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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
ESCOLA DE MÚSICA E ARTES CÊNICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO EM MÚSICA 
Teatro Asklepiós – Faculdade de Medicina – Campus I – UFG 

01/04/2008 – 20:00h 

 
RECITAL DE DEFESA 

 
 

SÉRGIO DE PAIVA, acompanhamentos e regência ao piano 
 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Adelaide, Op. 46 

Hugo Wolf  (1860-1903) – Verborgenheit (1888) 

Franz Schubert (1797-1828) – Auf dem Wasser zu singen, Op. 72 

Johannes Brahms (1833-1897) – Meine Liebe ist grün (Junge Lieder I, Op. 63 nº 5)  

Gabriel Fauré (1845-1924) – Madrigal, Op. 35 

Claude Debussy (1862-1918) – Invocation (1883) 

Alberto Nepomuceno (1864 – 1920) – As Uyaras, Op. 15 

Giuseppe Verdi (1813-1901) – Seleções da “Messa da Requiem” (1873): 

                                             Introitus: Requiem aeternam & Kyrie 

                    Sanctus & Benedictus 

                                Absolutio: Libera me Domine 

 
Convidados: 

Coro Sinfônico de Goiânia (Fauré, Debussy, Nepomuceno e Verdi) 

Ângelo Dias, regência (Verdi) 

Hélenes Lopes, tenor (Beethoven, Wolf e Debussy) 

Weber Assis, tenor (Schubert e Brahms) 

Patrícia Mello, soprano (Nepomuceno) 

Vanessa Bertolini, soprano (Verdi) 

Rita Mendonça, mezzo-soprano (Verdi) 

Michel Silveira, tenor (Verdi) 

Manoel Cruz, baixo (Verdi) 
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Notas de Programa 

 
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Adelaide, Op.46 
Poesia de Friedrich von Matthison (1761-1831) 
 
 Composta em 1795, Adelaide integra, juntamente com as primeiras sonatas para piano e algumas peças 
de câmara com piano, a coleção das primeiras grandes peças do compositor. Nesta primeira fase estética, sua música 
ainda remete ao Classicismo, mas esta canção já prenuncia o início de uma renovação que identificaria o compositor 
como um “divisor de águas”. Ela rompe com o tradicional e quase singelo Lied do século XVIII, agora com uma 
arrojada estrutura modulatória e um novo senso de desenvolvimento melódico e estrutural. O poema descreve como 
o jovem poeta vê sua amada Adelaide na natureza, afirmando a impossibilidade do amor que só se completará numa 
violeta que nascer sobre seu túmulo. 
 
Hugo Wolf (1860-1903): Verborgenheit (1888) 
Poesia de Eduard Mörike (1804-1875) 
 
 Terminados no dia 13 de Março de 1888, 28º aniversário do compositor, Verborgenheit e Gebet são 
dois Lieder com textos de Mörike com os quais Wolf parece ter feito uma meditação sobre sua vida até aquele 
momento. Enquanto Gebet é uma oração íntima, Verborgenheit reflete o estado de espírito de alguém que, 
enclausurado em si mesmo, pede ao mundo que o deixe só, em paz, alimentando-se de suas próprias dores e 
lágrimas, isso impresso no lirismo expressivo e na carga dramática emocional que o compositor imprimiu em sua 
obra. Na seção A, o piano faz a ambientação por meio de um moto continuo, em que duas melodias independentes da 
mão direita dialogam com a melodia vocal. Na seção B, um constante crescendo acontece até o dramático clímax, na 
frase “a dor que abençoadamente pressiona meu peito”. O motivo inicial se repete, finalizando a peça no mesmo 
clima de isolamento nostálgico do início.  
 
Franz Schubert (1797-1828) – Auf dem Wasser zu singen, Op. 72 
Poesia de Friedrich Graf zu Stolberg-Stolberg (1750-1819) 
 
 Schubert foi o consolidador do Lied alemão como forma de arte, tendo composto mais de seiscentos 
deles, cuja linguagem se converteria no idioma do próprio gênero. Em Auf dem Wasser... o poeta compara a 
inquietação de sua alma a um barco na correnteza de um riacho, no qual os reflexos do sol causam, ora alegria, ora 
melancolia. O piano é responsável pela ambientação de toda a idéia poética, criando a idéia da água em movimento. 
Na última frase de cada estrofe, há uma mudança da tonalidade, de maior para menor, como forma de descrever a 
repentina alteração no estado emocional do narrador. 
 
J. Brahms (1833-1897) – Meine Liebe ist grün (Junge Lieder I, Op. 63 nº 5)  
Poesia de Felix Schumann (1854-1879) 
 
 Composto em Dezembro de 1873, este Lied tem texto do filho mais novo de Robert e Clara Schumann, 
de quem Brahms era padrinho. À época da composição, Felix estava em casa da mãe, tentando se recuperar de mais 
uma de suas freqüentes crises pulmonares, mal que acabaria por levá-lo à morte em tenra idade. Talvez tocado pela 
situação do rapaz, o compositor enviou-lhe a canção como presente na véspera de natal. O poema fala do florescer do 
amor. Na primeira estrofe, o jovem compara-o a um verde arbusto de lírios, banhado pelo sol (sua amada), que o 
enche de perfume e desejo. Na segunda, o poeta o compara a um rouxinol, que sobre o verde arbusto, se inebria com 
o seu perfume e canta, regozijando-se. 
 
Gabriel Fauré (1845-1924) – Madrigal, Op. 35 
Poesia de Armand Silvestre (1837-1901) 
 
 Escrito em 1883, como presente de casamento para seu amigo André Messager, Madrigal é uma 
brincadeira musical com os noivos, traçando de forma bem-humorada um perfil do amor segundo a visão masculina 
e feminina. Melodicamente, as linhas se entrelaçam, num verdadeiro diálogo musical, expressando que as partes, ora 
concordam, ora discordam sobre o assunto. O piano prepara harmonicamente, ressaltando a dubiedade de todo o 
discurso, por meio de passagens tonalmente instáveis. Os homens chamam as mulheres de “desumanas, que fazem 
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torça do nosso carinho”, ao que elas respondem ser os outros “ingratos, que, quando amados, nem sabem dar valor 

aos sonhos depositados a seus pés...”. Ao final, todos concordam em um ponto: “Um mesmo destino nos persegue e 

nossa loucura é a mesma: amar a quem foge de nós e fugir de quem nos ama”. 

 
Claude Debussy (1862-1918) – Invocation (1883) 
Poesia de Alphonse de Lamartine (1790-1869) 
 
 Escrita originalmente para coro, orquestra e tenor solista, em 1883, ainda na juventude de Debusssy, 
esta obra garantiu-lhe o segundo lugar no concurso de composição Prix de Rome.  No ano seguinte, Debussy tiraria o 
primeiro lugar com a ópera-cantata L’enfant prodigue, assim recebendo uma bolsa para estudar na Itália. Embora 
ainda sob a luz do tonalismo, Invocation traz em seu bojo traços idiomáticos do futuro impressionismo que seria a 
marca do compositor. O coro masculino, em seu solene início, canta sobre a prece e a força que ela tem quando 
ganha o espaço e seus elementos naturais – a noite, o som, as tempestades e o rugir das ondas. Na seção central, o 
tenor solo canta não mais as grandes, mas as íntimas manifestações de Deus, no silêncio, na sombra da tarde, na 
profundidade das ondas e nas derradeiras horas de vida, em que até o Amor se rende às trevas da solidão. 
 
Alberto Nepomuceno (1864 – 1920) – As Uyaras, Op. 15 
Poesia de Mello Moraes Filho (1844-1919) 
 
 Ainda numa era de pleno romantismo musical, Nepomuceno faz uma breve incursão na temática 
nacionalista do folclore brasileiro, musicando em 1896 este poema sobre os seres mitológicos que habitam as águas 
doces e que, com seu canto, raptam crianças e barqueiros incautos, tal qual o faziam as lendárias sereias do mar. O 
escritor e intelectual Mello Filho foi um dos precursores da nossa etnografia, escrevendo sobre a formação do povo 
brasileiro, pesquisando nossas raízes culturais e sociais. As Uyaras, escrita para coro feminino a duas vozes e piano, 
descreve com maestria esta pitoresca lenda amazônica. Após uma primeira seção descritiva, surge, na parte central, a 
rainha das uiaras, que com atraente e sensual eloqüência tenta seduzir os desavisados com suas virtudes e riquezas.  
 
Giuseppe Verdi (1813-1901): Messa da Requiem (1873) 

 Finalizada em 1873, a Messa da Requiem teve sua primeira audição em 1874, no aniversário de morte 
de Alessandro Manzoni, poeta italiano e amigo do compositor. Porém, a gênese da obra se dera em 1868, com a idéia 
de se homenagear a morte de Rossini com uma missa fúnebre na qual os maiores compositores italianos da época 
contribuiriam com um movimento. Para esta missa, Verdi escreveu o trecho final, a absolvição Libera me. Por razões 
práticas, a Messa per Rossini acabou engavetada, apesar de ter sido concluída em tempo pelos respectivos 
compositores. Sua estréia se deu mais de um século mais tarde, por iniciativa do maestro alemão Helmuth Rilling. 
Para escrever seu Requiem, Verdi tomou emprestado o último movimento da missa, que já escrevera, usando-o como 
gerador temático completou o resto da obra. Assim, o final do Requiem acabou se tornando uma grande 
recapitulação. O Introitus emerge do silêncio de forma quase reverente, preparando a chegada do vibrante Kyrie, 
num rico diálogo melódico entre quarteto solista e coro. Um complexo contraponto entre para coro duplo e orquestra 
é o traço marcante do Sanctus, um momento de grande brilhantismo da obra. O Libera me, que finaliza a missa, 
carrega enorme carga dramática, alternando o clamor do juízo final (Dies irae) com um antológico trecho a cappella 
para soprano solo e coro (Requiem aeternam) que prepara a grande fuga final cujo texto é “Livrai-me, Senhor, da 

morte eterna naquele dia de ira tremenda...” 
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O PIANISTA CORREPETIDOR NA ATIVIDADE CORAL: PREPARAÇÃO, 
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INTRODUÇÃO 

 

 A trajetória percorrida pelo músico acompanhador através dos tempos traz uma 

relação íntima com a historicidade do próprio homem, sua relação com a natureza e sua 

preocupação com a compreensão dos fatos, aspectos que nos oferecem importante perspectiva de 

suas características intelectuais, culturais, artísticas e musicais. Para uma pequena reflexão sobre 

a linearidade temporal do homem-músico, faz-se necessária uma contextualização histórica do 

mesmo. A natureza de sua trajetória histórico-musical se delineia segundo o modo pelo qual ele 

se relaciona com os fenômenos naturais. Esta relação se alicerça nos indicativos das diferentes 

percepções de mundo em cada momento da História, elementos que, amalgamados, direcionam 

as práticas e comportamentos humanos.  

 No modelo científico mecanicista, estabeleceu-se um novo patamar que tornou 

possível ao profissional músico a busca pela sistematização dos aspectos técnicos de sua 

atividade. No Renascimento, este modelo, que por sua vez se contrapunha à concepção divina da 

ciência aceita na Idade Média, representava um grande passo para o homem de então, no que 

concernia à apreensão e compreensão naturalista dos fenômenos. Isto representou uma revolução 

na visão de mundo, pois foi permitido ao homem verificar os fenômenos de maneira singular, 

tornando possível um repensar sobre a maneira que era considerada a única e ideal para o 

entendimento dos fatos. Começou, então, a compartimentalização dos objetos de estudo, a fim de 

que se os compreendesse estruturalmente. A idéia era que, a partir do conhecimento de pequenas 

partes, se chegasse ao entendimento do todo e, conseqüentemente, à compreensão de sua função.  

 Ocorre, a partir desta idéia, uma incessante busca pela explicação dos fenômenos e a 

formulação de teorias que pretendiam enunciar postulados, leis normativas para os objetos 

estudados. Tudo, a partir de então, está sujeito a ser explicado não mais pela fé e sim pela teoria, 

portanto, tecnicamente. O músico é capaz de, por si próprio, verificar o que consegue fazer por 

sua habilidade ou capacidade. Sua música não está mais condicionada somente à idéia do que o 

divino permite que aconteça. Os fenômenos musicais estão, agora, calcados no fazer e no 

domínio da própria maneira de se realizar. Isto não significa dizer que, até então, o músico era 

alheio a qualquer abordagem técnica e não lançava mão de sua capacidade reflexiva para otimizar 

sua atividade. Porém, a partir deste momento, há uma supervalorização deste aspecto, em função 

da nova visão que se estabelecera.  



