (Unicamp, 2009).

VAUGHAN WILLIAMS
The Lark Ascending

No Reino Unido, a Classic FM faz uma enquete anual 
para estabelecer qual a obra clássica favorita do público in-
glês. Há mais de dez anos, The Lark Ascending [A Ascenção 
da Cotovia] tem conseguido a façanha de se manter im-
batível no primeiro lugar. E ainda que tal enquete não seja 
uma garantia da qualidade da obra, certamente fala muito 
do lugar especial que ela ocupa no coração dos britânicos. 
Uma das peças mais executadas no país, suscitou inúmeras 
versões, tanto as realizadas pelo compositor quanto os ar-
ranjos posteriores. Em todas essas roupagens, ela funciona 
bem e angaria uma leva ainda maior de admiradores.

A obra foi escrita para Marie Hall, a mais importante vio-
linista inglesa de sua época, que colaborou de perto com 
o compositor. Iniciada por volta de 1914, sua composição 
foi interrompida pela guerra, e a obra acabou sendo estre-
ada apenas em 1920. Baseada em um poema de George 
Meredith, que Vaughan Williams usou como epígrafe, The 
Lark Ascending é uma peça programática em um único 
movimento, que não tenta ilustrar o poema, contar uma 
história linear ou reproduzir sentimentos. Antes, procura 
estabelecer uma identificação com a natureza, retratando 
não apenas o voo da cotovia, mas também o chilrear do 
pássaro, o movimento do ar que se desloca, o ambiente cir-
cundante, o céu que recebe o farfalhar das asas.

Nessa conexão com o mundo natural, Vaughan Williams 
reflete uma tendência já presente na música do passado, 
que ele admirava e da qual se considerava a continuação 
lógica. Ao voltar da guerra, na qual se alistara, o compo-
sitor solidificou seu estilo próprio, que almejava uma iden-
tidade nacional através de sólidos laços com a música do 
Barroco e com as melodias tradicionais inglesas. Em The 
Lark Ascending, apesar de não haver qualquer tema folcló-
rico reconhecível, existe uma subcorrente de melodias que 
conjuram vividamente a música tradicional do Reino Unido.

Há também uma busca pela espiritualidade e pela esponta-
neidade, através de uma veia improvisatória que empresta 
à música uma leveza particular. Assim como o poeta Mere-
dith, que se notabilizou pela escrita fluente e orgânica, que 
parece destituída de qualquer artifício, Vaughan Williams 
utiliza uma linguagem que — embora fruto de extrema eru-
dição e técnica — dá a impressão de ser livre e de não se dei-
xar prender pelas amarras habituais da música ocidental. O 
tonalismo cede lugar às escalas pentatônicas e modais, e 
o fraseado também se desprende das regras habituais da 
música clássica de então.

O resultado é uma obra que, de fato, soa atemporal, plásti-
ca e absolutamente natural. Escrita sob a sombra da guer-
ra, há nela certa melancolia premonitória, uma nostalgia 
por um tempo mais simples e doce, por um bucolismo que 
exalta a comunhão do homem com a natureza. Apoiada 
nesse caráter pastoral e meditativo, a peça se desenvolve 
não através de uma sequência de melodias que se respon-
dem e se complementam, mas como uma extensa caden-
za, fartamente ornamentada e sem um ponto de chegada 
muito definido. As frases sinuosas do violino solo se desen-
rolam como uma longa espiral em direção ao alto, emulan-
do a beleza e a desenvoltura da trajetória de um ser alado.

L AURA RÓNAI

VILLA-LOBOS
Choros nº 8

Nos anos de 1920, Villa-Lobos desenvolve seu grande 
projeto de composição com a série dos Choros. Para ele, 
essa série é a descoberta da Europa, e lá, da sedução que 
provocava um certo sabor de barbárie nas artes. Villa-Lobos 
percebe que uma imagem exótica do Brasil pode ser explo-
rada com sucesso diante do público europeu, imagem que 
também lhe serve de extraordinário impulso criador. Ele 
encontra ainda, de modo forte, presente e completo, as ex-
periências das vanguardas internacionais nas músicas de 
então.

Villa-Lobos deu uma palestra sobre os Choros em Paris, em 
1958, um ano antes de morrer.1 Deixa de se referir a uma 
forma. Diz que Chopin não poderia definir o que é uma 
polonaise ou uma balada. São apenas nomes: o compositor 
recua a apenas uma denominação. Mas diz em seguida que, 
se uma sinfonia introduz temas e instrumentos exóticos, 
ela não deveria ser chamada de sinfonia. Poderíamos então 
perguntar se os Choros não seriam sinfonias exóticas.

