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 Nós éramos um grupo de atirados regentes jovens que se sentiam maduros e um grupo de abertos 

regentes maduros que se sentiam jovens. 

 Que boa mistura, esta, que provocou movimentos profundos e em certa proporção irreversíveis nas 

tendências do Canto Coral no Brasil. A liderança firme, inteligente, direta e indiscutível, estava sempre com Elza 

Lakschevitz, coordenadora do Projeto Villa-Lobos no Instituto Nacional de Música da Funarte. Ainda nesse 

âmbito institucional é preciso citar a Coordenadoria de Educação Musical, dirigida por Valéria Ribeiro Peixoto, 

que se associou ao Projeto Villa-Lobos e que acredito haver trazido importante contribuição para o mundo coral 

do Brasil. Outra referência foi sempre Edino Krieger, que dirigiu o do Instituto Nacional de Música e, mais tarde, a 

própria Funarte, integrante do Ministério da Cultura.   

 O grupo a que me refiro era o dos regentes que Elza incorporou às reuniões de planejamento das 

ações e que se reunia frequentemente no Rio de Janeiro na Funarte, às vezes em São Paulo, nas Oficinas Três 

Rios, ou mesmo durante os Painéis Funarte de Regência Coral, onde eles ocorressem. 

  Sei que corro o risco de esquecer alguém, mas vou listá-los. Haverá por certo nomes de alguns 

colegas que vieram para apenas algumas reuniões. 

 Rio de Janeiro: Marcos Leite, Carlos Alberto Figueiredo, Maria José Chevitarese; 

 Rio Grande do Sul: José Pedro Boécio, Lúcia Passos; 

 São Paulo: Samuel Kerr, Marisa Fonterrada, Juan Serrano, Naomi Munakata, Ana Yara Campos, Mara 

Campos, Celso Delneri, Cadmo Fausto, Gisele Cruz; 

 Mato Grosso: Vilson Gavaldão; 

 Paraná: Lucy Schmidt; 

 Rio Grande do Norte: Padre Pedro. 
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 E, de fato, considerando que eu me incorporei ao grupo com 32 anos, já professor na USP desde os 

29, com o projeto do Coral do Museu Lasar Segal completando 5 dos 20 anos que ali trabalhei e considerando 

que vários dos nomes acima se encontravam mais ou menos na mesma idade ou bem mais novos, não é difícil 

perceber que o Projeto Villa-Lobos, sob a direção de Elza, era mesmo muito aberto aos jovens e suas ideias e que 

era capaz de fazer conviver pontos de vista muito diferentes quanto às múltiplas práticas e concepções de Canto 

Coral advindas de diferentes tradições e posturas. 

 Refiro-me a diferenças técnicas de regência, de técnica vocal e sua aplicabilidade, de repertório, de 

foco e modo de operar ensaios, das diferentes tradições, advindas como eu e Celso Delneri da vanguarda dos 

anos 60/70, ou do Canto Orfeônico e do nacionalismo, das Igrejas, das diferentes práticas decorrentes das 

colonizações de nossos Estados, entre outras. Mas Samuel e Marisa, junto com Elza, formavam a nossa âncora 

de um lado ou embarcavam e davam profundidade às questões e táticas propostas pelos mais jovens e até 

mesmo gostavam de propor ações mais radicais, que nossas cabeças ainda não conseguiam solucionar ou 

perceber. 

 Uma vez escrevi em um folder comemorativo aos 10 anos do Projeto Villa-Lobos que seu principal 

mérito residia em não tentar impor um repertório unificado, hegemônico, ao contrário do que ocorreu no 

período do Canto Orfeônico de Heitor Villa-Lobos. As oficinas que ocorriam nos diferentes estados, as que 
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ocorriam no interior dos Painéis, o repertório do Grande Coro nos Painéis, as Feirinhas de Arranjos e 

Composições no encerramento dos Painéis, tudo apontava para a diversidade, para que o Brasil descobrisse e 

conhecesse o Brasil coral. Ensinávamos aprendendo, aprendíamos ensinando, tomávamos contato mostrando, 

mostrávamos ao tomar contato. Nós nos transformávamos e nos enriquecíamos no processo nos Painéis e 

durante o ano todo, nos Cursos e Reciclagens Corais que nos eram destinados ou no contato interpessoal que 

dali resultava e multiplicava a ação da Funarte. Isso era algo de fabuloso, que gerava novos eventos, novas redes 

de relacionamento, de troca de conhecimento e das características dos trabalhos, fosse nos grandes centros, 

fosse nas cidades menores e mais afastadas. Não raro alguém chegava contando do que havia visto e escutado 

em cidades mínimas. Era sempre muito emocionante e sincero nosso empenho e paixão em torno do 

desenvolvimento do canto coral.  

 As Federações de Coros do Brasil se mantinham ativas e me lembro que várias puderam colaborar e 

foram ouvidas no decorrer dos anos. Mas surgiram também alguns movimentos de dentro dos Painéis, que vou 

comentar mais adiante. 

 É necessário, no entanto, sempre, sublinhar o trabalho que Valéria Ribeiro Peixoto desenvolveu na 

área coral, ao engajar fortemente sua Coordenadoria de Educação Musical na colaboração com o Projeto Villa-

Lobos. Não era, é claro, sua única ação, mas a partir de um encontro de reflexão e planejamento que Elza 

organizou no Centro de Treinamento da IBM, onde expandiu o grupo e chamou muitos outros regentes dos 

Estados da União e os convidou a ser copartícipes na reflexão de um futuro para o canto coral no Brasil, Valéria 

se tornou uma presença cada vez mais importante entre nós, reforçando as ações e o pensamento educativo, o 

pensar o regente coral como educador e como uma presença cultural mais abrangente. 

 Organizava cursos e seminários específicos nessa área, criando polos culturais de referência, dando 

força a grupos que já buscavam esse caminho, como o Coral da UFMT em Cuiabá e o Coral do Museu Lasar 

Segall, em São Paulo, o Coral da UFRN em Natal, Coral da UNISINOS, em São Leopoldo, entre vários outros. 

 Ocorre que este texto está aqui me chamando a refletir sobre algumas experiências concretas, 

relatos mais específicos de certos momentos muito especiais ocorridos no decorrer daqueles anos. Vou buscar 

em minha memória passagens que se tornaram referenciais para mim e para meu trabalho pelo resto de minha 

vida. Não estou muito preocupado em manter uma coerência temporal e diacrônica neste texto. Preocupo-me, 

na verdade, em tentar passar para as novas gerações um retrato das principais ideias e do estado de alma que 

nos embalava e arrastava então. 
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 Impossível ser objetivo em um texto que não se baseia em documentação, que não pretende ser 

um texto de História, mas muito mais memorialístico, afetivo e que traz uma análise dos fatos inteiramente 

pessoal, e esta é minha única promessa para este trabalho. É por isso que consequentemente passo a abordar 

esses episódios, que caberão no tamanho solicitado para o texto e trarão muito mais certas pinturas da época do 

que as lentes de uma objetiva fotográfica.  

