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PROGRAMA DO EVENTO: 

 

Tabela 1 - Calendário 

  Manhã   Noite 

23/out terça   palestras 

24/out quarta master class  palestras 

25/out quinta master class  Concerto 1 

26/out sexta   palestras 

27/out sábado visita   

28/out domingo Missa Italiana   

29/out segunda master class  palestras 

30/out terça master class  palestras 

31/out* quarta master class  Concerto 2 

*) Mais concertos em 1/11 e 4/11, em São Paulo, com presença dos alunos. 

 

 

Tabela 2 - Atividades 

Assunto Ministrante Duração 

 

manhãs 

Master class   

Baixo contínuo e interpretação barroca Salvatore Pronestì 15h 

Visita Frei Lauro Both 4h 

Órgãos de interesse histórico Salvatore Pronestì 2h 

 

noites 

Palestras   

estética, história, estrutura do órgão Salvatore Pronestì 3h 

registração do órgão Salvatore Pronestì 3h 

acústica dos espaços Aloísio Schmid 1h 

uso litúrgico do órgão Eugenio Gall 3h 

   

Concertos   

 Pronestì, alunos 5h 

total 36h 
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Restauração e conservação em órgãos de tubos: uma 
revisão 

 
Aloísio Leoni Schmid e  

Juarez Bergmann Filho 
 

Este texto apresenta uma revisão de literatura acerca dos processos de 

manutenção, restauração e conservação de órgãos de tubos, a partir de casos 

relatados principalmente nos Estados Unidos da América a partir do acerto Arts 

Premium Collection, que foi disponibilizado para uso das universidades 

brasileiras por período limitado no ano de 2017. 

Esta revisão tem o intuito de procurar, a partir de uma ampla gama de 

relatos, uma visão mais sintética do assunto de atualização - termo adotado para 

englobar restauração e conservação, termos com diferentes conotações 

conforme é mostrado a seguir. Entendemos que essa visão pode ser de utilidade 

para orientar decisões a respeito dos órgãos de tubos existentes no Brasil: raros, 

em geral abandonados, e demandando vultosos trabalho para que se tornem 

novamente funcionais ou, minimamente, recuperem sua aparência original.   

 

1. Aspectos gerais 

 

É sabido que os instrumentos musicais podem assumir um papel 

central nas relações humanas. Participam de complexos sistemas sociais em 

diversos contextos culturais. Muitas vezes possuem longas biografias, 

atravessando gerações e incorporando significados ao longo do caminho.  

São feitos para testemunhar e resistir a ação dos tempos.  

Geralmente dentro de grandes igrejas ao redor do mundo, localizado 

normalmente ao fundo da nave central, lá no alto, pode-se observar um artefato 

imponente. Construído a partir de um complexo sistema técnico, a partir do 

encontro de técnicas do trabalho em madeira, da metalurgia e da arquitetura, 

surge o órgão.    

Os órgãos podem, no contexto do patrimônio, ser chamados objetos; 

porém, são quase sempre feitos imóveis no espaço, solidarizados com um 

edifício. Neles, desempenham funções musicais que normalmente 

compreendem a abertura e o acompanhamento do canto com a comunidade, da 

condução musical em ritos religiosos ou apresentações instrumentais solo ou 
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em conjunto. Ainda, identifica-se nos órgãos um especial caráter, uma 

atmosfera solene à música. Em si, os instrumentos integram a composição 

visual do interior dos edifícios – geralmente igrejas e salas de concertos 

privilegiadas. Os órgãos são majestosas manifestações da cultura, sugerindo 

sofisticação e poderio econômico. São concebidos para emanar esse poder. Sua 

sonoridade é indissociável de alguns ambientes religiosos, notadamente igrejas 

cristãs, e de outros não-religiosos como, nos EUA, simuladas nos ginásios 

esportivos e algumas lojas de departamento. 