[...]

Talvez o Choros nº 8 seja o que melhor encarna a ideia 
de choros para o compositor. Citando François-René 
Tranchefort, “a obra se confirma como uma das mais bri-
lhantes, das mais vivas, das mais expressivas da série”. 
Marcel Beaufils, em seu livro Villa-Lobos, Musicien et Poète 
du Brésil, conta: “Frequentemente, nós o [Villa-Lobos] pu-
semos diante do problema: ‘o que representa a noção de 
forma?’ Sua resposta nunca variou, cortante como toda a 
vez que se atingia, nele, um segredo profundo ou uma in-
quietação formativa: ‘uma forma é aquilo que se sustenta’”.

O Choros nº 8 é o perfeito exemplo dessa definição. Uma 
estrutura que se sustenta pelo sentido da organização, pela 
invenção nevrálgica no conjunto, transformando aquilo que 
poderia ser uma rapsódia ou uma fantasia em obra constru-
ída. Um modo de construção intuitivo, ultrapassando as leis 
que presidem as convenções das arquiteturas sonoras. “Em 
todos os meus Choros... eu não tenho fórmulas fixas para 
o uso de temas. Uso-os para o desenvolvimento ou atmos-
fera, segundo sinto a necessidade. Nunca repito os temas 
meramente pelo prazer da repetição ou para criar música 
‘cíclica’. Não uso canções e danças folclóricas prontas. Meus 
temas frequentemente sugerem temas folclóricos porque 
têm o aspecto de temas folclóricos. Não acredito em citar a 
música de ninguém. Na minha música não existem as assim 
chamadas influências. É completamente americana — de 
nosso continente — não pertencendo a escolas ou a corren-
tes específicas”, declarou ele numa entrevista publicada no 
programa de um concerto com a Orquestra Filarmônica de 
Nova York, em 1949.

Basta ouvir o Choros nº 8 para se perceber que a questão 
das influências é mais complexa do que essa declaração. 
De fato, Villa-Lobos não cita nada, mas fica transparente 
o quanto ele foi exposto à música europeia da época — do 
Sacre a Debussy, do Boeuf sur le Toit a uma transparência 
tão groupe des Six que se alterna com uma fúria “selvagem”. 
Mas não se pode falar em “síntese”: são, antes, maneiras 
que Villa-Lobos incorpora, renovando-as, numa pulsão que 
lhes é própria, numa orquestração única.

O Choros nº 8, concebido em Paris em 1925, terminado no 
Rio e estreado em Paris, em 1927, nos Concerts Colonne, 
com regência de Villa-Lobos, é a quintessência das novida-
des que atravessam o compositor de maneira inventiva e 
plenamente dominada. Esses elementos de época incorpo-
ram-se à criação do compositor e, nesse sentido, justificam 
a afirmação conclusiva, que se encontra naquele programa 
novaiorquino: “Quando escrevo, é de acordo com o estilo de 
Villa-Lobos”.

Composto para orquestra e dois pianos, o Choros nº 8 foi 
chamado pelo compositor de “Choros da Dança”, empre-
gando grande número de instrumentos brasileiros de per-
cussão, entre eles o caracaxá. Além disso, um dos pianos é 
tratado, essencialmente, como força rítmica.

Vasco Mariz transcreveu, em seu Villa-Lobos, um comen-
tário do compositor Florent Schmitt sobre a estreia desta 
obra em Paris, publicado no jornal Paris Matinal.2 Ele revela 
que Villa-Lobos atingira seu objetivo de fazer uma grande 
obra musical marcada e exoticamente “selvagem”: “Parale-
lamente à orquestra, já agora com seus 80 executantes en-
fim reunidos, vemos desencadear-se, sem hipocrisia, todos 
os piores instintos desse sobrevivente da idade da pedra. A 
fantasia se mistura à selvajaria, mas uma selvajaria estili-
zada de homem honesto e de alma nobre, que não está ao 
alcance de qualquer um e que pertence, apesar de tudo, ao 
domínio da beleza. A orquestra uiva raivosamente, presa de 
jazzium tremens, e quando se pensa que foram atingidos 
todos os limites de um dinamismo quase sobre-humano, eis 
que, de repente, os 20 dedos que naquele momento valem 
100, de Aline van Barentzen e de Tomás Terán, atacam dois 
Gaveau3 formidáveis como Tanks4, que, no tumulto, explo-
dem com uma algazarra de todos os infernos. Dado o golpe 
de misericórdia, aquilo se torna demoníaco ou divino, con-
forme o modo de pensar de cada um. Porque ou a gente 
adora ou abomina; não se fica indiferente; irresistivelmente 
sente-se que, desta vez, un grand soufle a passé”.