 8 

 Musicalmente, o mecanicismo se refletiu no âmago da concepção polifônica 

decorativa e intelectual do Renascimento, a chamada prima pratica. A escrita altamente 

intelectualizada do Renascimento forçosamente exigia dos performers – que, além de tudo, só 

executavam a partir de partes cavadas – um senso de domínio que os fazia apreender a música de 

maneira compartimentalizada quanto ao seu produto total. Neste contexto, o ensaiador, ou mestre 

de capela, era sempre aquele que tinha a visão geral dos fatores em ação, sendo que poderia 

dirigir marcando o tempo ou dobrando as vozes em um instrumento harmônico, como o alaúde, o 

cravo, o clavicórdio ou o órgão. Esta perspectiva todo versus partes passaria a integrar a visão 

musical dos músicos preparadores de forma ainda mais profunda a partir do advento da monodia, 

na qual o baixo contínuo, em sua função alicerçadora, era levado a termo pelo próprio mestre de 

capela, que muitas vezes era o próprio compositor.  

 Assim, a partir do Barroco, já com o sistema tonal em fase de implantação, os 

instrumentos de teclado – notadamente o cravo e o órgão – passam a ter a função de dar o 

direcionamento harmônico ao conjunto, requerendo uma especial habilidade de improvisação 

metodicamente direcionada por parte do acompanhador, embasada em um intrincado código de 

figuração. As obras que exigem esta habilidade do músico são sempre parcialmente abertas, pois 

o compositor estabelece a harmonia e sua linha mestra no baixo, mas não delimita sua resolução, 

deixando a cargo do acompanhador o preenchimento criativo e inventivo da mesma. Neste jogo 

de improvisação, cria-se uma espécie de co-autoria, pois cada músico acompanhador imprime 

uma face diferente e própria à peça.  

 Com o advento do pianoforte e do piano, a partir do período Clássico – e com mais 

força no Romantismo – ocorre uma mudança de enfoque da atuação deste músico. O antigo 

mestre de contínuo, agora pianista, estabelece com a linha melódica principal uma nova relação 

que ainda o permite dialogar com a mesma, mas executando idéias musicais pré-definidas na 

partitura pelo compositor, elementos muitas vezes tão importantes quanto as linhas apresentadas 

pelo instrumento ou voz solistas. Ele continua a apoiar harmonicamente, porém, agora, de 

maneira delimitada. Utilizando os novos recursos de intensidade e timbre do piano, começa a ter 

uma função mais individualizada, pois já é possível realizar neste instrumento uma condensação 

ou redução de grades de conjunto ou orquestrais, mesmo que com algum prejuízo com relação ao 



 9 

efeito original.1 Além disso, torna-se mais autônomo no sentido da expressividade, pois pode 

imprimir na melodia a sua interpretação individualizada, o que não era possível antes devido às 

limitadas possibilidades de intensidade e expressão do cravo e do órgão. Em contrapartida, já não 

atua mais com a mesma liberdade, pois com o desuso do sistema de figuração, encontra-se preso 

ao que está escrito, o que representa, de certa maneira, uma perda em sua liberdade criadora. Este 

é um paradoxo real na mudança do enfoque de sua função: ele ganha em individualidade, mas 

perde em sua liberdade criadora e inventiva.  

 Mesmo hoje, este padrão mecanicista prático perdura, e não há como definir bem seus 

limites e sua abrangência. Os tratados, métodos e manuais que surgem continuamente em todas 

as áreas do conhecimento demonstram claramente a importância deste tipo de visão. Sua 

relevância e contribuição no desenvolvimento para a aquisição do conhecimento são inegáveis. 

Os tratados de Couperin, Rameau, Mattheson’s e Carl Philipp Emanuel Bach (respectivamente 

L’art de toucher le clavecin, Traité de l’harmonie, Der vollkommene Capellmeister e Versuch 

über die wahre Art das Clavier zu spielen) são exemplos significativos desse tipo de produção. 

Porém, no caso da atividade musical, há que se levar também em consideração a análise 

qualitativa do objeto em questão. No ambiente coral, especialmente, os aspectos humanos 

carecem de uma abordagem que considere os valores de interação. E as implicações desta visão 

refletem-se na prática do ser humano musical e de sua atividade cultural. Portanto, ao refletir 

sobre o músico camerista, que faz música com, ou em função de outrem, não podemos fazê-la de 

maneira isolada.  

 Quando falamos do pianista correpetidor de grupos corais, não podemos jamais deixar 

de considerar os elementos intrínsecos e extrínsecos a ele, nesta relação. Todos juntos irão formar 

uma importante rede de troca de energia e informação, que influenciará na perspectiva prática da 

atividade. Ao citarmos os elementos intrínsecos, nos reportamos às especificidades próprias deste 

músico, todas as particularidades que ele traz em sua bagagem pessoal e profissional. Quando 

mencionamos os elementos extrínsecos, referimo-nos aos aspectos que o relacionam com o coro 

e o regente. Todos eles juntos, se inter-relacionando, formam o que chamaremos, ao longo deste 

trabalho, de Núcleo Coral. Este termo refere-se a este modelo tripartido (Regente – Coro – 

                                                 
1 A propósito, compositores do Romantismo fizeram versões “oficiais” para coro e piano de suas grandes obras com 
acompanhamento orquestral. O objetivo não era somente uma redução de piano para ajudar em ensaios. A parte do 
piano era trabalhada integralmente de forma a oferecer uma possibilidade de performance para coros que não 
tivessem a orquestra. Citamos como exemplos Um Requiem Alemão, op. 45, de Brahms e Requiem für Mignon, 
op.98b, de Schumann, cujas transcrições foram preparadas pelos próprios autores. 
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Pianista) e facilita a discussão sobre a relação musical e humana entre pianista e regente, e entre 

pianista e coro.  

 No núcleo coral, importantes desdobramentos práticos são observados a partir de 

elementos intrínsecos ao pianista. As estratégias de sua atuação certamente passarão por uma 

hierarquização dos conceitos internalizados. A construção da peça, na fase inicial de concepção e 

preparação, prevê uma análise geral tendo como base o cabedal de conhecimentos musicais do 

pianista. Isto inclui a percepção estilística, além da análise formal e harmônica. Outro aspecto 

importante é a primeira leitura da partitura coral. Normalmente, o pianista, seja ele concertista ou 

correpetidor, em sua prática cotidiana, se prepara para o estudo de seu instrumento por meio de 

exercícios técnicos. Esta preparação, para um pianista de coros, deve incluir e priorizar 

estratégias de leitura à primeira vista. Usualmente, ele já lida intensamente com elas, devido à sua 

própria função de auxiliar na preparação do coro. Isto inclui leitura de partituras corais a capella 

ou partituras reduzidas de peças corais com acompanhamentos instrumentais ou orquestrais. Na 

maioria das vezes, esta leitura é realizada empiricamente, ficando esta experiência circunscrita ao 

ambiente de ensaio. Aliás, ao nos referirmos a esta modalidade da atividade, empirismo é 

realmente a palavra de ordem.  

[...] a maioria dos profissionais tem formação calcada no autodidatismo e na 
busca individual de seus próprios meios de aquisição de conhecimento, seja 
através da utilização da intuição, da exploração do “talento”, da experiência ou 
de uma predisposição natural para atuar neste campo. [...] Devido a esta 
tendência [...] parece existir uma conseqüente falta de sistematização 
profissional que torna o ofício pouco atrativo aos estudantes em geral, o que faz 
com que poucos pianistas se interessem por esta carreira (PORTO, 2004, p. 58 e 
59). 

  

 Tanto PORTO (2004) quanto ALEXANDRIA (2005) referem-se à necessidade da 

formalização da atividade por meio de uma adequação dos currículos acadêmicos. Apesar deste 

trabalho não ter abordado esta face da questão, concordamos com as autoras, principalmente no 

que se refere à reflexão formal e sistemática da prática da correpetição. E, neste sentido, julgamos 

serem os trabalhos complementares em seus objetivos. 

 Durante a fase de levantamento bibliográfico, observamos uma considerável escassez 

de material relativo à correpetição, especialmente no que tange à realidade atual brasileira. 

Quando falamos em correpetição coral, a situação se torna um pouco mais crítica. Encontramos, 

na dissertação de Marília de Alexandria, apenas rápidas menções à figura do acompanhador de 
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coros e duas referências bibliográficas oriundas de trabalhos acadêmicos, um artigo de Laurie 

Sowd, requisito parcial de um trabalho de mestrado e outro artigo, publicado, em um jornal coral, 

de Richard Trame. Não tivemos acesso a nenhum artigo ou publicação nacional sobre o tema. 

 Portanto, para os músicos que se propõem a desenvolver um trabalho musical em 

conjunto é de fundamental importância a reflexão sobre todas estas questões, que envolvem sua 

postura interativa com o grupo e as relações que permeiam sua atividade. Para o pianista de coro, 

torna-se salutar refletir sobre sua atuação, abordando-a não somente como um elemento isolado e 

auto-suficiente, mas como parte de uma complexa rede que relaciona seus elementos intrínsecos 

e extrínsecos. 

 O objetivo deste trabalho é analisar alguns dos aspectos que otimizam a atividade do 

pianista de grupos corais, na atualidade. Isto será feito por meio de uma reflexão sobre a prática 

da preparação do coro, do ponto de vista do pianista, inserida num contexto de integração e inter-

relação com as outras duas partes envolvidas na execução: o regente e o coro. Nesta relação, 

levam-se em consideração os elementos que formam o cabedal de conhecimentos musicais do 

intérprete, já que uma interpretação satisfatória envolve a compreensão integral do texto musical, 

mediante o diálogo destes elementos internos e externos ao intérprete.  Serão discutidas também 

algumas estratégias de concepção e preparação das peças, por meio de seu estudo prévio. 

Focando o momento do ensaio, serão analisadas técnicas de leitura  

à primeira vista, baseadas na percepção visual das formas. Por fim, tendo em vista que tanto o 

estudo preparatório quanto o instante da primeira leitura terminam por suscitar importantes 

questões que influenciarão na atuação do pianista na hora da performance, será feita uma análise 

da atuação deste músico, que é, ao mesmo tempo, preparador e performer.  

 O estudo do instrumento, o conhecimento de suas inúmeras possibilidades, a 

experimentação das dificuldades e dúvidas que assolam um pianista de coro no seu dia-a-dia, 

juntamente com o reconhecimento da necessidade de pesquisa específica na área de preparação 

coral, foram fatores que motivaram o presente trabalho. A eficiência da unidade coro-regente-

piano, e a força que ganha quando seus elementos atuam juntos, em sincronia, nos motivaram 

também a pesquisar sobre o assunto. Esperamos que esta reflexão sirva para ampliar a discussão 

a respeito da prática deste profissional, contribuindo para a compreensão do papel deste 

importante músico.  
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1- O NÚCLEO CORAL: REGENTE, CORO E PIANISTA CORREPETIDOR. 

 

  Todos os aspectos discutidos no decorrer deste trabalho, no que tange às 

especificidades deste instrumentista, colaboram para que o possamos denominá-lo “pianista 

correpetidor”. 

O termo correpetição vem do francês, co-repetiteur, que quer dizer o pianista 
que ajuda a ensaiar uma peça, já que repetition quer dizer ensaio, em francês. 
[...] Para isso, tem de ter habilidades que vão além do simples ‘passar 
repertório’, que supõe ler razoavelmente as notas, conhecer razoavelmente a 
peça e tocar razoavelmente, é claro (PICCHI2 apud PORTO, 2004). 
 
 

 Muito se discute, no meio acadêmico, com relação à terminologia mais adequada à 

sua função. PORTO (2004, p. 18) nos diz que grande parte desta discussão ainda tem suas raízes 

num certo preconceito com relação à atividade. Ainda existe um pensamento retrógrado de que o 

pianista que “acompanha” tem menos valor artístico que um solista. A autora destaca, também, 

que vários profissionais discordam com relação aos termos usados para se designar este pianista. 

Apesar do uso corrente do termo, alguns autores acham que o termo acompanhador transmite a 

idéia de um simples músico secundário, acessório ao principal. Outros acham que a correpetição 

passa a impressão de algo mecânico, sem profundidade expressiva. Apesar disso, existem bem 

mais opiniões simpáticas a este termo que ao anterior, pelo fato de representar uma capacidade 

específica de dominar a peça e “repassá-la” quantas vezes forem necessárias até que a mesma se 

apresente num nível satisfatório. 