Quem conhece a potência do som de órgãos de tubos em 

funcionamento nas igrejas e outros locais adequados se surpreende ao ouvir 

tubos sendo soprados na boca, para teste, durante sua construção ou 

manutenção. O som é, inicialmente, fraco. Depois, ele possui uma pouca 

constância de intensidade e afinação, dependendo da regularidade com que é 

soprado. Mais evidentes, porém, são dois aspectos: a simplicidade do som, que 

traz poucos harmônicos, ou de maneira quase inaudível. Muito diferente do 

mesmo tubo sendo soprado dentro de uma igreja de nave volumosa e revestida 

por materiais reflexivos (duros).  

A acústica do espaço, comumente uma igreja, em suas particularidades, 

pode realçar alguns registros e prejudicar outros. Cada registro deve ter seu 

diâmetro dimensionado de modo a produzir o nível de pressão sonora suficiente 

para o espaço em questão. O espaço atua, por assim dizer, como um aparelho 

amplificador, equalizador e reverb para o som bruto do instrumento. 

Devido à longa vida social de um órgão, é inevitável que ele passe por 

diversos processos de atualização (este termo é preferido, neste artigo, para 

englobar os processos caracterizados como manutenção, e ainda restauração e 

conservação, explicados mais adiante). No longo período de existência, a 

manutenção dos órgãos de tubo é uma necessidade inegável. Trata-se de 

instrumentos complexos, compreendendo diferentes materiais, de origem 

orgânica ou inorgânica, e sujeitos à necessária ação de agentes físicos, se 

considerada a escala de tempo para que são feitos (100, preferencialmente 300 

anos, nas palavras do mestre organeiro alemão radicado no Brasil Georg Jann, 

1932-2019). Menciona-se como tais agentes: deposição de pó; dilatação e 

contração térmicas dos tubos, comprometendo a afinação; ressecamento do 

couro dos foles, que pode romper-se, e da pele das válvulas, que podem deixar 
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de funcionar; colisões sofridas pelos tubos metálicos finos, que podem 

comprometer sua entonação; descolamento de partes por aporte de umidade. 

Há ainda a influência de agentes químicos (corrosão das partes metálicas, 

acentuada ou não pelo contato entre materiais diferentes) e biológicos (brocas e 

cupins nas madeiras; putrefação da madeira e do couro). 

Estes agentes físicos, químicos e biológicos aparecem, naturalmente, 

com o passar do tempo, e prejudicam o órgão não só visual, como 

funcionalmente. No entanto, os órgãos estão associados a espaços em edifícios 

que não são necessariamente estáveis e imutáveis: podem ter, por exemplo, 

características acústicas e funcionais alteradas, e, por consequência, os órgãos 

deixam de ser adequados. O som produzido pelos órgãos é objeto de um 

julgamento a partir de parâmetros que podem variar em diferentes épocas. A 

dificuldade em se abordar a tarefa de restauração de um órgão, a escassez de 

especialistas capazes de um laudo, e de empresas com mão de obra 

especializada capazes de propor um serviço de restauração desencoraja os 

proprietários – normalmente, comunidades – de considerarem projetos de 

restauração. Isto constitui um problema recorrente das comunidades cristãs das 

diversas denominações. Assim, órgãos podem cair em desuso. É preciso cuidado 

constante em seu uso e inspeções regulares.  

Friesen (2009) apresenta uma bibliografia seleta sobre conservação, 

restauração e documentação de órgãos de tubos. Para o autor, conservação e 

preservação são considerados sinônimos: preservar é deixar algo em paz, o que 

não é prático em se tratando de instalações de órgão (a não ser num contexto de 

museu), enquanto conservação implica num balanço entre o objetivo de garantir 

a sobrevivência de um instrumento enquanto permitindo que seja tocado e 

receba manutenção. O termo restauração é algo distinto: retornar um 

instrumento para suas condições originais ou anteriores. Já reconstrução é 

ainda diferente, devendo resultar conscientemente num novo instrumento. 