JORGE COLI

—
1 Editada em CD por EMI.
2 Citação em Adhemar Nóbrega, Os Choros de Villa-Lobos.
3 Marca de piano.
4 Tanques de guerra.

CORO DA OSESP 
—
Criado em 1994, o grupo aborda diferentes períodos e estilos, 
com ênfase nos séculos xx e xxi e nas criações de compositores 
brasileiros. Gravou álbuns pelo Selo Digital Osesp, Biscoito 
Fino e Naxos. Entre 1995 e 2015, teve Naomi Munakata como 
Coordenadora e Regente. De 2017 a 2019, a italiana Valentina 
Peleggi assumiu a regência, tendo William Coelho como Maestro 
Preparador – posição que ele mantém desde então. Em 2020, o 
Coro se apresentou no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na 
Suíça, sob regência de Marin Alsop, repetindo o feito em 2021, em 
filme virtual com Yo-Yo Ma e vários outros artistas de sete países.
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ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
—
Fundada em 1954, desde 2005 é administrada pela Fundação 
Osesp. Thierry Fischer tornou-se Diretor Musical e Regente Titular 
em 2020, tendo sido precedido, de 2012 a 2019, por Marin Alsop, 
que agora é Regente de Honra. Em 2016, a Orquestra esteve nos 
principais festivais da Europa e, em 2019, realizou turnê na China 
e em Hong Kong. No mesmo ano, estreou projeto em parceria 
com o Carnegie Hall, com a Nona Sinfonia de Beethoven cantada 
ineditamente em português. Em 2018, a gravação das Sinfonias 
de Villa-Lobos, regidas por Isaac Karabtchevsky, recebeu o Grande 
Prêmio da Revista Concerto e o Prêmio da Música Brasileira.
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CLARISSA CABRAL mezzo soprano
—
Clarissa nasceu em 1983, na cidade 
de Santos, onde iniciou seus estudos 
musicais aos cinco anos de idade. Em 
1993, ingressou na Escola Municipal 
de Música de São Paulo (EMMSP) 
para se dedicar ao piano, flauta e 
cravo. É graduada em Piano pela 
Escola de Comunicação e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA-
USP), instituição pela qual também 
obteve seu mestrado em Música, 
sempre sob orientação de Amilcar 
Zani. Aperfeiçoou-se em canto com 
o tenor Marcos Thadeu, regente do 
Coro Acadêmico da Osesp. Integra o 
naipe de contraltos do Coro da Osesp 
desde 2007 e, desde 2017, professora 
de Teoria Musical da EMMSP.

NEIL THOMSON regente
—
Diretor Artístico e Regente Titular 
da Orquestra Filarmônica de Goiás 
(OFG) desde 2014, o maestro inglês 
liderou a cadeira de Regência do Royal 
College of Music de 1992 a 2006, do 
qual é membro honorário. Já gravou 
álbuns com a Sinfônica de Londres e a 
Filarmônica Real de Liverpool, além da 
própria OFG — depois de registrarem 
Guerra-Peixe, estão se dedicando 
às Sinfonias de Claudio Santoro 
(Naxos/Brasil em Concerto). Neil vem 
dirigindo grupos diversos, como as 
Filarmônicas de Londres, de Tóquio, 
Nacional Russa, a Philharmonia 
e a Sinfônica da BBC, além da 
própria Osesp, da qual é convidado 
constante. Lecionou no Mozarteum 
em Salzburgo, na Academia de Música 
de Cracóvia, na Academia Lituana 
de Música e em diversos festivais, 
incluindo o de Campos do Jordão.
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PRISCILA RATO violino
—
A violinista carioca é Mestre pela 
Universidade Federal da Bahia e 
graduada pela Escola de Música da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Aperfeiçoou-se na International 
Menuhin Music Academy, na Suíça, 
na classe de Maxim Vengerov e Liviu 
Prunaru, quando também integrou 
a Camerata Menuhin. Priscila foi 
spalla da Orquestra Sinfônica da 
Bahia (Osba) por seis anos, posição 
que atualmente ocupa na Orquestra 
Sinfônica Brasileira (OSB). Como 
solista, já se apresentou, dentre 
muitos outros grupos brasileiros, com 
a Petrobras Sinfônica, a Camerata 
Antiqua de Curitiba e com as 
Sinfônicas de Porto Alegre, Minas 
Gerais e Campinas, além da Osba e da 
OSB. Neste programa, faz sua estreia 
à frente da Osesp. Atua ativamente 
como camerista e já se apresentou ao 
lado de artistas como o violoncelista 
Antonio Meneses, os violinistas 
Emanuelle Baldini e Liviu Prunaru, e 
os pianistas Cristian Budu, Jean Louis 
Steurmann e Leonardo Hilsdorf.