 Outros poderão, portanto, ter lido e vivido os mesmos fatos com outras lentes, outras análises, 

outros sentimentos e poderão posteriormente escrever seus comentários, seus pontos de vista sem que eu me 

veja desautorizado. O tempo muda os fatos na memória. Mas devo dizer, de qualquer forma, que me orgulho 

bastante da minha. De qualquer forma, vou descrever e eventualmente discutir apenas os momentos sob minha 

responsabilidade. 

 

 II Painel Funarte de Regência Coral 

 Eu cheguei ao grupo no II Painel Funarte de Regência Coral, em 1982. Soube dele através de Fábio 

Cardoso de Mello Cintra, que havia ido ao primeiro, no Rio de Janeiro. Ali participei ativamente das discussões e 

fui embora convidado para integrar o time a que me referi no início deste texto, que era bem menor até ali. 

 Diversos tipos de atividades aconteceram na semana de 7 a 12 de julho em Brasília, em um centro 

de aprimoramento de servidores públicos onde nos hospedamos e trabalhamos: 

 Técnica vocal e aquecimento matutino, a cargo de Lúcia Passos (Unisinos, RS); 

 Estudos e leituras de repertório (Cleofe Person de Mattos, Orlando Leite, Elza Lakschevitz, Samuel 

Kerr, entre outros); 

 Palestras sobre temas corais (Samuel Kerr); 

 Discussões sobre formas de promover o desenvolvimento do canto coral e delimitação de tarefas 

voltadas para esse fim (José Pedro Boéssio, Unisinos, RS, e Juan Serrano, Universidade Católica de Santos, SP); 

 Um concerto de encerramento. 

 Mas essa estrutura não era fixa, aos poucos foram se criando outras formas de organizar o trabalho 

nos anos seguintes, separando as oficinas por tipos de coro, fazendo música, oficinas de criação coletiva, e 

muitas outras formas. Elas tiveram consequências diretas em outros eventos, como o PAPARECOU (Painel 
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Paulista de Regentes de Coros Universitários em São José dos Campos, SP, organizado por Juan Serrano) e o 

ENARCO (Encontro Nacional de Regentes de Coros Universitários em Curitiba), já sob os auspícios da própria 

Funarte. Isso criou um forte vínculo entre os grupos universitários, intercâmbios, viagens dos coros, etc. Houve 

até a criação de uma associação nacional de coros universitários, que, no entanto, pouco durou.  

 As categorias que eram colocadas juntas para refletir e fazer música foram, aos poucos, 

percebendo que poderiam colaborar com o movimento geral trabalhando a partir de suas próprias bases, fossem 

as universidades, as empresas, escolas, igrejas, clubes, coros independentes, museus e entidades culturais ou 

ainda outras categorias que se agrupavam no decorrer dos painéis.   

 Elza sempre dizia que a primeira impressão que passo é de alguém muito sério e muito austero. E 

que depois isso se transforma na convivência, através de meus trocadilhos, o modo como trato as pessoas no 

cotidiano, um temperamento em verdade doce. As palavras são dela e ela as disse diversas vezes. Nossa também 

doce e séria Elza! Na verdade, talvez um fato ocorrido meia hora depois de iniciado o II Painel Funarte, em Brasília, 

tenha colaborado para sua forma de me ver. 

 Cheguei cedinho e fui direto para o local do evento. Deixei a mala, corri para a atividade que já 

estava começando em uma enorme sala de conferências. Era Samuel Kerr, meu ex-professor de Regência Coral, 

que fazia um interessante reflexão sobre Canto Coral, sobre o uso de tecnologia, de amplificação, na verdade. 

Sobre como o uso do microfone alterava a escuta e as necessidades do Canto Coral, de como os sons do mundo 

moderno alteravam a escuta do músico e de seu ouvinte. Eu estava sentado à direita de uma regente de uma 

cidade pequena do Acre. Ela comentou comigo: “em minha casa, ruído de automóvel somente a cada quinze dias 

quando o Compadre Fulano vai buscar a sogra de Sicrano para levar ao posto de saúde”. 

O tema do Samuel não era novo para mim, que tive importante fase no ambiente de MPB, no final 

dos anos 60 e começo dos 70. Sabia o poder do microfone. Mas, mesmo nessa época, eu cantei com Walter 

Lourenção no Coral do Liceu Pasteur e com Diogo Pacheco no Madrigal das Arcadas, em meu tempo de 

estudante na Faculdade de Direito da USP, a São Francisco. Sempre vinha pensando essa questão, que se 

apresentou também quando estive à frente do grupo vocal “Nós Quatro”, que cantava minhas canções e 

arranjos em shows de MPB. Aprendi cedo a conviver com o microfone. No entanto, ao pensar em canto coral, 

ficava parecendo um pouco estranho o foco de Samuel Kerr. 

Entrei na conversa, aparteei, opus um ponto de vista onde dizia que as obras se identificam com 

seus meios de expressão e que nossa atividade profissional era voltada exatamente para o momento em que 

cada um se volta para sua própria voz, seu próprio corpo, sua relação com a acústica das salas e que cantar forte 
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e bom tom é na verdade uma forma de exercer cidadania. Samuel reagiu bem às questões, ele sempre está 

aberto a ouvir os outros, então a conversa andou bem, fomos falando com muita tranquilidade, mesmo 

pensando tão diferente um do outro.  

Quando eu parei de argumentar e outros começaram a fazer suas perguntas e colocar suas 

questões, percebi que uma mulher havia se deslocado e sentado à minha direita. Alguém que eu desconhecia, 

mas irradiava liderança e enorme autoconfiança. Com forte sotaque carioca ela me perguntou: “quem é você, de 

onde vem?” Era Elza. 

Eu me apresentei, disse onde trabalhava – Museu Lasar Segall e USP –  e ela me disse: “eu sou a 

coordenadora disso aqui.  Gostei muito de sua maneira de se colocar e de seu modo rápido de raciocinar. 

Podemos falar ao final do dia?” É claro que concordei. O dia foi me mostrando o que era um Painel Funarte de 

Regência Coral e como ela e os mais velhos haviam se articulado para organizar aquele evento incrível. Ao final 

do dia ela me convidou para integrar a equipe e a me manter perto dela durante a semana, para ir aprendendo o 

ambiente. 

Ainda hoje me emociono com aquele dia. Como Elza pôde ter sido tão generosa! Passaram-se 34 

anos e meio. Tenho isso em meu coração desde então. Nasceu ali uma amizade forte, profunda e sempre 

reflexiva que me honra até hoje.  

 

Campos, RJ 

Os primeiros dois cursos que fui encarregado por Elza de ministrar ocorreram em Campos, no norte 

do Estado do Rio de Janeiro, nos anos de 1984 e 1985. A beleza da cidade, das ruas, dos ipês amarelos, das 

praias próximas, nunca abandonaram as minhas lembranças, assim como as viagens a baixa altitude nos Fokker 

que faziam a rota e possibilitavam ver as belezas do litoral Norte do Rio de Janeiro, a restinga, a cor do mar. 