Talvez ainda não haja uma nomenclatura funcionalmente adequada à amplitude da 

atividade deste profissional. Mas o fato é que o pianista se apresenta como um verdadeiro 

correpetidor no momento em que utiliza o máximo dos conhecimentos específicos e afins, em 

busca de um auxílio que, na verdade, é simpático e empático em relação a outrem. Simpático 

porque trabalha em sintonia com o pensamento do regente, auxiliando-o; empático porque se 

antecipa às suas necessidades, uma vez que pode pensar como o próprio regente, pois seu cabedal 

de informações permite que assim seja. Por este motivo, correpetidor é o termo que mais se 

mostra adequado a esta função, pois o pianista que auxilia ou prepara outros músicos é, ou deve 

ser portador de habilidades tão específicas.  

                                                 
2 PICCHI, Acchile. São Paulo – SP. Entrevista concedida em outubro de 2003.  
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 Em relação à atividade da correpetição propriamente dita, quando nos referimos aos 

aspectos intrínsecos a sua prática, nos reportamos diretamente às especificidades do próprio 

pianista. Estas estão vinculadas às particularidades que ele traz em sua bagagem pessoal e 

profissional. Entram na composição destas particularidades a formação (prática ou acadêmica) e 

suas habilidades musicais (gerais e específicas). Citamos como exemplos de habilidade geral o 

recurso básico de leitura musical e o conhecimento de estilo; como habilidades específicas, 

citamos a capacidade de uma boa leitura de partitura à primeira vista, ou ainda a improvisação 

harmônica. As habilidades específicas dizem respeito diretamente aos elementos que diferenciam 

pianistas correpetidores de pianistas que não tenham esta função, o que não significa que estes 

outros não possuam ou não devam possuir tais habilidades. O caso é que, como os primeiros 

cumprem uma função determinada, eles necessitam se munir de tais recursos, sem os quais sua 

atividade se tornará quase impossível. Além das habilidades musicais presentes, o correpetidor 

normalmente é um músico que se cerca de conhecimentos de áreas afins, uma vez que ele coloca 

sempre sua arte em função de outrem, seja este cantor, instrumentista, bailarino, coro, grupo de 

câmara ou orquestral ou grupo de balé. 

 Os aspectos extrínsecos dizem respeito a tudo que é externo ao pianista e que, 

diretamente ou não, se relaciona com ele. O próprio coro e o regente são estes elementos 

personificados, que interagem e, de certa maneira, justificam a interação, pois que o pianista 

trabalha em função deles e da música em si.  Não se pode deixar de dar ênfase à importante 

figura de ligação entre o pianista e o coro: o regente. A prática do correpetidor está intimamente 

relacionada a uma co-direção do grupo, podendo este assumir a própria direção em muitas 

situações. Apesar de ser o idealizador e principal mantenedor da interpretação dada pelo coro às 

obras na preparação e na performance, o regente necessita do apoio artístico, técnico e intelectual 

de seu pianista. A relação entre ele e o pianista é de troca mútua, todo o tempo do ensaio. Ao 

mesmo tempo em que doa, o pianista absorve conhecimentos afins. Sua atuação permite uma 

aproximação com tais conceitos, de maneira bastante específica. Eles são expostos, na maior 

parte das vezes sistematicamente, pelo regente. Esta situação pode gerar, sem dúvida, a absorção 

destes conhecimentos, numa situação de informalidade. Entretanto, nem sempre os conceitos 

necessitam ser formulados e conscientemente percebidos. A assimilação acontece, em grande 

parte, de um modo intuitivo, em que as novas informações são incorporadas às antigas de 

maneira inconsciente, por meio das situações que emergem durante a própria prática do ensaio. 
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Isto ocorre naturalmente, sem que o pianista, o regente e o coro se dêem conta. O mesmo 

acontece, por exemplo, com relação aos conceitos de técnica vocal amplamente explorados numa 

situação de ensaio, ou com o exercício da regência em si. E referimo-nos, aqui, não somente à 

técnica da regência, mas, principalmente, às técnicas e metodologias de ensaio.  

 Os conceitos já incorporados, juntamente com a gama de critérios usados para sua 

classificação e organização, vão formando uma espécie de filtro, ou um repertório de 

aprendizagens que, automaticamente, selecionam o que o músico utilizará ou não em sua prática.  

O pianista vai assimilando tudo o que o filtro permita que se incorpore.  E tudo também que seu 

intelecto requer que seja absorvido, ou seja, todo conceito e prática possíveis, relativos à arte de 

ensaiar, reger, ensinar, afinar, timbrar, sintonizar, perceber, avaliar, priorizar e tantas ações 

inerentes à direção de um trabalho com coro. Como podemos ver, um trabalho integrado entre 

maestro e pianista pode significar a diferença entre alcançar ou não, com rapidez e eficiência, os 

objetivos propostos para o trabalho com o coro. 

 A exemplo do que acontece, também, numa preparação com um aluno de canto junto 

ao professor, o pianista de coro divide a direção com o regente, estabelecendo com ele um elo de 

troca não só de informações, mas também de decisões e opções relativas ao trabalho. O que torna 

o pianista de coros uma figura especial e diferenciada das demais modalidades é que ele é, ao 

mesmo tempo, dirigido e dirigente. Na performance, o cantor solista e o pianista se encontram 

embasados nas diretrizes de trabalho escolhidas nas aulas, em conjunto e sob direção do professor 

de canto. Porém, os caminhos que tomarão naquele momento do palco dependem exclusivamente 

dos dois. Já na apresentação, ou no próprio ensaio do coro, o pianista atua como co-diretor o 

tempo todo, ao lado do regente. Nem sempre ele está presente na performance final, a exemplo de 

quando os coros apresentam repertório a cappella. Porém, na maior parte das vezes, participou 

ativamente do complexo processo de preparação e construção daquele programa. 

ADLER descorre em seu livro sobre a arte do acompanhamento, e denomina de coach 

o pianista que trabalha só ou ao lado de regentes e professores na preparação de solistas ou 

grupos. Sobre a relação de respeito e hierarquia entre correpetidor e regente, observemos o 

seguinte: 

 [...] o coach não deve ter uma opinião musical própria de tudo. Ele deve 
entender e seguir sempre o pulso do regente e subordinar-se aos seus desejos. É 
necessária a maior flexibilidade. Ao mesmo tempo, o coach deve estar 
tranqüilo, para rapidamente encontrar o lugar na partitura, enquanto retoma o 
toque, após uma interrupção. Isto não é de todo fácil. Requer um excelente 
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conhecimento da partitura e, além disso, prontidão. Esta estranha combinação 

de autoridade e submissão à intenção do regente também é necessária aos 
vários deveres de bastidores de um coach. (ADLER, 1976, p. 223; grifos 
nossos). Trad. Sérgio de Paiva. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

2 – ESTRATÉGIAS DE CONCEPÇÃO E PREPARAÇÃO DO REPERTÓRIO 

 

 Uma importante função do pianista correpetidor está ligada ao apoio e sustentação 

musical, por meio da leitura da obra, que ele realiza e transmite ao grupo. No repertório 

universal, há um grande número de peças escritas originalmente para coro e piano (ou outro 

instrumento de teclado). Outras, apesar de uma instrumentação original diferente, são 

constantemente adaptadas ao acompanhamento do piano por razões de praticidade, seja para 

otimizar a preparação do coro para a futura performance com a instrumentação original, seja para 

apresentações onde não estejam disponíveis os recursos sonoros inicialmente pretendidos pelo 

compositor. Surgem as polêmicas reduções de orquestra, que procuram, muitas vezes, privilegiar 

uma densa compilação das idéias harmônicas e rítmicas contidas na partitura completa, 

sacrificando a exeqüibilidade técnica das duas pautas, nas quais todos estes elementos são 

comprimidos. Ainda temos numerosa obra coral a cappella que, para facilitar a leitura do coro, 

precisa ser reduzida diretamente da “grade” pelo pianista, que quase sempre fica sem o auxílio de 

uma edição pronta. Na maior parte das vezes, este procedimento é realizado de maneira intuitiva, 

incompleta e limitada, e esta experiência fica circunscrita à sala de ensaio, não havendo ainda 

uma pesquisa sistematizada ou reflexão sobre sua prática. No entanto, ele é necessário e 

recomendado. 

É de se esperar que os coaches sejam capazes de tocar a partir das grades 
completas. Mas isto não é absolutamente essencial. O coach deve, contudo, 
saber como condensar ensembles vocais – trios, quartetos, sextetos e grandes 
peças corais – em estruturas harmônicas compactas. [...] A habilidade para 
condensar linhas vocais ou orquestrais só pode ser adquirida por um intenso 
estudo, primeiro de leitura de grades e, então, de tocá-las. (ADLER, 1907, p. 
187). Trad. Sérgio de Paiva, 2008. 
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2.1 – TÉCNICAS DE LEITURA FUNCIONAL DE PEÇAS CORAIS A CAPPELLA  

 

 Existem inúmeros aspectos práticos relacionados à lide diária com a atividade de 

preparação e performance do repertório coral. O correpetidor precisa munir-se de estratégias, 

desde a análise de elementos que influenciam na concepção da peça, passando pelos objetos 

usados na análise do repertório e sua preparação, até seus desdobramentos durante a performance. 

Há elementos relacionados ao pré-ensaio, como o estudo da partitura (a cappella, com 

acompanhamento instrumental ou orquestral), seguidos de sua análise harmônica e formal; a 

audição de diferentes gravações; a comparação da partitura original com a sua redução para piano 

e a comparação de diferentes edições de reduções. 

 Todos estes elementos se relacionam e são cruzados com os infinitos conceitos que 

compõem a bagagem pessoal do músico correpetidor, que pode ter sido adquirida por meio 

formal (acadêmico) ou prático (aprendizado baseado em situações vivenciadas). A própria 

interpretação dos dados da partitura dependem das diferentes formas com que cada músico 

trabalha suas habilidades. Nota-se, então, que há diversas possibilidades de conexão entre os 

elementos textuais e conceituais, com implicações diretas na leitura da partitura ao piano, sendo 

ela à primeira vista ou não.   

 O primeiro contato com a partitura envolve o cruzamento de uma série de elementos 

presentes na representação gráfica da peça com elementos que formam o cabedal de 

conhecimentos musicais do intérprete. Então, uma interpretação satisfatória envolve a 

compreensão integral do texto musical, mediante o diálogo destes elementos internos e externos 

ao intérprete. A leitura prévia, ou “leitura interior”, compreende uma tomada de consciência do 

conteúdo do texto musical, e deve ser feita de maneira silenciosa e atenta, sem a interposição do 

instrumento entre o intérprete e a obra (PERDOMO-GUEVARA, 2005). Neste momento de pré-

leitura é que o intérprete detecta possíveis entraves à sua execução e define possíveis estratégias 

de resolução (CARDASSI, 2005). Mas, o que fazer quando esta importante situação de estudo é 

apenas ideal, e a realidade é aquela em que a partitura precisa ser lida e executada pelo pianista 

no momento do ensaio?  

 Usualmente, a primeira leitura da peça pelo coro é feita com o auxílio do piano. Na 

maioria das vezes, no contexto do trabalho coral no Brasil, o pianista não tem acesso a esta peça 

com a antecedência necessária para um estudo detalhado. Em muitas ocasiões, o correpetidor 
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entra em contato com a partitura no momento do ensaio. Em boa parte das vezes, a qualidade da 

impressão é ruim. Aliás, abrimos um parêntese para se ressaltar o valor de uma boa partitura, que 

esteja em condições aceitáveis de conservação e legibilidade, sem as quais a percepção visual fica 

comprometida. Outro problema constante são as partituras manuscritas de arranjos de música 

popular que constituem, ainda hoje, a grande maioria do repertório de um número significativo de 

coros amadores brasileiros. Até há alguns anos, antes do advento da revolução da digitalização 

das partituras, as cópias manuscritas exigiam verdadeiros malabarismos musicais na leitura e 

execução por parte dos pianistas correpetidores. Diante desta situação, faz-se necessária uma 

percepção conscientemente mais ativa e rápida que a usada num estudo anterior e detalhado da 

peça. Assim, lançamos mão de uma percepção visual aberta da partitura, identificando, à primeira 

vista, um aspecto geral da obra, baseado em sua grafia. É uma análise similar àquela que fazemos 

na primeira impressão de qualquer objeto do cotidiano. No momento do primeiro contato visual, 

existe a configuração de um desenho geral, nem sempre dotado de um significado imediato, que 

nossa mente concebe para cada conjunto de informações percebidas. Naquele momento, temos a 

opção de analisar ou não o objeto em sua profundidade, ou de maneira minuciosa. No caso da 

partitura, essa observação é essencial, por promover o maior detalhamento possível das estruturas 

que poderão nos auxiliar na hora da performance, tais como: 

• Elementos básicos, como as claves e suas localizações, fórmula de compasso, 

    armadura de clave, andamento/caráter, forma, dinâmica, fraseado; 

 • A configuração geral da partitura, o “desenho” da música, fornecido com base no 

    primeiro contato visual e a impressão que ele traz.  