SABAH TEIXEIRA baixo-barítono
—
Integrante do Coro da Osesp desde 
2002, Sabah nasceu em Natal e 
graduou-se na Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), 
instituição na qual também atuou 
como professor, lecionando História 
da Música, Canto e Percepção 
Musical. Como solista, já esteve à 
frente de grupos como o Audi Coelum, 
Madrigal da UFRN e Coro da Osesp, 
além das orquestras Sinfônica do 
Rio Grande do Norte, Sinfônica da 
Paraíba e Camerata Fukuda, além 
da própria Osesp. Em seu repertório 
destacam-se a Messe de Requiem de 
Campra, Vespro Della Beata Vergine 
de Monteverdi, Missa Brevis de Kodály, 
Rejoice in The Lamb de Britten, a Missa 
em Sol Maior de Schubert, o Te Deum 
de Charpentier, a Missa em Dó Menor 
e o Réquiem de Mozart.
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LUCAS GONÇALVES piano
—
Bacharel e Mestre pela Escola de 
Comunicação e Artes da Universidade 
de São Paulo (ECA-USP), Lucas 
obteve primeiro lugar em alguns 
dos principais prêmios do país, 
como o Concurso Osvaldo Lacerda, 
o I Piracicaba International Piano 
Concerto Competition, o Concurso 
Lorenzo Fernandez e o Nascente 
(USP). Já atuou como solista junto 
a orquestras como as Sinfônicas 
de Campinas, de Ribeirão Preto e 
de Guarulhos, a Experimental de 
Repertório e a Sinfônica Jovem 
do Estado de São Paulo. Como 
recitalista, se apresentou na Sala 
Guiomar Novaes, na Cidade das 
Artes e no Auditório Cláudio Santoro, 
durante Festival Internacional de 
Inverno de Campos do Jordão. 
Lucas colaborou com a violinista 
Elisa Fukuda, o violoncelista Fábio 
Presgrave e a violista Jennifer Stumm. 
Atualmente, é pianista da Orquestra 
Experimental de Repertório no 
Theatro Municipal de São Paulo.

LUCAS THOMAZINHO piano
—
Nascido em São Paulo em 1995, 
aos nove anos de idade ganhou seu 
primeiro concurso — desde então 
venceu mais de uma dezena, dentre 
eles o Finalist Prize no xix Santander 
International Piano Competition 
(Espanha), o 1º lugar no xviii Santa 
Cecilia International Competition 
(Portugal) e o Pianale International 
Academy & Competition (Alemanha). 
Já atuou como solista à frente de 
orquestras como a Sinfónica de 
RTVE (Espanha), a Filarmônica de 
Minas Gerais e as Sinfônicas de 
Campinas e de Porto Alegre, além da 
própria Osesp. Lucas vem realizando 
diversos recitais, em salas como a 
Casa da Música (Portugal), Sala 
São Paulo, Sala Cecília Meireles e 
Auditório Claudio Santoro. Desde o 
início de seus estudos, foi bolsista na 
Fundação Magda Tagliaferro, tendo 
tido como professores Zilda Candida 
dos Santos, Armando Fava Filho e 
Flavio Varani. Atualmente cursa seu 
bacharelado na USP, sob orientação 
de Eduardo Monteiro.
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EDUARDO GIANESELLA
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DANIEL FILHO TROMPA
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PAULO CERQUEIRA MONITOR
RÚBEN ARAÚJO
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ERICK SOUZA
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BACH
Jesu, meine Freude, BWV 227

L AURA RÓNAI
Doutora em Música, responsável pela cadeira 
de flauta transversal na Unirio e professora no 
programa de Pós-Graduação em Música. É também 
diretora da Orquestra Barroca da Unirio.