 Mas as pessoas em Campos eram muito especiais. Vânia e Vicente, os regentes que coordenavam o 

evento, faziam boa música, dirigiam bons coros, sabiam ensinar e faziam ótimos arranjos. Traziam consigo muita 

cultura e uma afabilidade imensa. A qualidade dos estudantes era altíssima, com ótimos pianistas regendo muito 

bons coros e ótimos regentes tocando muito bem piano. Inesquecíveis também eram os chuviscos, com sua 

herança de doces conventuais portugueses.  
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Blumenau! (e Gaspar!) 

Outro episódio marcante foi o que se passou em Blumenau, Santa Catarina, para onde fui algumas 

vezes dar cursos. Havia, na coordenação, esse procedimento de mandar alguém para um local e, uma vez que 

tudo desse certo,  mandar o mesmo professor outras vezes, para que o trabalho ganhasse profundidade. Noemi 

Kellermann era a cultíssima educadora e coordenadora local desses cursos que aconteciam no Teatro Carlos 

Gomes, trazidos pelo Projeto Villa-Lobos da Funarte. Aprendi muito com ela sobre política cultural.  

 Na primeira vez que ali cheguei, fui quase imediatamente surpreendido pela facilidade do coro em 

executar Brahms, Mendelssohn, Schumann. Tinham o domínio da língua e do estilo e pudemos discutir 

concepções de performance em profundidade. Na segunda vez que ali fui lecionar, encontrei a Orquestra de 

Câmara Varig de Blumenau, regida por Norton Morozovicz. Estavam trabalhando no palco do  Teatro e nós em 

uma das salas de ensaio. No entanto, o horário escolhido para o concerto de encerramento do curso era 

praticamente o mesmo do concerto da Orquestra.  

Celine Bohn Gaertner, uma talentosa regente do ótimo grupo de alunos, ofereceu então a 

possibilidade de cantarmos na vizinha cidade de Gaspar, onde seu pai, Egon Bohm, regia o Coro Santa Cecília,  

que ela modestamente dizia ser “muito simplesinho”. Conversei com Noemi, que achou a ideia boa, e resolvemos 

aceitar o gentil convite. Os alunos se organizaram para ir e para me levar. E fomos. Muito simpaticamente, 

deixaram meu grupo de alunos para o final e o Coro Santa Cecília entrou, em roupas típicas alpinas. Cantaram 

um repertório todo em alemão, grande número de arranjos de canções austríacas, fazendo muitas vezes uso de 

certa dose de yodel.  

Confesso que fiquei de boca aberta. O que mais me impressionou foi a precisão da afinação, sem 

dúvida. Mas, à medida que foram se soltando no palco, sobreveio uma delicadeza de interpretação, uma certeza 

do estilo, um envolvimento musical que eu não esperava encontrar em tais níveis, pobre paulistano então preso à 

ideia de que a cultura ia mais longe nos grandes centros.  

Naquele tempo era muito mais difícil manter contato, pois os recursos tecnológicos eram escassos 

e pouco acessíveis. Para escrever este texto retomei contato, por Facebook, com muitos amigos dessas épocas 

passadas. Foi assim que fiquei sabendo que o Maestro Egon Bohn faleceu algumas semanas depois desses fatos 

e que Celine assumiu a regência do coro por mais de 20 anos. O coro, fundado em 1898 por Frei Pedro Sinzig, 

ainda existe e é parte dessa tradição de clubes germânicos que mantém os coros mais antigos ainda em 

funcionamento em todo o Brasil. 
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VII Painel Funarte de Regência Coral de 1987 em Cuiabá, MT 

Cheguei em Cuiabá com uma armadilha de amigos já de saída. Aquiles, Vilson, Doritt, entre outros, 

levaram a mim e Susana, já no trajeto do aeroporto para o alojamento, a uma loja de produtos naturais para 

comprar guaraná em pó. Disseram que aliviava o calor, que era uma necessidade para viver bem naquela 

temperatura. Compramos uma latinha de 250 gramas e fomos por eles aconselhados a por uma colher de chá na 

água, adicionar açúcar, mexer bem e tomar, ANTES DE DORMIR! Nós desconhecíamos o teor de cafeína ali 

presente e dormimos muito mal as duas primeiras noites, quando comentei com e ela morreu de rir e revelou a 

brincadeira.  

Eu fora designado por Elza para uma oficina de Coros Universitários. Eram cerca de 40 regentes 

e/ou preparadores vocais de quase todos os Estados do Brasil. Somente do Maranhão não tinha ninguém. 

Comecei o trabalho apresentando minha proposta, que era de a de criar, com os participantes, um repertório 

temático e uma ordem articulada para o programa que buscasse torná-lo, em si, um objeto artístico, como havia 

feito no Museu Lasar Segall, no Madrigal do Departamento de Música da ECA/USP, no Madrigal Música Viva de 

São José dos Campos, no Coral da ECA/USP, no Coral do Colégio Nossa Senhora das Graças (Coral do Gracinha), 

no Conjunto Vocal Ouviver, e em outros grupos que regi, desde1974.  

Cheguei sem um programa escolhido, sem um repertório fechado. Cheguei com duas malas de 

partituras, entre minhas e da fonoteca da ECA-USP, abri em umas mesas enormes que havia na sala que me fora 

destinada e começamos a trabalhar muito rapidamente, ouvindo sugestões, considerando repertório trazido 

pelos colegas participantes, conversando em pequenas rodinhas, aquele tipo de aula que meus estudantes 

conhecem, da “bagunça criativa”. Escolhemos algumas, para começar as leituras no dia seguinte, mas não 

chegamos ainda a um tema. 

O tempo passou rápido. Todos foram para as outras oficinas, eu saí a um tempo animado e a um 

tempo angustiado. Não me dava conta do porquê desse aperto, dessa dúvida-sem-pergunta que me assaltava. 

Saí a caminhar um pouco por ali por perto do Auditório da UFMT e o Vilson Gavaldão (então regente do Coral da 

UFMT e Coordenador do VII Painel), amigo velho que a essas alturas vinha se tornando um bom parceiro e um 

bom interlocutor, me viu da porta das coxias, que estava aberta para os jardins, andou até mim e perguntou 

como havia ido o trabalho. Disse que gostara, que estava bastante animado, que amanhã seria ainda melhor e eu 

acho que ele leu em meus modos que algo me incomodava. Pediu para que descrevesse o que fizera, o que fiz 

com muita alegria e ele, positivo e jovial como sempre, convidou a mim e Susana para jantarmos juntos uma 
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“Cachara na Brasa” (Pseudoplathystoma fasciatum), em um enorme e simpático restaurante no caminho do 

aeroporto.  