 

 WOLFF, discorrendo sobre as leis de percepção das formas, cita WERTHEIMER, 

grande expoente da corrente gestáltica de psicologia. Este classifica os princípios de percepção 

quanto aos fatores de proximidade, similaridade, continuidade, direção e inclusão. A organização 

visual se basearia, então, nestes princípios, para a formulação de leis gerais. A teoria da Gestalt 

fala de um dos princípios que o cérebro humano naturalmente usa para estabelecer a percepção 

das formas: a PREGNÂNCIA. Este princípio diz que as formas tendem a ser percebidas em seu 

caráter mais simples.  Assim, as forças de organização das formas visuais tendem a seguir 

padrões de clareza, unidade e equilíbrio (LIMA, 2001). "As coisas por nós vistas dependem, 

predominantemente, da organização do campo perceptivo e uma de suas características [...] é a 
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direção no sentido de uma organização simples e clara (WOLFF, 1956, p. 93). A primeira 

percepção da partitura, então, já é trabalhada pela nossa mente de modo a estabelecer padrões 

harmônicos, apesar da grande quantidade de pequenas informações que contém uma partitura. 

Este desenho geral traz informações do movimento sonoro daquela peça, através da percepção 

visual de texturas, tessituras e ritmos, configurando uma informação visual primária daquela 

obra. Além da pregnância, o cérebro atua também sob um princípio ao qual a Gestalt denomina 

CLAUSURA, em que a forma tende a se completar, se fechar sobre si mesma, tornando assim a 

partitura (objeto aberto, incompleto) num desenho (objeto fechado, completo) (LIMA, 2001).  

 A própria forma e estrutura das coisas sugere certa percepção inicial; a inter-relação 

dos padrões existentes impõe que sejam percebidos de determinada maneira. [...] As linhas 

tendem a fechar-se; os padrões não parecem ser arbitrários, mas seguem leis que são indicadas 

por sua estrutura básica (WOLFF, 1956, p. 89-90). 

 Na configuração geral formada por nossa mente, serão observados os traços deste 

desenho, procurando detectar através da forma percebida: 

 • A estruturação da peça em seções; 

 • A continuidade ou interrupção das linhas melódicas; 

 • A presença de modelos e reproduções; 

 • As modulações (principalmente pela presença de acidentes); 

 • A textura (homofônica/polifônica); 

 • A tessitura das vozes. 

 

 Estes aspectos podem ser percebidos por meio da concentração ou dispersão de notas, 

bem como no direcionamento dos desenhos melódicos. Nestes casos, o desenho visual se torna 

mais ou menos denso, em determinadas regiões, ou rarefeito, em outras. Pode significar, por 

exemplo, que o trecho de maior concentração de notas merecerá maior atenção, pois poderá 

conter passagens mais rápidas, ou, ainda, maior ocorrência de acidentes de notas, que precisarão 

ser evidenciados. Da mesma maneira, vozes que caminham na mesma direção, ou mesmo em 

direção contrária, indicarão a região em que deve se concentrar o toque do pianista. Todas estas 

observações podem parecer óbvias, mas na situação de pressão entre a eficiência da leitura e a 

garantia de um suporte razoável para o coro, o pianista correpetidor quase sempre as despreza, se 

perdendo nas escolhas do que priorizar na pré-leitura da peça.  
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 A leitura funcional da partitura coral transcende a simples leitura justa das notas e dos 

tempos, pois inclui, além dos elementos puramente visuais e da capacidade de execução fiel ao 

que está escrito, elementos estilísticos, interpretativos e a observação hierárquica dos aspectos 

morfo-harmônico-estruturais. É por esta razão que a função do pianista correpetidor de coro é tão 

específica e não se limita à de um instrumentista: ele é um co-regente.   

 O coral Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen, de Louis Bourgeois, harmonizado por J. 

S. Bach (Ex. 1), traz uma distribuição das vozes na partitura que é bastante comum no repertório 

coral e ocorre com freqüência em peças homofônicas. As vozes são dispostas de duas a duas, 

sendo as femininas na clave de sol e as masculinas na de fá. Esta conformação, que não distribui 

uma voz para cada pauta, simplifica bastante a leitura, pois é semelhante a uma partitura comum 

de piano. Porém, existem particularidades da escrita coral que exigem do pianista uma adaptação 

da mesma às características técnicas e sonoras do piano, de forma que este consiga promover um 

apoio eficiente às vozes, objetivo principal neste tipo de execução: 

 

 
Ex. 1: J. S. Bach (harmonização): Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen.(B.A 39, nº 119) 
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 O correpetidor observa imediatamente, por meio de uma rápida análise preliminar da 

partitura, algumas características que lhe permitem classificar a peça como um coral em estilo 

hinódico luterano: a forma coral AAB (Stollen e Abgesang), as próprias referências de 

catalogação, a dimensão da peça, a presença das fermatas nos finais de frase, o caráter simétrico 

do texto. Outro dado interessante da partitura é freqüência de acidentes recorrentes, o que sinaliza 

que a música pode estar numa tonalidade vizinha à indicada na armadura de clave, ou ainda que 

ela pode ser modal. Neste caso específico, o que seria um Sol dórico, com terminação na 

picardia, passa a ser um Sol menor, em virtude da recorrência de Fá#. Porém, talvez com o 

objetivo de preservar a tradição hinódica modal, a partitura foi conservada com a armadura de Fá 

maior, originando a impressão inicial de Sol dórico. Uma sugestão é a assimilação da “nova 

tonalidade”, a fim de se evitar o dispêndio desnecessário de concentração com o aparecimento de 

acidentes que, na verdade, fariam parte da armadura da “nova tonalidade”. 

 A observação do baixo também fornece um importante traço estilístico, a saber: o 

baixo contínuo. O constante movimento desta voz por graus conjuntos sugere a independência e a 

importância desta linha, dentro da estrutura da peça. Além disso, é perceptível, nestas passagens, 

a distância entre o baixo e a voz mais próxima (tenor), por vezes sendo superior a uma oitava. 

Num modelo de execução fiel ao que está escrito, o correpetidor encontrará uma dificuldade 

considerável em manter a linearidade do baixo, pois ultrapassa os limites físicos da mão. A 

sugestão é que se dê prioridade à integridade desta voz, devido a sua importância na estrutura 

geral, pois numa execução que visa o apoio harmônico do coro, torna-se fundamental a 

manutenção da voz que é base do desenrolar harmônico da peça. Deixa-se, então, a cargo da mão 

esquerda somente o trabalho de sustentação do baixo (com ou sem o acréscimo opcional de 

oitavas) e transfere-se, da melhor maneira possível, a melodia do tenor para a mão direita, que se 

encarrega de ir preenchendo a harmonia por meio da leitura vertical.  

 Ao realizar a redução, as inversões ou ênfases das notas poderão ocorrer à medida que 

forem surgindo elementos diferenciados da imagem visual geral da peça: desenhos rítmicos 

diferentes (como a nota pontuada no 4º tempo do compasso 4, na voz do tenor) e passagens 

modulatórias ou dissonâncias (a exemplo do 4º tempo do compasso 5, na voz do contralto; ou o 

3º tempo do compasso 6, no soprano). A sugestão (Ex. 2) é de se evidenciar os elementos 

diferenciados, enfatizando os ritmos e invertendo o acorde de uma maneira que as notas 
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dissonantes ou modulatórias fiquem na voz superior, portanto, mais audíveis aos ouvidos dos 

coristas que necessitam daquela informação: 

 
        
Ex. 2: J. S. Bach (harmonização): Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen (comp. 1-8) – redução de ensaio 
idealizada por Sérgio de Paiva. 
  

 

 No moteto Crux fidelis (Ex. 3), as datas de nascimento e morte do compositor (dados 

contidos na partitura) dão suporte para a possibilidade de considerá-la, inicialmente, como uma 

obra rigidamente tonal, com harmonia bastante tradicional. A uma primeira visualização, torna-se 

evidente seu caráter estereofônico, num estilo de escrita em que as oito vozes se dividem em dois 

coros que dialogam entre si, em um efeito de eco (estilo imitativo). Aparecem, também, modelos-

reproduções de um coro para outro. Estas informações são preliminares e vão sendo confirmadas 

à medida que vai se fazendo uma análise primária da peça. A simples visualização mostra, ainda, 

seções verticais muito bem definidas, formando um desenho também em forma de blocos. Nestes 

trechos em bloco, o correpetidor optará prontamente pela resolução harmônica, utilizando a 

leitura vertical para preenchimento dos acordes. Como a peça em questão é tonal e 

predominantemente consonante, torna-se relativamente simples a sobreposição visual das notas, 

pois várias delas estão dobradas. 
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Ex. 3: Prescilliano José da Silva: Crux Fidelis (comp. 1-10)  
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 No 3º tempo do compasso 3, percebe-se o acréscimo de acidentes em algumas vozes. 

A partir do compasso 7, o desenho se torna espaçado e rarefeito, e as vozes vão entrando e se 

sobrepondo, uma a uma, lembrando uma configuração de cascata. No compasso 10, o equilíbrio 

dessa imagem visual é perturbado por uma maior concentração de pontos escuros no desenho, 

causada pelas figuras pontuadas nas vozes tenor e soprano (Coro II, no 1º tempo, e Coro I, no 2º 

tempo). Todas estas impressões são percebidas apenas visualmente, no momento anterior à 

primeira leitura da peça. Estas configurações denotam passagens importantes, que servem de 

referência para o coro.  

 Uma leitura vertical, então é feita, instantaneamente, baseando-se nestas informações, 

principalmente no fato de a peça ser tonal e levando-se em consideração o campo harmônico da 

tonalidade ditada pela armadura de clave. No momento da execução, o baixo sempre é priorizado 

(procedimento sempre recomendado para leituras à primeira vista em geral), devido a um aspecto 

vocal: o baixo do coro tem sempre uma tendência a dobrar o baixo do piano. No caso de 

inversões nesta voz, é importante que elas sejam respeitadas e o baixo do piano permaneça na 

nota invertida. Aconteça o que acontecer, a harmonia está construída sobre o baixo, por isso é 

importante a sua manutenção no decorrer da peça. Observe-se também, na redução sugerida 

abaixo, a supressão da voz do baixo I na mão esquerda da redução instantânea. Isto acontece 

porque as notas desta voz, em conjunto com as notas do tenor e do baixo II, na região original, 

formam acordes fechados, numa região muito grave do piano. Este tipo de configuração tímbrica 

não é funcional no piano que dá sustentação à leitura do coro, pois dificulta a clareza na audição 

das notas. Suprimindo-se algumas delas, conseguimos um melhor resultado sonoro na mão 

esquerda, e a mão direita já se encarrega de levá-las, por meio das tríades dobradas. Além do 

baixo, é importante a percepção das possíveis tríades, que garantirão a manutenção da harmonia. 

Isto é fundamental não só para a leitura ou aprendizado da peça pelo coro, mas também para 

garantir a afinação. Então, após a leitura primária, uma possibilidade de redução instantânea seria 

a seguinte: 

  
Ex. 4: Prescilliano José da Silva: Crux Fidelis (comp. 1-10) - redução de ensaio idealizada por Sérgio de 
Paiva. 
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 No moteto Timor et tremor (Ex. 5), que integra a coletânea Quatre motets pour un 

temps de pénitence, composto por Francis Poulenc em 1939, verifica-se, prontamente, os 

elementos básicos para execução da peça, tais como a distribuição das vozes, as claves, fórmulas 

de compasso, armadura de clave, andamento, caráter etc. O correpetidor deve procurar basear-se, 

dentro da bagagem dos conhecimentos musicais adquiridos, nas características que são marcantes 

neste tipo de composição, que apesar de dissonante e modulante, apresenta uma estrutura tonal. 

Em decorrência, grandes são as possibilidades de ocorrência de intervalos dissonantes e 

passagens com muitos acidentes de notas, principalmente porque quase sempre as tonalidades de 

passagem são fruto dos acidentes in loco, e não da armadura. A partir do compasso 25, tem-se 

uma configuração típica da vizualização do movimento melódico linear das vozes: 

 

 
Ex. 5: Francis Poulenc: Timor et tremor (comp.25-28). 