Existem peças que estão tão fortemente enraizadas 
na cultura ocidental que parecem ter existido desde sem-
pre. Este moteto é uma delas. E sendo uma das obras mais 
familiares e aclamadas de Bach, ela é, paradoxalmente, 
uma daquelas que costumam ser conhecidas apenas super-
ficialmente. Todos sabem seu início, mas poucas pessoas 
realmente ouviram a peça até o fim. A maior parte das que 
apreciam a música do Barroco poderia cantar o seu tema 
principal, mas poucas têm noção de como esse tema é tra-
balhado no decorrer da composição.

De fato, mesmo para os musicólogos mais capazes, é difícil 
explicar sua magia e, mais ainda, discorrer sobre ela sem ape-
lar para detalhadas análises de sua estrutura musical, arqui-
tetada com tanta maestria e racionalidade. E, no entanto, a 
peça cria seu impacto de maneira esmagadoramente emo-
cional, transportando-nos, desde os primeiros compassos, a 
uma sensação de profundo espanto diante da grandeza da 
existência, um chamado para a mais pura espiritualidade. 
Evidentemente, esse era exatamente o intuito de Bach.

Um gênero essencialmente polifônico, com nenhum ou par-
co acompanhamento, o moteto servia geralmente para 
ocasiões especiais fora do calendário habitual da igreja. 
Não por acaso, a etimologia do nome, a palavra “mot”, em 
francês, significa “palavra”: originalmente baseado em tex-
tos bíblicos ou litúrgicos, e menos teatral do que a canta-
ta, o moteto é uma espécie de sermão cantado, que usa 
citações da Bíblia e melodias corais bem familiares aos 
fiéis para levá-los a um estado de espírito adequado à oca-
sião. No caso de Jesu, meine Freude [Jesus, minha alegria], 
pressupõe-se que essa seria o funeral de um membro im-
portante ou particularmente querido da congregação.

Considerado uma das obras vocais máximas de Bach, é seu 
moteto mais longo, o mais elaborado e um dos poucos com 
cinco vozes. A data e a ocasião de sua composição são incer-
tas e ainda geram debates no meio musicológico. Sua estru-
tura é simétrica, alternando textos bíblicos e hinos luteranos 
ao longo de 11 seções, com texturas e tratamentos vocais 
variados. Nos movimentos pares, o texto vem do “Novo 
Testamento” (“Epístola de São Paulo aos Romanos”, capí-
tulo 8, versículos 1, 2, 9, 10 e 11). A seção central é uma fuga 
complexa, com uma pequena conclusão coral. A composição, 
cheia de alusões teológicas, numerológicas e simbólicas, uti-
liza diversos recursos de retórica musical, com muitas ins-
tâncias de pinturas de palavras — um procedimento no qual 
os gestos musicais são usados para sublinhar o efeito alme-
jado pelas palavras: por exemplo, notas que sobem para a 
região aguda quando se fala do céu ou que mergulham ver-
tiginosamente para o grave quando o inferno é mencionado.

O sentimento geral da peça oscila entre a sensação acabru-
nhante de lidarmos com os aspectos sombrios da existência 
e o convite para gozarmos dos prazeres da vida eterna no 
seio da devoção verdadeira: a escuridão do mundo contra-
posta à luminosidade inebriante da fé. A base dos movimen-
tos ímpares é um hino luterano escrito por volta de 1650 por 
Johann Franck (1618-1677) e com melodia de Johann Crü-
ger (1598-1662). Ele pontua de que maneira a fé em Jesus 
protege o crente dos enormes perigos que o rondam, como 
as tempestades físicas e morais, a tentação dos pecados e, 
finalmente, o horror da morte. Sua melodia curiosamente 
descomplicada aparece em todos os movimentos ímpares, 
harmonizada por Bach de modo diferente a cada ocorrên-
cia. A sofisticação e beleza estonteante dessas harmoni-
zações acabaram por elevar a melodia singela do hino ao 
status de verdadeiro símbolo da fé luterana. Para o ouvinte, 
é como se, num desfile, ele acompanhasse as evoluções de 
uma modelo convencionalmente bonita que, ao vestir trajes 
cada vez mais deslumbrantes, acabasse se tornando o foco 
principal do evento.

http://www.salasaopaulo.art.br/manualespectador/manual.html
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