Havia outros no jantar. Ao final, deu uma carona para nós dois e começamos a falar de minha 

oficina. Ele me disse então algo que trago para sempre em minhas práticas na USP e nos cursos que leciono e 

concertos que faço pelo mundo afora: “Marco, esse grupo não é um grupo, ninguém se conhece, muitos não 

conhecem você. Acho que você precisa fazer algo que faça com que se quebre o gelo, que as pessoas se 

conheçam, se aproximem, comecem a se divertir com suas aulas. Você é um capricorniano meio que sério 

demais”! 

Fui dormir (não sem antes tomar o relaxante guaraná em pó recomendado) com isso na cabeça. 

Como demorei horas pra pegar no sono, aquilo ficou dando voltas no meu cérebro, me atormentando, até que 

percebi qual era a pergunta que eu não formulara pela manhã na oficina: essas pessoas se envolveram com a 

proposta? Acostumado aos meus grupos, já acostumados a esse diálogo, a essa proposta de trabalho que eu 

trazia, dei à atividade um ritmo de trabalho e eficiência-porque-o tempo-é-curto que no entanto não se mostrou 

cem por cento eficiente. 

Vilson provavelmente terá conversado com os participantes depois de nossa conversa matinal, e 

trouxe uma chave que eu não conseguia imaginar. Confesso que quase fiquei amuado com seu conselho. Mas 

consegui dormir e o sono e o tempo são bons conselheiros. Durante o café da manhã conversei com Susana 

sobre o assunto, tendo ela sugerido criar uma dinâmica onde as pessoas se apresentassem. 

No ônibus que nos transportava do alojamento ao anfiteatro eu fiquei muito calado, pensando uma 

forma de agir. Cheguei sem muita convicção. Agora eu tinha uma outra sala, melhor para trabalhar, que era um 

anfiteatro nem grande nem pequeno, nem muito bom nem muito ruim acusticamente falando, onde o coro cabia 

mal no pequeno espaço de palco. 

Então subi no palco e pedi que eles se colocassem na plateia. Havia um espaço generoso entre as 

poltronas e o palco. Olhei, enquanto se moviam e se arrumavam, e tomei a primeira decisão ali mesmo. Todos se 

sentaram, se calaram, então pedi a todos que observassem o grupo e identificassem as pessoas que ainda não 

conheciam. Fez-se um silêncio profundo. Esperei um pouco, vi que os olhos de todos se voltavam interrogativos 

para mim. Pedi que ficassem em pé e se encaminhassem para a frente e para os corredores a fim de que os 

desconhecidos se apresentassem uns aos outros.  

Eu estava no palco, cerca de 80 centímetros acima do grupo e fiquei ouvindo as falas de todos com 

todos, uns se reencontrando, outros de fato se apresentando e dizendo de onde vinham. Ouvi assim nossos 
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diferentes sotaques, as múltiplas sonoridades do Brasil (quase) todo, achei bonito, senti uma enorme paixão por 

aquele grupo e percebi que havia dado um bom passo, mas que era insuficiente.  

 Lembrei-me então de uma brincadeira de adolescência que meu muito carioca amigo Homero de 

Menezes Côrtes costumava fazer com minha fala mista entre paulistano e interiorano (herança de minha 

família): pedia que eu dissesse a frase “A perna do porco é curta, mas tem bastante carne”. E ele morria de rir, e 

eu também, um do sotaque do outro. Depois de uns dez minutos desse processo de apresentações (parece 

pouco, mas foi bem suficiente) eu pedi a todos que voltassem a seus assentos e  que então, à minha chamada, 

viessem à frente e dissessem aquela mesma frase.  

Os sotaques se sucediam, todos riam muito, e tomamos todos juntos a consciência de que aquilo 

que nos separava estava agora a nos unir. Dizíamos todos uma frase desimportante em seu conteúdo, tornando-

a importante pela sonoridade. Havia música na nossa fala, havia música em nossos corações, havia muito canto 

coral a construirmos juntos. 

Dessa atividade despretensiosa nasceu o tema de nosso repertório, a costura de nosso programa, 

um espírito de corpo que juntou aqueles participantes em amizades enormes no decorrer dos anos vindouros. 

Fizemos um discurso sobre a diversidade no Brasil, cantamos obras originais, arranjos, música indígena, afro-

brasileira, MPB, e até mesmo repertório internacional que representasse etnias e povos imigrantes. 

 Começamos a apresentação com uma encenação de pessoas de cada um dos estados chegando 

com suas malas ao aeroporto de Cuiabá, dizendo ao microfone sua frase sobre a perna do porco, tendo 

guardado Piracicaba para o final. Aí o espetáculo transcorria, com uso de iluminação, mudanças e atitudes 

cênicas, roupas improvisadas mas significativas. Tudo construído com o grupo.  

Durante o inverno de 1987, houve um acúmulo de experiências corais bastante interessantes. Na 

última semana de junho, havíamos organizado no Museu  Lasar Segall, em São Paulo, um curso de Canto 

Gregoriano com a irmã  Eleanor Dewey, Mère Marie du Redempteur, que fora minha professora na ECA/USP e me 

ensinara a ler e reger esse repertório musical. A primeira semana de julho, passamos em férias na cidade mineira 

de Poços de Caldas.  A segunda semana, em Blumenau, ministrando o curso relatado e depois uma semana em 

Cuiabá, com regentes de todo o país.  

Foi quando retornei a São Paulo que percebi que havia muitos Brasis em um só Brasil em rica, 

interessante e criativa convivência. Foi uma importante percepção, porque resultado de uma vivência. Ela mudou 

meu modo de ver meu país para sempre. Ela mudou meu modo de ver minha cidade para sempre. Mudança como 

essa só se tornou possível quando comecei a viajar com frequência para outros países da América e da Europa, a 
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partir dos anos 90. Esse nosso país enorme, diverso, divertido, dado à cena mas não ao drama, já que nunca se 

reconhece em seu drama, e que só consegue ver como um bem a alegria, mais que a felicidade, com essa 

necessidade de música, de termos todos uma trilha sonora para cada momento de nossas vidas individuais ou 

coletivas... 

Lindo e triste? Rude e alegre? Refinado e preconceituoso?  

Perguntas que ficaram sempre comigo. Devo dizer que nenhuma conseguiu ser respondida de 

forma definitiva, provavelmente porque, como já disse, o tempo passa, a História caminha e tudo vai mudando, 

até mesmo na memória da gente. 

 

O X e último Painel Funarte de Regência Coral  sob coordenação de Elza e Valéria 

O X Painel Funarte de Regência Coral aconteceu na USP, de 7 a 11 de outubro de 1993, tendo Elza 

como coordenadora geral e eu como coordenador local. Foi feito apesar do presidente Collor e seus malfadados 

cortes de verba operados entre 1990 e 1992. Chamou-se Funarte embora a Funarte houvesse sido incorporada 

ao IBAC e o Projeto Villa-Lobos em si não existisse mais. Foi um esforço colossal, que fizemos Elza, Valéria, Aylton 

Escobar (a essa altura Diretor da ULM e que assim trouxe alguma verba e muito apoio ao evento) e, claro, eu e o 

apoio possível da USP.  