 

  
 O desenho geral do trecho nos sugere algo que se movimenta ascendentemente. Isto 

ajudará a definir a região para a qual a mão do pianista vai se dirigir neste momento, tornando sua 

execução mais precisa. Se prestarmos atenção no desenho horizontal percorrido pelas vozes, 

verificamos que o baixo corre em direção contrária às demais. Fazemos então o trabalho de 

manutenção das extremidades (baixo e melodia superior), preenchendo o que for possível da 
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harmonia percebida pela leitura vertical. Este trabalho exige um certo grau de domínio dos 

acordes e suas inversões. Esta é uma possível redução instantânea deste trecho: 

 
Ex. 6: Francis Poulenc: Timor et tremor (comp.25-28) – redução de ensaio idealizada por Sérgio de Paiva. 
 

 

 Uma importante fatia do vasto repertório coral no Brasil, com o qual muitos dos 

pianistas correpetidores corais mantém contato constante, são os arranjos de música popular, 

sejam eles provenientes da tradição folclórica ou de manifestações da contemporaneidade. Um 

belo exemplo é o arranjo de Daniel Rufino Afonso Jr. para a canção folclórica Na Bahia tem (Ex. 

7): 

 

         

Ex. 7: Daniel Rufino (arr.): Na Bahia tem (comp. 1-8) 
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  O tratamento deste tipo de peça pelo pianista correpetidor tem um caráter 

diferenciado, pois envolve a técnica e a formação acadêmica do mesmo, junto com sua própria 

vivência e referência musical. São elementos que dizem respeito a sua formação como ouvinte, 

traços que caracterizam a tradição de suas próprias raízes culturais. O pianista utilizará, em suas 

resoluções, recursos retirados de sua própria tradição. 

 Na Bahia tem traz, a começar do próprio nome, uma carga de nacionalidade muito 

grande. Este sentimento contribui na construção da interpretação e nas resoluções dos possíveis 

problemas estilísticos na sua preparação da peça. A percepção da mesma como tema extraído do 

folclore brasileiro, com seus ritmos característicos, é um facilitador no processo de sua 

construção com o coro. Fica evidente que o pianista correpetidor precisará utilizar bastante dos 

recursos relacionados à prática de fazer música popular e também música “de ouvido”.  

 Nesta peça, destacamos o ritmo como questão mais importante no que diz respeito às 

possíveis dificuldades. O amplo uso das síncopes, característica da música folclórica brasileira 

por herança da tradição africana e portuguesa, por vezes provoca problemas na sobreposição das 

vozes. A diversidade rítmica se torna abundante, pela riqueza de diferentes células rítmicas 

simultâneas. O baixo nos traz, nos três primeiros compassos, um ostinato que nos servirá de 

modelo rítmico para o acompanhamento de toda a peça. Isto nos dará até uma sugestão de 

acompanhamento, caso este seja necessário. A partir deste elemento fornecido pelo baixo, 

podemos reforçá-lo com uma oitava inferior e preencher os acordes da mão direita com as notas 

do tenor e do contralto, que nos dão uma idéia clara da harmonia. A linha do soprano, neste caso 

pode ser até suprimida, uma vez que a melodia é bem conhecida e não apresenta nenhuma 

dificuldade.  

 A partir desta construção, vai-se executando a redução instantânea das quatro linhas, 

condensando-as na execução ao piano e adequando o que a concepção visual da peça permite às 

necessidades do coro, por meio dos elementos diferenciados. Assim, nos compassos 6 e 7, há 

importantes acidentes que precisam ser evidenciados. A sugestão é para que as notas que trazem 

estes acidentes sejam deixadas na extremidade superior do acorde, porém na região escrita 

originalmente. Apesar de ficar mais audível numa região mais aguda do que a escrita, 

principalmente no caso das vozes intermediárias, neste caso, esta redistribuição poderia causar 

uma confusão pela proximidade das vozes em questão. Uma possível execução de redução seria:  
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Ex. 8: Daniel Rufino (arr.): Na Bahia tem (comp. 1-8) – redução de ensaio idealizada por Sérgio de Paiva. 
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2.2 – OBRAS CORAIS COM ACOMPANHAMENTO ORIGINAL OU COM REDUÇÃO 

DE ORQUESTRA 

 

 Dentre as situações de leitura com as quais se depara o correpetidor coral estão 

aquelas em que o acompanhamento já está discriminado na partitura, seja ele original ou 

constituído de uma redução de um acompanhamento orquestral. Em ambos os casos, apesar das 

pautas prontas para a leitura, as decisões estratégicas podem ser as mais diversas, principalmente 

devido à natureza peculiar das reduções de orquestra. Por vezes imprevisíveis, variando de edição 

para edição, uma redução representa a visão momentânea de um editor com relação a uma grade 

de orquestra com uma ampla gama de instrumentos. As escolhas hierárquicas a serem feitas pelo 

editor deveriam refletir, a priori, aquelas idéias do compositor que são primordiais para a 

inteligibilidade do discurso musical. Entretanto, devido à impossibilidade natural de se condensar 

duas dezenas de pautas em apenas duas linhas, cada redução se torna aberta a todo tipo de 

adaptação possível, no intuito de torná-la, por assim dizer, exeqüível. Algumas edições, 

tradicionalmente as mais antigas – o que não significa que isto seja uma regra – tendem a 

congestionar a parte do piano com o máximo possível de informações (cf. Ex. 9), deixando ao 

correpetidor a seleção do que tocar e do que suprimir. Outras já trazem uma escrita bem mais 

rarefeita (Ex.10), pecando, por vezes, no excesso de economia na adaptação do original. Há ainda 

a questão da diagramação em que a obra é impressa. Uma configuração mais compacta deixa 

menos espaços vagos entre as figuras e a visualização tende a ser mais difícil (cf. Ex. 11), 

enquanto que uma diagramação mais espaçada permite maior clareza e conseqüentemente uma 

visualização mais clara (cf. Ex. 12). Todas estas situações pedem ao pianista um contato com a 

grade orquestral e com as gravações, a fim de auxiliá-lo em suas decisões.  
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Ex. 9: J. S. Bach: Magnificat in D  (comp. 1-6) – Ed. Peters, 1910. 

 

 

Ex. 10: J. S. Bach: Magnificat in D  (comp. 1-5) – Ed. Bärenreiter, 1956. 
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Ex. 11: G. Verdi: Requiem – Libera me  (comp. 79-82) – Ed. Ed. Peters, 1937. 

 

 

Ex. 12: G. Verdi: Requiem – Libera me  (comp. 79-82) – Ed. Schirmer, 1895. 
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 Nos exemplos a seguir, mostrou-se diversas situações de leitura de reduções e uma de 

uma parte original, no intuito de evidenciar as escolhas técnicas pelas quais o correpetidor 

normalmente passa para atingir os objetivos a que se propõe em sua atividade. 

 

 

 2.2.1 – Giuseppe Verdi: Messa da Requiem – redução para piano (VERDI, 1937). 

 

A) Introitus & Kyrie 

 

 Os quatro primeiros compassos da introdução apresentam o caráter solene do qual 

toda a obra é revestida.  

 

Ex. 13: Giuseppe Verdi: Requiem – Introitus – Requiem aeternam (comp.1-5). 

 

 Na versão original, com orquestra, o trecho é executado pelos violoncellos e a 

dinâmica pedida é um pp. O caráter é bastante solene, pela própria natureza da peça. O som 

precisa ser sustentado e recheado de harmônicos graves. No piano, este efeito pode se perder se 

feito excessivamente pp, pois o controle do toque fica comprometido nesta indicação de 

intensidade. Para que este trecho mantenha o caráter mencionado, o toque deve ser bastante 

sostenuto, ainda que isto sacrifique um pouco a dinâmica. Isto acontece pela diferença de 

natureza entre as fontes produtoras do som, comum em qualquer tipo de transcrição. Na redução 

para o piano, é natural que haja uma descompensação dos parâmetros sonoros e, em 

conseqüência, uma tentativa de ajuste ou adaptação do que é pedido em função da nova realidade 

sonora. No piano, o ajuste de dinâmica do som é diferente, pois depende não mais de um naipe, 

mas de uma só fonte, com um só executante. O mesmo aconteceria se, hipoteticamente, a mesma 

frase fosse executada por um violoncello solo. Desconsiderando a questão tímbrica, talvez os 

novos ajustes necessários neste instrumento fossem bem parecidos com aqueles a serem adotados 

pelo pianista que executa a redução. 
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 Na primeira seção do Introitus (comp. 1 ao 77), excetuando-se o trecho a cappella, o 

tempo é lento e o som ligado e bastante expressivo. Existem muitas notas e acordes de longa 

duração. No piano, este efeito se perde, pois o som percutido tende a se extinguir antes do 

esperado na orquestra. A idéia é que as notas longas sejam repetidas em lugares estratégicos, 

como nas metades dos tempos, nas ligaduras, ou em passagens em que o coro articula o texto. 

Esta é uma estratégia necessária para que se preserve o efeito do legato contínuo. Citamos como 

exemplo a passagem que vai do compasso 8 ao 10: 

 

Ex. 14: Giuseppe Verdi: Requiem – Introitus – Requiem aeternam (comp.8-11). Redução 

 

 Sem as ligaduras:  

 

 

Ex. 15: Giuseppe Verdi: Requiem – Introitus – Requiem aeternam (comp.8-11). Redução adaptada por 

Sérgio de Paiva. 

 

 

 O trecho central do Introitus, executado a cappella, apresenta dois aspectos 

importantes a serem considerados, ambos fundamentais no momento do ensaio: o auxílio do 

piano na leitura do coro e na manutenção da afinação. Em estilo imitativo livre, este trecho 

apresenta algumas modulações a tonalidades próximas. Como usual em edições tradicionais, 

acompanha, abaixo da parte coral a cappella, uma redução a duas pautas em tipo menor (notas de 
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tamanho reduzido), visando a execução apenas para efeito de ensaio. Não existe complexidade na 

leitura desta seção. Portanto, a atenção do pianista pode se voltar às interferências de ajuste, 

pontos de desajuste e possíveis fatores de desequilíbrio no decurso da leitura musical: os 

acidentes de notas, denunciando possíveis modulações (ex. comp. 33, 34) e entradas de cada voz 

(ex. comp. 28, 30, 32 34): 

 

Ex. 16: Giuseppe Verdi: Introitus – Requiem (comp.28-35). 

 

 

 E dissonâncias, como no compasso 52 do seguinte trecho: 
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          Ex. 17: Giuseppe Verdi: Requiem - Introitus – Requiem aeternam (comp.51-56). 

  

Por ser procedimento comum quando da leitura de peças corais a cappella, também 

neste trecho do Introitus a redução deve ser discretamente tocada, a fim de que o som do coro 

seja o mais próximo possível do ideal do compositor. O pianista deve interferir mais 

decididamente apenas se solicitado, pelo maestro ou por problemas de percurso na leitura.  

 No Kyrie, iniciado no compasso 78, o baixo da orquestra desempenha a importante 

função de desenhar, juntamente com a melodia das vozes solistas, os limites harmônicos do 

trecho. Ao piano, o baixo deve ser evidenciado, enquanto a MD3 preenche leve e 

inteligentemente os acordes responsáveis pela harmonia.  

 

                                                 
3 A partir deste momento, utilizaremos a forma contracta da nomenclatura MD para Mão Direita e ME para Mão 
Esquerda. 
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Ex. 18: Giuseppe Verdi: Requiem – Kyrie (comp.78-81). 

 

 

 É evidente que nas passagens em que o piano realiza o dobramento do coro ou dos 

solistas as melodias trazidas pela MD devam se tornar mais perceptíveis. 

 O trecho que vai do compasso 115 ao 118 é um momento de grande densidade e 

intensidade no movimento. A execução sugerida na redução pode ser reforçada com o 

dobramento dos baixos a uma oitava inferior. Este recurso aumenta a sonoridade, pois os graves 

dobrados acrescentam a eles próprios e às notas mais agudas uma maior gama de harmônicos 

parciais. Este representa um momento de grande força dramática do discurso musical, um clímax 

que antecede a retomada do tema inicial do Kyrie eleison. 

 

 A redução: 

 

 

 

Ex. 19: Giuseppe Verdi: Requiem – Kyrie (comp.115-118). Redução. 
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  Com o reforço nos baixos: 

 

 

  Ex. 20: Giuseppe Verdi: Requiem – Kyrie (comp.115-118). Redução adaptada por Sérgio de Paiva.  