Foi quase artesanal na infraestrutura (não muita, como sempre), eu confesso, mas foi fantástico no 

que pudemos fazer ali. Vale lembrar que desde o momento em que começamos a planejar mudaram: o Ministro 

da Cultura (o Diretor do IBAC, portanto, também), o Secretário de Cultura do Estado de São Paulo, o Reitor (o 

Pró-reitor de Cultura e Extensão Universitária também, portanto) e por isso quase cancelamos tudo. O evento foi 

feito porque as secretárias do Departamento de Música, Eliana Neves e Vasthi del Sole Queiroz, resolveram 

ajudar de forma incansável e definitiva. Aprendi muito sobre organização de eventos e claro, Susana, sem cargo 

nenhum, ajudou de tal forma que posso dizer que tudo só deu certo porque ela previu um número ímpar de fatos 

e falhas de organização minhas, antes do evento começar. Apanhei muito. 

Eram os 20 anos do Coral da ECA-USP. O folder foi desenhado e diagramado por meu querido 

sogro, Waldyr Igayara de Souza, que me pediu para reger um 4/4 no ar, observou e desenhou o diagrama da capa. 

Depois fez uma simpática e pequena caricatura de Susana (Cecília Igayara), que usou na cabeceira de cada 

página, ao lado da numeração. 
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Eu quero comentar esse evento porque acho que embora faltasse verba para quase tudo e isso 

tenha trazido certo desconforto material, o desenho das atividades foi muito elogiado pelos participantes. 

Aconteceu no velho B-9, o bloco do Departamento de Música da ECA, e os concertos no fim da tarde no 

Auditório Camargo Guarnieri, ambos da USP. 

 

 

Capa e contracapa do Programa do X Painel Funarte de Regência Coral 
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Interior do Programa do X Painel Funarte de Regência Coral,  
com equipe de compositores, musicólogos e regentes 

 

Usamos todas as salas de aula, que eram poucas, tivemos um enorme comparecimento e muita 

ajuda de nossos estudantes e trabalhamos pela música brasileira como em raras ocasiões até então. O dia era 

estruturado em quatro blocos: de manhã, “o Compositor e o Regente”, depois do almoço “o Musicólogo e o 

Regente” e o grande coro em um workshop com um regente sueco, Eric Westberg. No final das atividades, 

concertos.  

Os dois primeiros tinham uma dinâmica própria, que juntava em subgrupos um ou dois regentes a 

um compositor, vejam só: Gilberto Mendes, Osvaldo Lacerda, Aylton Escobar e Ronaldo Miranda! Ou dois 

regentes e um musicólogo: nada menos que José Maria Neves, Regis Duprat e Paulo Castanha, que vinha 

emergindo mas já tinha perfil, pesquisa e presença própria. Os regentes eram Carlos Alberto Figueiredo, Cadmo 

Fausto, Daniel Rufino, Laércio Guedes de Faria, Paulo Franco, Samuel Kerr e Sérgio Pires. 
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 Cada compositor e musicólogo escolheu uma ou duas obras de sua autoria ou de sua pesquisa 

musicológica para realizar com os regentes de seu grupo, mostrando as nuances, os caminhos, as ideias e as 

possibilidades de interpretação. Por serem cinco dias em torno de poucas obras, puderam ir fundo, trocar 

experiências, formular perguntas uns aos outros e buscar resultados para performance.  

Eu me recordo precisamente das obras trabalhadas: Aylton Escobar com sua Canto Ciranda ao Chão, 

com texto de minha querida, respeitada e falecida amiga, a poetisa e escritora Ilka Brunhilde Laurito; Osvaldo 

Lacerda nos trouxe A primeira missa e o Papagaio com o texto de Cassiano Ricardo e o arranjo da canção folclórica 

Ô Mana, deixa eu ir; Ronaldo Miranda escolheu o seu difícil e belo Aleluia, que já povoava nossos ouvidos através 

das performances do Coral da Unisinos e Gilberto Mendes trouxe duas obras curtas: Vila Socó, meu amor e Poema 

dos olhos da amada, sobre o texto de Vinícius de Moraes. 

Vou parar em Gilberto, por algumas linhas. Ao retomar a documentação da época, ao me preparar 

para escrever este texto, estava com Susana revirando pastas quando ela me mostrou uma carta-relatório-

depoimento de Gilberto sobre aqueles dias, que anexo na íntegra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório manuscrito de Gilberto Mendes, sobre o X 

Painel Funarte de Regência Coral 
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 O X Painel Funarte terminava cada dia com os competentes e interessantes ensaios de Erik 

Westberg, um regente por volta de seus quarenta anos, como eu, muito preparado e aluno de Eric Ericson, 

grande referência internacional em regência coral. Erik Westberg veio com despesas pagas pelo governo da 

Suécia, inclusive as partituras editadas comercialmente para cada participante do Painel. Trouxe somente obras 

de compositores suecos vivos, de grande beleza e consistência composicional.  

 Foi um painel de estudo e profundidade, sendo que não foram reservados horários para discussões 

de políticas culturais, como sempre ocorrera antes, visto que o desmonte operado por Fernando Collor de Mello 

na Funarte ia retirando aos poucos a capacidade operacional e a possibilidade de pensar em ações futuras. 

Oficialmente foi organizado pela Universidade de São Paulo e pelo Instituto Brasileiro de Arte e Cultura.  

 O Projeto Villa-Lobos já não tinha status legal, éramos nós a incendiar de entusiasmo os trilhos que 

ainda podíamos ver. Foi também o momento de sentir algumas ausências. Juan Serrano já havia falecido, em 

1990, mas ele também havia tomado outro rumo, assumindo a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e se 

afastando cada vez mais do mundo coral. Lúcia Passos não pôde vir e fez grande falta.  José Pedro Boéssio estava 

em Bloomington, Indiana, fazendo seu Doutorado em Regência Orquestral e ia também se afastando de seu 

magnífico e indefectível Coral da Unisinos. 

 O Painel Funarte da USP foi lindo e foi o último. E a Lei Rouanet, que se interpôs no caminho de nós 

todos, veio para suprimir os projetos de continuidade e construção de longo prazo. Viramos um país de eventos 

e uma quantidade enorme da renúncia fiscal para a cultura foi então desviada para a indústria fonográfica, para 

os organismos internacionais e ficamos na mão de intermediários.  

 Em 1997 deixei o Museu Lasar Segall e passei a ser Professor Doutor na USP com dedicação 

exclusiva. De 1998 a 2001 fiz pequenas tentativas de manter em funcionamento aquele mesmo coro na USP, o 

que não funcionou. Mas em 2001 iniciei o hoje vitorioso e estruturado Comunicantus: Laboratório Coral do 

Departamento de Música da ECA-USP, voltado para a formação de regentes corais e cantores corais que se 

portem e se vejam como artistas-educadores, como fazia no Museu Lasar Segall e como buscávamos nos ver 

como regentes no âmbito do Projeto Villa-Lobos da Funarte.  