 

 

 Na frase que vai do compasso 101 ao 104, é necessário cuidado com o trêmolo no 

baixo. Nas cordas da orquestra, esta escrita tem um efeito diferente daquele alcançado no piano. 

O uso criterioso do pedal (somente na medida em que o efeito requer) é bastante recomendado. A 

idéia é a maior fidelidade possível ao som original. Portanto, o trêmolo deve soar com o mesmo 

efeito com que soa nas cordas do violoncello e contrabaixos quando tocam em pp. Sua execução 

deve seguir um padrão sonoro de arco friccionando a corda rápida e nervosamente, o que pede do 

pianista uma freqüência maior no deslocamento de uma nota a outra, bem como um som mais 

incisivo. O uso abusivo do pedal, neste caso, poderia acarretar uma somatória exagerada de som, 

com um efeito de crescendo. O pedal, neste trecho, será trabalhado com a finalidade de retirar o 

excesso de som, por meio de retomadas freqüentes e até do uso do meio-pedal. Todo este 

julgamento acústico depende da mecânica do instrumento, da acústica do ambiente e, 

principalmente, do bom-senso do pianista. 

  A pequena coda entre os compassos 132 e 136 apresenta um encadeamento dos 

blocos de acordes do coro, dobrados pela orquestra, numa progressão que visa tão somente a 

reafirmação da tonalidade principal. Os acordes são longos demais para a duração de um ataque 

apenas nas cordas soltas do piano, onde o som acaba se extinguindo. O efeito esperado é de um 

som contínuo e igual. A sugestão é um discreto trêmolo das notas, com um pouco apenas de 

pedal. Ou ainda, a repetição dos acordes, no mesmo tempo do coro.  
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B) Libera me 

  

 Quando da morte de Rossini em 1868, Verdi sugeriu que fosse composto um 

Requiem com a finalidade de ser executado no primeiro aniversário de morte do compositor. 

Cada movimento da obra seria composto por um compositor italiano escolhido entre os mais 

famosos da época. O próprio Verdi se encarregou do movimento final, o Libera me. Por motivos 

logísticos e pessoais, e mesmo com a obra já concluída, o projeto acabou se frustrando. 

Engavetadas as partituras, a estréia da Messa per Rossini só se daria cento e vinte anos mais 

tarde.4 

Devido ao comentário de um amigo sobre a beleza de seu Libera me, Verdi sentiu-se 

estimulado a compor ele mesmo os outros movimentos. Pouco a pouco, a partir de temas e seções 

extraídas do Libera me, o Requiem de Verdi tomou forma, sendo completado em 1873. Um dos 

motivos que deu impulso à composição foi a morte de Alessandro Manzoni, importante poeta 

italiano e amigo pessoal do compositor. A primeira audição aconteceu por ocasião do primeiro 

aniversário de sua morte, tendo como maestro o próprio Verdi.  

 O Libera me representa, então, o princípio gerador de toda a obra. Primeiramente por 

ter precedido os demais movimentos, depois, e principalmente, por ser o modelo para o que seria 

criado posteriormente. Ele direciona, dando forma e ditando o caráter do todo. É como se seus 

motivos fossem sendo desmembrados e desenvolvidos individualmente, dando origem a novas 

unidades. Portanto, é assim que o ouvinte percebe este movimento: um grande resumo da obra, 

que contém todas as suas mais significativas passagens. 

 Este movimento é, sem dúvida, um grande desafio para o pianista correpetidor. Antes 

de mais nada, por sua força dramática, facilmente sustentada pela densidade da massa sonora da 

grande orquestra, mas que é obrigada a sofrer adaptações drásticas quando executada ao piano. 

Além disso, este movimento apresenta várias estruturas composicionais diferentes dentro de uma 

só unidade: recitativo livre, recitativo acompanhado, homofonia, trechos a cappella e uma grande 

fuga. A seguir, segue uma pequeno quadro geral de andamentos, correspondentes às respectivas 

seções. 

 

                                                 
4 A première mundial da Messa per Rossini ocorreu em 1989, cantada pelo Gächinger Kantorei de Stuttgart e pelo 
Coro Sinfônico de Praga, acompanhados pela orquestra da rádio de Stuttgart, sob a regência de Helmuth Rilling. A 
obra foi gravada pelo selo Hänssler Classis. 
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Moderato (θ   = 72) Compassos 1 a 44 

Allegro agitato (η   =80) Compassos 45 a 131 

Andante (θ   = 80) Compassos 132 a 172 

Moderato (θ   = 100) Compassos 173 a 178 

Allegro risoluto (η   =116) Compassos 179 a 421 

 

QUADRO 1 -  Andamentos - Libera me – Requiem de Verdi 

 

A escrita é densa e rica em texturas. O pianista que se depara com este tipo de escrita 

coloca à prova sua multifuncionalidade, uma vez que emprega suas diversas habilidades a serviço 

do apoio ao coro, seja no ensaio ou no próprio concerto. Analisemos agora a peça, sob a ótica de 

preparação do pianista correpetidor. 

O recitativo inicial, no qual o soprano declama o texto, é livre, senza misura. A 

grande dramaticidade do texto conduz o acompanhamento, que começa logo em seguida, no 

segundo compasso. Note-se o f no acorde montado na região grave do piano, traduzindo a 

dramaticidade do poema. A tensão é intensificada com a palavra movendi, quando a idéia dos 

céus e terra se movendo é expressa pelo movimento em staccato assai no acompanhamento.  

 Nos compassos 31 e 32 existe um problema de ordem técnica na resolução sugerida 

pela redução. Trata-se de uma digitação complexa, numa passagem de agilidade. Uma possível 

solução é tornar a textura um pouco menos densa. Pode-se suprimir as notas da voz intermediária 

dos blocos de acordes da MD. Eles podem ser substituídos por duas melodias paralelas, 

distribuídas em ambas as mãos. Deste modo, a complexidade técnica é minorada e o efeito não se 

perde. 

  

 

 

 

 

 

Na redução original: 
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Ex. 21: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.31 e 32). Redução. 

 

  

  Na redução adaptada: 

 

Ex. 22: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.31 e 32). Redução adaptada por Sérgio de Paiva.  

 

 

 O allegro agitato é um movimento rápido em que o compositor utiliza elementos de 

bastante força e vibração para traduzir em música o “dia da ira de Deus”. O desafio maior para o 

pianista é a própria execução da redução, uma vez que a parte do coro não traz grandes 

complicações que exijam atenção específica do correpetidor. O trecho é de grande agilidade e a 

dinâmica em ff pede bastante força. Porém, não é apenas isto que torna a execução complexa, e 

sim sua adaptabilidade ao piano. Lembremos que são passagens escritas para serem executadas 

em instrumentos ou naipes de naturezas diversas. Na maior parte das vezes, o que é 
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tranqüilamente executável em um naipe de cordas, de metais, ou nas chaves de um flautim, não o 

é nas teclas de um piano.  

 Os compassos iniciais (45 e 46) são uma chamada da orquestra à entrada do coro, que 

se repete, com pequena variação nos compassos 55 e 56. Nestes trechos, especialmente no 

segundo, existe uma descompensação de natureza tímbrica. Quando executada ao piano, a 

redução não demonstra a mesma força com que soa o original orquestral, em ff e bastante 

acentuado. A redução opta por executar o marcante acorde na tônica (sol menor) nas duas mãos 

(sete notas) na região média do piano, como uma forma de compactar as diversas oitavas da 

orquestra. O que podemos observar é que os acordes condensados na região média mascaram ou 

ofuscam o brilho natural das extremidades, quando soam isoladamente.  

 No segundo trecho (comp. 55 e 56), a grade original traz os acordes de sol menor em 

várias oitavas e timbres diversos, que tocam em blocos nos 1ºs e 3ºs tempos. Em resposta, nos 2ºs 

e 4ºs tempos, apenas a gran cassa, em ff, em oposição ao restante da orquestra. Temos, portanto, 

uma situação de diversidade tímbrica (harmonia versus percussão) entre a chamada e a resposta, 

o que não acontece no piano. Na redução, os acordes vêm na região média (MD), seguidos por 

uma resposta da ME na região grave. Esta configuração não traduz toda a força expressiva, pois 

entre ME e MD existe pouca distância de altura e nenhuma de timbre, parâmetros amplamente 

explorados pelo compositor na orquestração. 

 

Ex. 23: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.55 e 56) 

 

 Neste caso, podemos suprimir as notas da ME no 1º e 3º tempo dos compassos, como 

forma de causar uma impressão de maior distância entre as mãos. É evidente que não é um 

aumento real, mas tira-se as notas da região média como uma forma de evidenciar a percepção 

das extremidades. 
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Ex. 24: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.55 e56). Redução adaptada por Sérgio de Paiva.  

 

 Neste movimento, o compositor faz uso abundante de escalas, progressões e arpejos 

ascendentes e descendentes. Existe, nos compassos 53 e 54, uma progressão de difícil execução, 

que irá se repetir nos compassos 63 e 64.  

 

 

 Ex. 25: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.53 e54). 

 

 A redução pede a mesma melodia em duas oitavas diferentes, uma em cada mão. 

Movimentos diretos nas mãos são tecnicamente complexos, quando o andamento é muito rápido. 

A sugestão é funcionalizar a execução, tornando a passagem exeqüível. A melodia da MD pode 

continuar intacta, sendo apoiada pela ME apenas nas cabeças dos tempos.  

 

Ex. 26: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.53 e54). Redução adaptada por Sérgio de Paiva.  
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 Na transição entre a progressão descendente e o trecho que vem em seguida (comp. 54 

para o comp. 55) existe uma questão de ordem espacial. No corpo de um instrumento de cordas, 

as notas estão espacialmente juntas umas às outras. No pequeno espaço entre uma corda e outra 

temos a possibilidade de uma infinidade de notas. A distância espacial entre um som grave e um 

super-agudo pode ser de poucos centímetros. No piano, o mesmo não acontece. Sair da região 

grave para a aguda neste instrumento pode significar um enorme gesto de salto, como demonstra 

o trecho abaixo.  

 

 

Ex. 27: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.54 e55).  

 

 Portanto, é preciso resolver o problema da saída da progressão e o ataque com 

precisão da próxima frase, sendo que o tempo entre um e outro é mínimo e a distância 

considerável. Levando em consideração que na progressão descendente a ME está reforçando 

apenas as notas nas cabeças dos tempos, o 4º tempo do compasso 55 pode também ser tocado por 

ela, enquanto a MD usa o espaço deste tempo para saltar e atacar o próximo acorde. 

 

 

Ex. 28: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.54 e55). Redução adaptada por Sérgio de Paiva. 

 

 A transição do compasso 64 para o 65 exige o mesmo tipo de resolução. Porém, 

devido à diferença entre os dois trechos no que tange ao acorde-alvo (ré menor, desta vez), o 1º 

tempo do compasso 65 precisa ser atacado pela ME, numa região mais grave, o que acarretaria a 

mesma dificuldade espacial do exemplo anterior, na MD.  
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Ex. 29: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.64 e65). 

 

 Então, podemos optar por executar toda a progressão com as duas mãos, transpondo o 

primeiro acorde do compasso 65 uma oitava abaixo. Este procedimento evita o grande salto da 

MD, não havendo prejuízo melódico, pois há um ataque do coro no primeiro tempo do compasso, 

e a referência instrumental neste momento não está exposta, como no trecho anterior.  

 

 

Ex. 30: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.64 e65). Redução adaptada por Sérgio de Paiva. 

  

 Na exposição da fuga, iniciada no compasso 179, a orquestra apenas reforça as 

resoluções para as tonalidades (tônica e relativa), ficando este trecho todo a cappella:  
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Ex. 31: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.193 a 199). 

 

 Neste trecho inicial da fuga, o piano será importante aliado no que tange ao apoio às 

modulações, durante o ensaio. Como esta passagem não traz a usual redução da parte coral em 

fonte menor para ensaio, pois é um trecho acompanhado por pequenas intervenções cadenciais da 

orquestra, uma redução instantânea das vozes poderá ser requerida na fase de preparação. O 

apoio do piano, neste momento, está no reforço às entradas das vozes (sujeito e contra-sujeito da 

fuga) e às modulações (acidentes de notas). 
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Ex. 32: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.193 a 199) – redução de ensaio idealizada por 

Sérgio de Paiva. 