 O movimento coral é como a soca da cana de açúcar: alguém corta agora e daqui a pouco rebrotou. 

Seguimos plantando, irrigando, relatando, refletindo, praticando e usufruindo. Reafirmo: a voz humana é parte 

de nossa cidadania.  
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 Lúcia Passos e o quadro da técnica vocal 

 Lúcia Passos era omnipresente. Chegava antes, começava antes e estava no Brasil todo. Nos 

painéis, cursos, reciclagens, reuniões de planejamento, em tudo. Nada começava sem seus vocalises. Ela nos 

aquecia para cantar e com isso nos ensinava, mostrava a necessidade da técnica vocal para o resultado, fosse 

quanto ao timbre e equilíbrio do grupo, fosse quanto à afinação, dicção, projeção das vozes individuais e do 

conjunto.  

 Como disse antes, o projeto reunia pessoas muito diferentes nos gostos, nas práticas, nos 

repertórios, nos temperamentos e nas ambições. Lúcia pôs a técnica vocal em posição de destaque, ensinou o 

que pôde para o maior número possível de regentes e cantores, ensinou as estratégias de ensino, trouxe a São 

Leopoldo grupos de regentes e preparadores vocais, hospedou-os até mesmo em sua casa, fez o canto coral 

tomar consciência de que sem técnica não há resultado ou processo que resista. E ela e José Pedro Boéssio com 

o Coral da Unisinos, que ganhou várias vezes os Concursos Corais do Estado da Guanabara, que ficaram 

popularmente conhecidos por Concursos do Jornal do Brasil (o organizador) e que nos fazia ir até São Leopoldo 

apenas para ouvir e ver seu trabalho, tinham exatamente nesses resultados a âncora e o lastro para serem 

respeitados e serem a referência que se tornaram. Aylton Escobar, que foi muitas vezes jurado no concurso, dizia 

sempre do Coral da Unisinos: “É irritantemente perfeito”.  

 Nesse quadro, Lúcia sempre foi uma pessoa lúcida, construtiva e propositiva, capaz de ajudar a 

encontrar soluções ou estratégias de superação para as eventuais crises de posicionamento e as resultantes de 

desejos algumas vezes tão diferentes que pareciam impossíveis de se conciliar. Seu eterno bom humor, a 

autoridade que tinha frente a cada um de nós foi, em minha opinião, um fator determinante para o sucesso do 

projeto por tanto tempo. Como pensar um Painel sem os aquecimentos coletivos e produtivos realizados todas 

as manhãs por ela? 

 Elza, desde sua posição de coordenadora que nunca abria mão da decisão final, mas ouvia a todos 

igualmente, mostrava sua maturidade como líder ao dar enorme prestígio a pessoas como Lúcia Passos, José 

Pedro Boéssio, Samuel Kerr e àquele tempo a muito jovem Valéria Ribeiro Peixoto.  
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 Valéria Peixoto: articulação do canto coral e da musicalização 

 Houve uma reunião de planejamento do Projeto Villa-Lobos na Chácara da IBM, na Gávea, um lugar 

maravilhoso, com instalações espetaculares, modernas, em concreto aparente e vidro, jardins modernistas e um 

atendimento perfeito.  

 Ali Elza reuniu o pessoal que normalmente já participava das reuniões usuais, que ocorriam 

principalmente no Rio de Janeiro, mas trouxe também regentes com liderança em seus estados. Havia um 

magnífico auditório, com excelente acústica, tanto para falar quanto para cantar. Embora a tônica principal 

estivesse nas conversas e palestras, tivemos tempo também para fazer um pouco de música juntos. 

 Para uma das manhãs, Elza havia agendado apresentações das diferentes coordenadorias da 

Funarte, mostrando seus projetos e ações. Edino Krieger abriu os trabalhos com sua habitual clareza de objetivos, 

elegância pessoal e amplidão de visão de política cultural. Valéria Ribeiro Peixoto, coordenadora de Educação 

Musical, recém-nomeada, foi a última a expor seus planos. Era uma jovem entusiástica e enfática que falou por 

cerca de 20 minutos e logo abriu diálogo direto com a plateia. 

 Entrei na conversa trazendo um pouco do conceito de Coro-Escola que estava desenvolvendo no 

Coral do Museu Lasar Segall, ela se interessou, o debate andou por múltiplas direções, incluindo Villa-Lobos e o 

ensino de música e de canto coral nas escolas europeias e brasileiras.  

 Ao final ia saindo humildemente da sala pela porta que dava para dentro do complexo quando 

alguém veio me dizer que Valéria queria falar comigo e que ela estava na porta principal do auditório, que dava 

para a rua. Voltei, estava cheio de coisas na mão, aquele monte de folders que esse tipo de reunião costuma 

entregar, e fui conversar com ela. Foi uma conversa breve, mas selou uma amizade de vida toda. Acabamos 

amigos, os filhos e Susana amigos também. Trabalhamos juntos em incontáveis projetos posteriormente, na 

Funarte, na Academia Brasileira de Música, na Universidade de São Paulo, em seminários e encontros de 

Educação Musical pela vida afora. 

 Mas havia mais alguém ali que já tinha papel de destaque nos Painéis e que eu conhecia de São 

Paulo de longa data, mas não era próximo como viria a ser: Vilson Gavaldão, àquelas alturas regente do Coral da 

Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Vilson e Valéria formaram uma dupla que se empenhou em 

ampliar os horizontes de educação musical dos coros do Brasil, a partir do Instituto Nacional de Música. Elza, é 

claro, apoiava e se associou a eles no trabalho e no prestígio.  
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 Cuiabá se tornou um polo de apoio da Coordenadoria de Educação Musical e do Projeto Villa-Lobos, 

assim como Blumenau, Campos e outras cidades. Fui muitas vezes a Cuiabá trabalhar “análise musical voltada 

para a performance” com os regentes da região e me foi possível desenvolver um trabalho bastante profundo, 

em vista da sequência e da continuidade do projeto. Vilson Gavaldão e Doritt Kolling se envolveram fortemente 

no projeto e puseram enorme energia na criação de raízes e estrutura para que o polo se desenvolvesse. Entre os 

muitos novos contatos que esses cursos proporcionaram, destaco a oportunidade de trabalhar em turmas 

paralelas com Maura Penna, em uma das viagens a Cuiabá, tomando contato com suas reflexões sobre educação 

musical. 

 Como lastro geral no trabalho em Cuiabá estava o lindo Coral da UFMT- Universidade Federal de 

Mato Grosso, onde Vilson desenvolvia seu trabalho fortemente ancorado em Dalcroze, com exercícios rítmicos e 

melódico-harmônicos que davam personalidade ao grupo, moldavam o som o grupo e geravam a segurança de 

palco que tanto chamava atenção naqueles anos.  