  

 No compasso 246 inicia-se uma passagem de grande densidade sonora, em que todos 

os instrumentos da orquestra participam da fuga, dobrando o coro ou apresentando novos motivos 

até compasso 254. Como a redução traz basicamente o dobramento com o coro, excetuando-se 

algumas poucas notas de preenchimento harmônico e o dobramento do baixo, há que se 

completar a execução com algumas poucas idéias melódicas e harmônicas importantes para a 

referência sonora. Há elementos que não estão na redução, mas são claramente percebidos na 

gravação. Eles podem e devem ser acrescentados, pois enfatizam a melodia orquestral e 

enriquecem a dinâmica e a textura. É o caso das colcheias em staccato, que neste trecho, 

aparecem recorrentemente, configurando um elemento de importante referência auditiva e 

conferindo um aspecto de maior movimento e contraste rítmico. 

 Vejamos na grade a seguir: 
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Ex. 33: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp. 248 a 251). Grade orquestral. 



 48 

 Esta é a sugestão da redução original: 

 

 

Ex. 34: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.248 a 251). Redução original. 

 

 

 Que passa a ser executada da seguinte maneira: 

 

 

  Ex. 35: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.248 a 251) – execução de ensaio idealizada por 

Sérgio de Paiva. 

 

 

2.2.2 – Gabriel Fauré: Madrigal, Op. 15. 

 

 A parte do piano, original nesta peça, não apresenta maiores complexidades técnicas 

ou fraseológicas, ainda que seu trabalho tímbrico seja de especial interesse. A estrutura é 

claramente definida pelo fraseado e as cadências tonais são bem delineadas. Esta fluência pode 

direcionar o apoio ao coro de uma maneira específica, uma vez que permite a incorporação de 

elementos que usualmente não participam da execução, quando a atenção do pianista se volta 

exclusivamente para a resolução de problemas técnicos do instrumento. O ensaio ganha, então, 

uma característica própria, em que o correpetidor pode incorporar dados extras à partitura, que 

vão se aglutinando à parte principal, com a finalidade de auxiliar na resolução dos possíveis 
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problemas do coro. Não se trata, como em outros exemplos deste próprio trabalho, de uma 

hierarquização por meio da supressão itens da escrita original. Ao contrário, esta hierarquização 

ocorre pelo acréscimo deles, o que trará maior consistência no apoio ao coro. 

 Pode-se falar mais uma vez em leitura vertical da partitura coral. A otimização deste 

procedimento, neste caso, é bastante recomendada, pois o desenho melódico do coro e o 

acompanhamento permitem uma fusão das duas idéias. Em outros casos, como em estruturas de 

maior densidade da parte do acompanhamento, homofonia nas vozes ou textura polifônica mais 

densa na parte coral, este procedimento poderia não alcançar um resultado prático. Nesta peça, a 

leitura vertical pode auxiliar fazendo recortes nos trechos principais das melodias das vozes e 

integrando-as ao acompanhamento escrito. Desta forma, as entradas de cada voz vão sendo 

reforçadas, sem a necessidade de se fazer a redução integral. 

 A partir da parte original: 

 

 

Ex. 36: Gabriel Fauré: Madrigal, Op.15 (comp.11 a 18). 
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 Executa-se desta maneira: 

 

Ex. 37: Gabriel Fauré: Madrigal, Op.15 (comp.11 a 18) – redução de ensaio idealizada por Sérgio de 

Paiva. 

 

 A partir do compasso 94, ocorre uma mudança no ambiente harmônico, quando o coro 

passa a delinear as melodias sobre uma base modal, com modulações passageiras. É necessário 

que o piano, por meio do mesmo processo de acréscimo descrito anteriormente, reforce as 

principais notas das modulações, sobretudo nas passagens que sugerem falsa-relação harmônica, 

como o trecho a seguir:  

 

 

Ex. 38: Gabriel Fauré: Madrigal (comp.94 a 99) 
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 Sua execução: 

 

 

                       

Ex. 39: Gabriel Fauré: Madrigal (comp.94 a 99) – redução de ensaio idealizada por Sérgio de Paiva. 

 

 

 

2.2.3 – Claude Debussy: Invocation (1883) 

 

 Nesta obra de Debussy, podemos analisar como o trabalho de observação analítica do 

correpetidor tem uma grande importância em sua atividade. Para a percepção do que precisa ser 

trabalhado, ele utiliza não apenas os aspectos da execução pianística, mas também aspectos de 

sua própria musicalidade, cujo desenvolvimento o permite estar sensível às necessidades do coro. 

 Invocation foi escrita para tenor solo, coro masculino e orquestra em 1883, sendo, 

portanto, uma obra da juventude do compositor. Como seria de se esperar, a redução para o piano 

apresenta dois problemas para o trabalho diário do correpetidor. Primeiro, como já foi 

mencionado em relação a partituras deste tipo, há a grande quantidade de notas nas pautas, 

tentando reproduzir a sonoridade da orquestra. Segundo e, neste caso, mais importante, eventuais 

leituras de ensaio e performance precisam aproximar-se estilisticamente o mais possível do ideal 

pianístico impressionista do compositor. E nisso reside a maior dificuldade ao lidar com 

Invocation segundo os modelos de execução já apresentados ao longo deste trabalho. 
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 Entretanto, o correpetidor deve ter a disciplina de seguir os passos necessários em 

qualquer peça, mesmo que alguns aspectos do resultado final se mostrem mais prementes que 

outros. Começando com a análise, a introdução da peça, que vai dos compassos 1 a 10, apresenta 

uma escrita que mostra, por ela mesma, o grande legato do som. Há muitas notas longas e ligadas 

que requerem um toque especialmente trímbrico, que una mais as notas umas às outras. O efeito 

do legato não deve se perder em função da duração do som. Na mesma passagem, há também a 

necessidade de se evidenciar as linhas melódicas individualmente, o que se torna claro nos 

compassos 7 e 8, onde ocorre um cruzamento dos blocos de acordes com uma seqüência de 

quiálteras. A própria diferença dos desenhos rítmicos ressalta a independência das linhas. É 

necessário que a individualização seja feita por meio de distinção tímbrica e/ou dinâmica. Uma 

sugestão é manter um toque sostenuto dos acordes , mantendo-os numa linha compacta e densa, 

enquanto um toque leggiero, juntamente com uma dinâmica mais leve conduz as quiálteras. 

 Como escrito: 

 

 

Ex. 40: Claude Debussy: Invocation (comp.6 a 9). 

 

 Assim executado: 

 

Ex. 41: Claude Debussy: Invocation (comp.6 a 9) – execução de ensaio idealizada por Sérgio de Paiva. 
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 Esta peça, escrita para vozes masculinas, apresenta por sua própria característica 

tessitural um campo específico para a atuação do correpetidor, em sua preparação. A tessitura do 

coro é um importante indicador da natureza das estratégias escolhidas pelo pianista no momento 

do ensaio. É evidente que a parte do instrumento já está definida na redução e, portanto, sua 

tessitura também. Porém, as características da obra influenciarão na configuração do que vai ser 

executado e que não está expresso na parte original. 

 O dobramento das vozes poderá ser realizado para efeito de apoio, no ensaio. Porém, 

lida-se agora com uma situação de vozes iguais e não mais com coro misto. A região sonora das 

vozes é notadamente mais grave e elas estão bem mais próximas acusticamente umas das outras. 

As referências auditivas tornam-se mais complexas, se tomarmos como referência o quarteto 

misto tradicional, pois a textura neste caso é mais densa numa só região. O dobramento puro das 

vozes pelo piano pode não ter muito efeito na fase de leitura e na afinação, pois a região grave é 

mais passível de confusão acústica. Uma boa solução pode ser a reprodução dos elementos de 

interferência sonora uma oitava acima. Este procedimento isola o elemento, tornando-o mais 

audível, diminuindo assim a possibilidade de erro. Na passagem que se segue, citamos como 

exemplo de interferência os acidentes de notas, nos compassos 17 e 19: 

 

 

 Ex. 42: Claude Debussy: Invocation (comp. 16 a 20). 
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Sua execução poderia ser: 

 

 

Ex. 43: Claude Debussy: Invocation (comp. 16 a 20) – redução de ensaio idealizada por Sérgio de Paiva. 

 

 Uma outra opção é gerar, instantaneamente, uma versão a vozes mistas. Desta 

maneira, garante-se uma maior solidez harmônica, pois os acordes, estando em posição aberta, 

ganham maior estabilidade acústica. A maior distância entre as vozes faz com que se tornem mais 

perceptíveis. A eficácia deste procedimento, porém, depende da experiência e maturidade do coro 

para perceber a diferença entre a região original e a que está sendo executada pelo piano (oitava 

acima). Como exemplo, no compasso 21 ocorre uma inversão no acorde do coro, com a 7ª no 

baixo, que é especialmente complicada de se afinar: 

 

Ex. 44: Claude Debussy: Invocation (comp. 21 a 23). 
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Uma possível resolução do trecho seria: 

 

Ex. 45: Claude Debussy: Invocation (comp. 21 a 23) – redução de ensaio idealizada por Sérgio de Paiva. 
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3 – O PIANISTA CORREPETIDOR EM CONCERTO 

 

 Toda apresentação no palco é um acontecimento individual, revestido de um 

significado próprio. A performance representa para o músico um ponto de confluência, em que 

põe em prática toda uma visão holística da obra formada por meio da disciplina da preparação, 

somada à sua identidade musical, que permite as variantes decorrentes do momento artístico. 

Toda sua personalidade artística, que inclui as habilidades técnicas treináveis e as subjetivas, 

trabalha reunindo suas diferentes manifestações em prol do acontecimento musical. Quando a 

música é feita em conjunto, cria-se uma unidade indivisível, na qual todos são responsáveis pela 

obra doada à platéia. No palco, num concerto coral, os papéis se complementam 

harmonicamente, mediante o acordo musical construído durante os ensaios.  

 A intervenção do correpetidor na apresentação musical pode dizer muito, ou nada. 

Existe um pensamento bastante corrente de que o bom correpetidor, no palco, é aquele que não se 

faz notar. Se por um lado, esta afirmação tem alguma parcela de verdade, pois demonstra que não 

haverá excessos da parte do pianista, por outro, ela não deixa claro que haverá envolvimento total 

deste músico. (LINDO, 1916, p. 47) Esta idéia, portanto, não revela um fato crucial na atividade 

de correpetir: não é apenas uma questão de “estar com” o cantor, com o coro ou com outros 

parceiros musicais. Correpetir em concerto significa projetar-se no mesmo ambiente, estar em 

sintonia com os outros. O pianista deve ser capaz de, intuitivamente, antecipar-se aos elementos 

novos e, por que não, imprevistos, exigidos pela música executada ao vivo. Literalmente, Lindo 

nos diz, no capítulo em que trata sobre características de temperamento e a adaptabilidade do 

pianista:  

 
É, sobretudo, uma questão de temperamento, e é muito difícil, senão impossível 
adquirir; mas a posse disso faz o acompanhamento ideal e aumenta 
imensamente o prazer que o público obtém da performance. Não é possível 
contar com os ensaios para a preparação destes efeitos. [...] Esta inspiração, 
ainda que em um compasso ela conteste o efeito indicado pelo compositor, é 
geralmente, de grande valor artístico na criação de um sentimento de 
espontaneidade e inevitabilidade (LINDO, 1916, p. 47 e 48). Trad. Sérgio de 
Paiva. 

 

O correpetidor de coro é um performer sui generis, pois participou do processo de 

preparação de uma maneira única: preparando a sua parte e conduzindo a dos outros de maneira 

simpática/empática. Dividiu com o regente a direção e o direcionamento das estratégias de 
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preparação. Ao mesmo tempo, fez com o coro uma unidade praticamente indivisível, que segue 

as orientações do diretor. Ele é inventivo e criativo durante todo o processo, até na performance. 

Sua atuação é permanentemente interativa e renovadora. É, por natureza, um profissional de 

grande flexibilidade.  

Sem sensibilidade – a habilidade de sentir influências de dentro e de fora e 
sublimá-las na arte – não pode haver arte. O entendimento do que faz um traço 
artístico particular pode ser muito valioso para o processo pelo qual o 
acompanhador e coach deve seguir se quiser se tornar um com o artista 
(ADLER, 1907, p. 182). Trad. Sérgio de Paiva. 
 
 

No palco, o pianista executa a parte a ele designada, seja escrita originalmente ou 

reduzida, mas não deixa o coro fora do foco de sua atenção. Continua a dar-lhe o apoio, 

obviamente no que for necessário e possível. Conhece, tanto quanto o regente, as necessidades do 

grupo para aquela performance específica, no palco. É o pianista quem, por vezes, dirige, de fato, 

o grupo. O regente, sabiamente, não se opõe a isso e delega a direção momentânea ao 

correpetidor. Isto é evidente e natural, por exemplo, em algumas passagens de difícil precisão de 

ataque, em que o piano é grande responsável por interligar todas as partes. Esta divisão de 

responsabilidades quanto à regência também acontece em outros grupos, como as bandas de 

música, em que o maestro, via de regra, praticamente delega à percussão a condução do grupo. 

Até então, nas fases de concepção e preparação, e principalmente para o ensaio das 

peças corais, várias alterações significativas nas partes do acompanhamento foram sugeridas e 

discutidas, visando a eficácia do trabalho com o coro. Para tanto, são permitidas mudanças e 

adaptações na partitura que jamais entrariam na performance. A partir do momento do concerto, 

o enfoque muda, pois o acompanhamento não é mais puramente funcional. Carrega agora uma 

carga estética que compõe o conjunto performático. As alterações, neste ponto, apenas podem 

ocorrer se forem necessárias, aconselháveis ou, no máximo, permitidas. Um quarto tipo de 

alterações seriam as imperdoáveis... (LINDO, 1916, p.27) 

Quando das primeiras fases do tratamento das peças, um segundo modelo de 

execução, ajustado, funcional, foi criado a partir do original (o primeiro, seja ele redução ou não). 

Na performance, um terceiro tipo surge, mesclando a originalidade e a funcionalidade. A parte 

designada ao piano é tocada, porém à medida que vão surgindo os elementos de interferência, 

como intervalos de difícil afinação, grandes trechos a cappella, entradas ritmicamente 

complexas, entre outros, o piano vai fazendo uma grande síntese de todos os aspectos ligados a 
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todas as fases de execução das peças. É evidente que a seleção e hierarquização destes aspectos 

necessitam mais que nunca da característica de acuidade, sensibilidade e sobretudo bom-senso do 

pianista.  Do que foi construído em ensaio, algo sempre se utiliza, ainda que muito seja 

descartado. 

A seguir, temos um exemplo da aplicabilidade geral destes conceitos nos diferentes 

aspectos de execução e atuação do pianista na performance coral. 

No Libera me, do Requiem, de Verdi, temos um trecho central que é a cappella 

(comp.132 a 170). Na linha mais aguda, o soprano solo desenvolve a melodia principal. É uma 

passagem de difícil afinação, pois a textura, apesar de homofônica, é densa no sentido vertical. A 

própria tonalidade de Si bemol menor requer atenção redobrada. O caráter é solene, o que 

favorece um som naturalmente mais escuro do coro. Todos estes fatores, observados na partitura 

anteriormente ao ensaio, já nos oferecem subsídios para optarmos por uma abordagem que 

facilite a percepção tímbrica do piano pelo coro em caso de uma situação inusitada na 

apresentação.  

 

 

 

Ex. 46: Giuseppe Verdi: Requiem – Libera me (comp.132 a 137). 
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 Portanto, o que fazer no momento da performance se, por condições adversas que vão 

desde a acústica do local à fadiga de fim de concerto, o coro começar perder a afinação? O grupo 

que se presta a cantar este repertório certamente não desafinará no sentido real do termo, mas, em 

conjunto, migrará para uma tonalidade geralmente mais baixa. Esta “migração” manterá o senso 

tonal intacto, mas prejudicará timbristicamente a emissão vocal devido ao relaxamento de tensão 

harmônica natural quando o tom cai de sua proposição original. O pianista pode interferir de 

forma discreta em momentos chave, de forma a oferecer ao coro um novo referencial tonal. Isto 

pode ser feito com um dobramento instantâneo, um acorde preparatório, um socorro melódico a 

uma das vozes. O que torna esta intervenção delicada é que, dependendo do trecho escolhido pelo 

pianista, o coro poderá não ouvi-lo ou, se ouvir, aquele compasso não permite uma recuperação 

imediata do percurso tonal. E o pior é que, a falta de acerto pode colocar o pianista em uma 

situação de desconforto diante da platéia, que, apenas então, percebe que alguma coisa estava 

errada e que não há meio de consertar nada. O melhor, muitas vezes – e neste trecho do Requiem 

de Verdi esta é a melhor solução –, o coro deve ser deixado livre para terminar a passagem que 

caiu de afinação com o máximo de musicalidade, de forma a não perturbar o fluir do concerto. 

Ao fim do trecho, o pianista e o regente, numa simbiose de pensamento que só a prática de ensaio 

pode oferecer, escolhem instantaneamente a melhor retomada para o resto da peça. 

Em outros momentos, notas perigosas de um trecho qualquer podem ser 

discretamente reforçadas somente naquele momento, de forma que apenas o próprio naipe em 

questão escute o reforço. Ainda no mesmo trecho a cappella do Requiem de Verdi mencionado 

acima, os baixos, no compasso 143, cantam um Sol natural após uma seqüência de dois 

compassos idênticos nos quais cantam Sol bemol. A nota alterada, se diferenciando das duas 

seqüências anteriores semelhantes é passível de desafinação.  
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Ex. 47: Giuseppe Verdi: Libera me – Requiem (comp.141 a 144). 

 

 Supondo um concerto numa versão com orquestra ou com piano, este trecho sempre 

causa certa tensão com relação à justeza da afinação. De qualquer maneira, durante a execução do 

trecho, o pianista deve ficar atento a qualquer vacilo da afinação e a qualquer sinal do regente. 

Esta intervenção não deve ser em nenhum momento ouvida pela platéia, pois a referência correta 

do trecho é a cappella, e sem ela, a idéia original se desfaz. 
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CONCLUSÃO 

 

 A atuação do pianista correpetidor de grupos corais na atualidade acompanhou, sem 

dúvida, a historicidade do próprio homem, sua maneira de apreensão e compreensão dos 

fenômenos. O homem está inserido na natureza que ele explora. E não somente ele, mas toda sua 

cultura, sua capacidade de relação e interação com tudo que o cerca. A ciência, a partir da 

valorização das humanidades e da sociologia, passou a valorizar também as relações dos homens 

entre si. A partir das próprias ciências naturais, descobriu-se que era impossível analisar e 

apreender todos os fenômenos somente através da exatidão matemática, das fórmulas e da idéia 

de que tudo na natureza é fechado em leis gerais. Passou-se a considerar que muitos dos 

fenômenos naturais e o próprio homem biológico representam, sim, uma complexa rede de 

interações e relações, formando com tudo à sua volta sistemas maiores, mais complexos, vivos e 

abertos. E sua auto-regulação não se submete somente a uma lei geral ou fórmula matemática, 

mas à complexidade de suas próprias estruturas internas. 

 Exemplo de um sistema interativo desta natureza é o Núcleo Coral, composto por três 

elementos básicos de interação: o pianista, o regente e os coristas. Ele se organiza por uma 

intrincada rede de relações entre seus elementos. Há uma intersecção entre os elementos 

intrínsecos e extrínsecos ao pianista, possibilitando a ele ser um importante elo de ligação entre o 

regente e o coro. Mais que isso, o pianista correpetidor exerce uma função de co-direção, uma 

vez que suas habilidades permitem uma empatia com o regente e com os cantores.  

 Ativando os elementos intrínsecos, que são aqueles formantes de seu cabedal de 

experiência e formação, está a carga de conhecimento musical que o pianista possui, que entrará 

na decisão das estratégias de concepção e preparação das peças trabalhadas com o coro. Além 

disso, o conhecimento dos originais, as partituras, gravações, o efeito sonoro requerido pelo estilo 

e a comparação com as reduções são meios objetivos de observação e preparação da atuação do 

pianista. A leitura da partitura, aliada a uma redução instantânea, atividade essencial presente no 

quotidiano do pianista de coro é motivo de preocupação para a maioria dos correpetidores. Esta 

importante ação musical deve estar vinculada ao desenvolvimento da habilidade de se perceber 

visualmente, por meio da primeira impressão que a partitura lhe traz, a configuração geral dos 

elementos musicais. A falta de tempo hábil para o estudo e análise detalhada da peça exige deste 

profissional uma aguçada capacidade perceptiva de elementos básicos que auxiliarão nas escolhas 
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ou estratégia da execução à primeira vista. Desta maneira, o desenho configurado pelos 

elementos que a partitura apresenta se torna uma rica fonte de informações visuais que vão 

auxiliar nas escolhas definidas pelo pianista, uma vez que todo o material apresentado não pode, 

nem deve ser executado integralmente, por esta execução possuir um caráter primordialmente 

funcional, de apoio e suporte. 

 Assim, com base na percepção visual primária da partitura, sugere-se um possível 

roteiro de observação sistemática de elementos que poderão auxiliar na escolha do que se deva 

priorizar na execução da peça. Este roteiro tem a função apenas didática de organizar as idéias em 

torno da elaboração de passos ou estratégias do que priorizar no momento da leitura, 

especialmente naqueles momentos de pressão da leitura à primeira vista em que escolhas têm de 

ser feitas quase que automaticamente. 

 • Observação das informações textuais da peça, tais como: título, compositor, data, 

trechos do texto, etc. Todas estas são informações que auxiliam na concepção do estilo da obra. O 

cruzamento dos dados estilísticos da obra trará uma concepção do tipo de acompanhamento ou 

suporte que se dará ao coro. 

 • Observação dos elementos musicais básicos, tais como: claves e suas localizações, 

divisões de vozes e sistemas, fórmulas de compasso, armadura de clave, andamento/caráter etc.  

 • Visualização sistemática do desenho da partitura, por trechos, identificando: (1) 

pontos de concentração de notas (mais escuros), que podem significar: ritmos mais rápidos ou 

mais complexos; mudanças do padrão rítmico anterior; ocorrência de acidentes ou acúmulo de 

acidentes; (2) pontos de dispersão (mais claros), que podem significar textura melódica menos 

densa; notas mais longas; constância rítmica; (3) direcionamento do desenho do trecho: 

ascendente, descendente, movimento contrário das vozes; (4) reproduções de modelos rítmicos 

ou melódicos. 

 • Detecção dos possíveis diferenciais rítmicos, melódicos ou harmônicos, a fim de se 

enfatizar sua ocorrência. 

 No que tange às sempre discutidas reduções de orquestra, é necessário uma firme 

decisão no intuito de adaptá-las a dois fatores importantes à performance: exeqüibilidade e 

fidelidade musical ao original. A hierarquização dos elementos nelas contidos – por vezes 

acumulados em camadas excessivas pelos editores, por vezes de uma economia que beira a 

frugalidade – é vital que cada correpetidor otimize sua partitura-redução para, ao mesmo tempo, 
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auxiliar coro e regente nos ensaios e na performance e passar para o público as idéias mais 

significativas que o compositor amalgamou na peça. A análise harmônica e formal; a audição de 

diferentes gravações; a comparação da partitura original com a sua redução para piano e a 

comparação de diferentes edições de reduções são uma tática importante para a tomada de 

decisão que o pianista terá de enfrentar ao passar para a prática do ensaio. As reduções são o 

calcanhar de Aquiles dos correpetidores e, por serem tão comuns no Núcleo Coral, elas se tornam 

o terreno onde devem andar com mais segurança. O piano não é uma orquestra, mas, com 

inteligência, o correpetidor precisa fazê-lo soar como uma. 

 Na preparação de peças escritas originalmente para piano e coro, as mesmas 

estratégias de preparação entram em jogo. O estudo prévio da música, antes de ir para o 

instrumento, deveria ser uma prática comum para o performer, embora muitos prefiram fazer o 

primeiro contato com a peça diretamente no instrumento e só depois fazer uma análise da mesma. 

De qualquer maneira, o detalhamento visual acontece em algum momento inicial. A prática do 

correpetidor, neste sentido, deve assemelhar-se à do maestro, ou do próprio regente. O seu olhar 

analítico deve vislumbrar aspectos que envolvem a concepção e preparação do repertório, mas 

sempre voltados para a preparação do coro, e não apenas da sua parte original de piano.  

 Ainda que estes possam ser apenas alguns dentre inúmeros passos na solução de 

problemas ligados à otimização do Núcleo Coral, tais como a leitura da partitura e as relações 

pedagógico-profissionais e humanas entre o pianista, o regente e o coro, acreditamos na 

contribuição destas reflexões no sentido de otimizar o trabalho do pianista correpetidor. Como 

observado durante a discussão, as estratégias e reflexões não pretendem se fechar sobre si 

mesmas, mas, antes, oferecem uma perspectiva na compreensão de assunto tão envolvente e 

amplo. 
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