 Mas, no trabalho que a Coordenadoria de Educação Musical organizava, Valéria Peixoto, a exemplo 

de Elza Lakschevitz, se envolvia não somente na política da área e na coordenação e organização de eventos e 

ações. Ambas punham a mão na massa e davam aulas, faziam ensaios, reuniam pessoas para refletir. 

 Um dos flancos que Valéria e Vilson exploraram foi a realização de dois cursos para os regentes 

mais jovens, que vinham se mostrando eficientes e capazes de assumir posições-chave no futuro. Eles foram 

patrocinados pela Fundação Vitae e ocorreram no Rio de Janeiro e em Cuiabá. 

 Eu tive Piaget como autor fundamental em meu pensamento educativo. Era o que guiava o 

pensamento no Colégio Rainha da Paz, onde trabalhei durante os anos 70 e também nos Cursos de Psicologia da 

Educação na Faculdade de Educação da USP, complementando meu curso de Composição na ECA-USP. No 

entanto, eu fui o primeiro professor em Prática de Ensino de Música no Departamento de Música da ECA, ainda 

bastante jovem e de fato orientei meu curso e meus primeiros textos sobre educação musical na visão piagetiana. 

 Quando Valéria e Vilson começaram a mostrar Dalcroze, eu me interessei em conhecer, li o que 

tinha nas mãos e pedi a Valéria que me incluísse no grupo de alunos para ver como Vilson de fato aplicava os 

princípios dalcrozeanos ao canto coral. Fui aos dois cursos e trouxe efetivamente algo daquele mundo 

educacional para dentro do Coral do Museu Lasar Segall. Mais uma vez quero com isso realçar como o Projeto 

Villa-Lobos e sua conexão com a Coordenadoria de Educação Musical permitiam esse entrecruzar de ideias, esse 

aprender com os pares que foi tão produtivo e inteligente na forma de apoiar o canto coral.   
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 Aprendi do mesmo modo com Lúcia Passos, José Pedro Boéssio, Carlos Alberto Figueiredo, Samuel 

Kerr, Marcos Leite, Juan Serrano, Marisa Fonterrada, entre tantos outros, menos conhecidos, que me diziam uma 

frase, ofereciam um texto, um arranjo, uma obra, um livro e assim me punham a pensar e repensar minhas ações 

e posições. Valéria, como Elza, sabia escolher seus colaboradores, dava liberdade e independência a cada um ao 

prestigiar todos com equanimidade. Não me lembro de disputas e fofocas. Lembro-me de discordâncias em 

convívio e respeitosas práticas daí advindas. 

 

 Samuel Kerr: criatividade e irreverência 

 Em um dos painéis realizados em Brasília tive a oportunidade de dirigir uma oficina de composição 

coletiva, experiência que se repetiu no Painel Universitário de São José dos Campos. Mais uma vez a questão do 

repertório se apresentava como foco de reflexão e não de imposição. Eu vinha de várias experiências desse tipo, 

na Pinacoteca do Estado, no Colégio Rainha da Paz, em um coro que tive na Escola Estadual de Primeiro e 

Segundo Grau Luiz Gonzaga Pinto e Silva e que ensaiava adolescentes aos sábados à noite e domingos à tarde, o 

Conjunto Vocal Ouviver, no Jardim São Luiz, zona sul de São Paulo. 

 Samuel Kerr apoiou muito e gostou muito do que dali resultou na oficina de criação coletiva. Eu e 

Samuel tínhamos opiniões radicalmente diferentes sobre repertório, técnica vocal, ensino da técnica de regência, 

tipo de convivência entre os coralistas, e muitas outras coisas. Mas o que nos unia era o gosto pelo canto coral e 

a ideia de que ensaios, apresentações, articulações de programas, podiam e deviam ser feitos de forma criativa, 

fosse lá o que isso quisesse dizer naquela época.   

 A presença de Samuel Kerr foi gigantesca naqueles anos, onde atuava na força de sua autoridade 

como regente e professor. Ia ver tudo que todos os mais jovens faziam, chegava depois com um caderninho de 

anotações, estimulava, avaliava e orientava. Seu temperamento gentil, seu humor, sua risada característica, sua 

disposição para a conversa e a confiança que tinha de Elza e de todos nós era uma coluna tão importante quanto 

a presença acima comentada de Lúcia Passos. 

 Minha leitura daqueles tempos era de que o centro decisório era formado portanto por Elza, Valéria, 

Lúcia e Samuel. Nós outros éramos muito escutados, muito estimulados a propor, mas estávamos em outro nível 

naquele universo.  
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 Elza Lakschevitz: artista e professora, regente e coordenadora 

 Elza, no dia a dia, era um pouco distante e um pouco próxima. Gostava de saber de cada um, 

gostava de ver as pessoas se dando bem no trabalho, mas sabia ser severa quando algo não andava conforme o 

combinado. Eu a vi repreendendo alguns colegas por causa de detalhes. Mas era uma pessoa do setor 

administrativo que era também uma artista refinada, detalhista, que conhecia a técnica, a regência e a 

humanidade como poucas pessoas que encontrei pela vida. 

 Elza era antes de tudo uma artista. O Coro Infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, os 

Curumins, da Associação de Canto Coral, foram uma referência de sua atuação como pedagoga e artista, pois 

deles se comentava por todo o Brasil. Era uma questão de know-how por um lado, que ela se encarregou de 

ensinar para o maior número possível de jovens regentes no Seminário Batista e na UERJ, onde lecionava. Mas 

era também uma questão de ter ali uma das suas formas de expressão artística, algo que fazia seus olhos 

brilharem forte.  

 Foi dos Curumins que saiu uma parte grande do maravilhoso Canto em Canto, seu coro de jovens 

que gravou tanta música brasileira, que encantava a todos quando aparecia nos eventos corais e que era a outra 

face da expressão artística de Elza. E isso era o que lhe dava o reconhecimento de autoridade que permeava todo 

seu gesto, dentro ou fora do palco. 

 Maria José Chevitarese era sua assistente naqueles tempos e a preparadora vocal dos coros. A Zé, 

como Elza chamava, fez uma consistente carreira universitária na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

onde hoje é Professora Titular em Regência Coral. 

 Voltando a Elza, ela era sempre uma lady, sempre perfeitamente própria em toda ocasião, sempre 

firme em empurrar o barco para a frente. Nunca me pareceu que aquilo fosse apenas o emprego dela. Era uma 

posição. Um lugar do qual revolucionou e plantou o desenvolvimento para muitos e muitos anos além de seu 

tempo. E ensinou muitos de nós a fazer e como fazer o mesmo. Incansável, percorria o Brasil todo, dava cursos e 

organizava outros, ouvia a tudo e a todos.  

 Nas reuniões do grupo de planejamento e avaliação era sempre muito introspectiva, ouvia, como 

que se angustiava, tinha medo que nos puséssemos em briga por nossas diferentes posições. Então, como ela 

não delegava a decisão final, nós todos falávamos muito, mas acatávamos, porque a dinâmica, a única dinâmica 

que ela concebia era a do debate e do respeito. E a verdade é que nós tínhamos nossos embates, ela decidia e 
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ninguém se chateava com as decisões, porque nós todos nos respeitávamos muito e afinal nos dispúnhamos a 

viver o que fora decidido e depois... bem, depois a gente via o que aprendera com isso, refazia os rumos na 

próxima reunião de planejamento, etc. 

 Olhando assim para este trecho do texto fica parecendo que falei pouco de Elza Lakschevitz. Mas a 

verdade é que ela está presente em todo o corpo do texto, nos diferentes relatos e reflexões que escrevi. E ela 

ainda vai voltar, é claro. 

 

 Concluindo 

 Hoje, nos meus hoje 67 anos – 51 de canto coral – sei que tudo o que a memória lembra a 

memória pode trair. Espero não haver cometido grandes injustiças, mas suspeito profundamente que possa tê-

las cometido, pois o tempo tende a selecionar e fixar as coisas que mais nos agradaram. E por ser um texto de 

memórias, as narrativas nele desenvolvidas se referem a fatos que pude viver. Outras vivências narrarão outros 

fatos. Na verdade, esse foi o desafio mais duro ao escrever este texto. Há nomes dos quais não me lembro, de 

gente que me disse coisas importantes; há coisas importantes das quais não tenho memória consistente de 

autores ou partícipes. 

 Passaram-se muitos anos e esse esforço, tanto tempo depois, talvez deixe mesmo escapar detalhes 

ou fatos importantíssimos. É um texto solitário, de alguém que o escreveu solitariamente. Outros textos virão, 

com certeza melhores que o meu. Mas a ideia de publicar este texto neste site para fixar e discutir aqueles anos 

me emociona sobremaneira. “Meninos, eu vi!” 

 O que ressaltar ainda, fechando esta reflexão? Olhar deste presente emagrecido da cultura 

brasileira para aquele forte momento do Projeto Villa-Lobos me faz pensar no futuro.  

 Vejo o futuro nas mãos dos meus, dos seus, dos nossos alunos. Vejo a musicalidade de Elza fluir 

entre meus dedos ao reger, como vejo meus professores Klaus Dieter-Wolff e Samuel Kerr. Vejo Elza aparecer a 

todo momento em minhas aulas de Regência Coral na Universidade de São Paulo onde hoje cheguei a Professor 

Titular. Vejo Valéria e Vilson dando palpite nos ensaios de meus alunos através de minha boca. Vejo Lúcia Passos 

organizando a voz, construindo as vozes, criando uma fusão sem perda da voz individual entre meus cantores. 

Vejo José Pedro Boéssio e seu gesto altivo levando a afinação para o lugar em cada um de meus ensaios. Vejo 

Juan Serrano explodir sua forma energética de reger em frequentes concertos que dirijo. Vejo Celso Delneri 

olhando meus ensaios e sugerindo soluções. Vejo a referência artístico-acadêmica de Carlos Alberto Figueiredo 
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dialogar com a minha, ainda que à distância. Vejo os Painéis Funarte se fundirem aos preceitos e práticas do 

Coral do Museu Lasar Segall para criar junto comigo e Susana Cecília Igayara o clima, a confiança nos jovens, a 

estruturação técnica e o espírito ético vigentes no Comunicantus: Laboratório Coral do Departamento de Música 

da Escola de Comunicações e Artes da USP. 

 Vejo agora, em tempos digitais, a força e a sobrevivência daqueles anos se imiscuírem na internet, 

neste site que eu já achava improvável que um dia alguém tivesse a garra e a força para construir e disponibilizar. 

Aceitem os agradecimentos da área! E o meu agradecimento pessoal ao Professor Doutor Carlos Alberto 

Figueiredo, hoje docente na UNIRIO e reconhecido desde sempre por sua seriedade, profundidade, constância e 

qualidade artística como regente e professor. 

 Que os repertórios possam fluir e se fundir sempre. A tecnologia vem ajudando nisso. 

 Que o Canto Coral continue agindo como um espaço onde as pessoas são mais que o instrumento 

do regente.  

 Que o Canto Coral nos ponha no mundo, pois a música brasileira tem muito o que dizer e uma obra 

repertorial impressionante. 

 Que venham tempos interessantes novamente! 

 Que as costuras e construções do Projeto Villa-Lobos da Funarte possam continuar prosperando 

como consequências das consequências das consequências. Acredito mesmo que o nome dado ao projeto, em 

homenagem ao compositor que todos sabemos quem é, tanto por sua obra como por sua atuação político-

pedagógica no projeto e na implantação nacional do Canto Orfeônico, tenha também em si um poder de 

referência e lastro. Totalmente diferente, mas nunca ignorando o passado. 

 Edino Krieger, Elza Lakschevitz e Valéria Peixoto trouxeram esse passado a um patamar artístico e 

pedagógico diferente, adequado e próprio para os anos 80, quando íamos a par e passo, saindo dos obscuros 

tempos da ditadura. Pouco discurso e muita ação democrática parecem ter sido o modus operandi por ali. 

 Que aqueles que nos deixaram precocemente: Juan Serrano, José Pedro Boéssio e Marcos Leite 

possam ser aqui homenageados com um sorriso no rosto e uma lágrima no coração. 

 Que o nome de Elza Lakschevitz possa ser gravado a voz e coro na História da Música Brasileira. E 

nós, que a amamos desde então, rendemos aqui nossa homenagem. 
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tendo formado gerações de mestres e doutores, entre eles muitos professores universitários de vários estados do Brasil. 
Em 2015, participou de projeto de pesquisa conjunta e colaboração artística com o Prof. John Rink, o Dr Geoffrey Webber, 
ambos da Universidade de Cambridge, e a Prof.a Dra. Susana Igayara, da USP, financiado pela British Academy for the Arts 
and Humanities, Reino Unido. Foi colaborador como professor, regente e planejador do Projeto Villa-Lobos de 1982 a 
1993. 

 

Seção Artigos Inéditos 
Coordenação de artigos | Carlos Alberto Figueiredo 
Coordenação de eventos | Jonas Hammar 
Coordenação geral | Sérgio Sansão 
Programação visual | Contágio Criação 
Ilustrações | Kiti Soares 

Este é um artigo inédito produzido sob encomenda por 
Observatório Coral Carioca. Sua impressão e 
reprodução estão autorizadas, desde que se 
mantenham o layout original e todos os créditos 
contidos neste arquivo PDF. A reprodução integral do 
artigo em outras mídias (sites, blogs, periódicos etc.) 
não está autorizada. A citação de trechos do artigo está 
sim autorizada, desde que todas as referências relativas 
à fonte e à autoria deste sejam devidamente creditadas. 