Estas definições concordam com o que escreve Edward (2011) reportando a obra 

“Artifacts in use” de John Watson. Para os fins deste artigo, trataremos o 

assunto manutenção/restauração como constituinte de processos de 

atualização. 
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2. Alguns exemplos de processos de atualização 

 

Alguns casos de atualização reúnem circunstâncias curiosas. De acordo 

com Parkey (2010), o órgão de Hook & Hastings foi construído em 1904 na 

Primeira Igreja Batista de Talladega, EUA, e foi vendido e mudado para a Igreja 

Episcopal de St. Peter, na mesma cidade. Recebeu renovação pequena nos anos 

80. Em 2008, um telhado danificado por tempestade deixou entrar muita água, 

que danificou os someiros dos conjuntos “Great” e “Swell”, inutilizando o 

instrumento. Tal dano deixou intactos somente os tubos de metal. Todo o 

restante (tubos de madeira e someiros) teve de ser recuperado ou reconstruído.  

Friesen (2010) comenta a restauração do órgão histórico Kimball, de 

1938, da Saint John's Episcopal Cathedral em Denver. O valor do instrumento 

consiste no seu estado original, sem que algum tubo tenha sido substituído, e 

uma boa manutenção ao longo de 71 anos. A restauração anunciada 

compreendia a substituição dos componentes de couro, reparo e renovação dos 

mecanismos e uma limpeza profunda e regulação (entonação) de todos os tubos 

pela Spencer Organ Co.  

Ao apresentar a restauração do Casavant Frères Op. 1130 e sua 

instalação na Paróquia S. John Cantius em Chicago, Scott (2014) descreve o 

instrumento de quatro manuais que encontrou na igreja St. James, em Chicago, 

no estado de 1926; estava intacto – o que valorizou a descoberta - mas ressentia-

se e muito da falta de limpeza e manutenção. Com a desmontagem para 

transporte, constatou-se o comprometimento do teto da caixa expressiva e dos 

someiros (acumulando danos causados pela chuva).  

Segundo Friesen (2010) , há cinco principais organizações que servem 

de fonte de referência para conservação dos órgãos de tubos: a Internationale 

Arbeitsgemeinschaft für Orgeldokumentation (IAOD), baseada em Berlim, e 

acessível somente por este nome em alemão; Göteborg Organ Art Center 

(COArt), criada em 1995; a Organ Historical Society, a British Institute of Organ 

Studies, e o European Organ Index, sendo que as três últimas constituíram 

bancos de dados sobre órgãos. 

Por vezes, o local em que existia o órgão é bombardeado e o país, 

simplesmente aniquilado: Speerstra (2005) comenta sobre o órgão Casparini 

(de 1776) da igreja do Espírito Santo em Vilnius, Lituânia. O instrumento, 
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importante como remanescente da obra quase toda destruída em bombardeiros 

de Königsberg na Segunda Guerra Mundial, e seria restaurado por um consórcio 

entre a Eastmann School of Music em Rochester, Nova Iorque, o Göteborg 

Organ Center na Suécia, e o Ministério da Cultura da Lituânia. O projeto teve o 

objetivo de documentar o órgão, restaurá-lo e construir uma réplica sua para a 

Eastman School of Music. Speerstra (2005) fala que o instrumento passou por 

diversos estágios de cortes (nicking) durante o final do séc. XIX, para dar ao 

órgão um caráter mais romântico, inclusive a diminuição do tom para 440 Hz 

mediante deslocamento de uma tecla.  

Existe também a operação de se desmontar o órgão em uma situação de 

guerra, prevenindo danos num incêndio ou bombardeio. Por exemplo, o órgão 

Stellwagen da Marienkirche de Stralsund, Alemanha, completado em 1659 e, 

depois de modificações nos séculos 18 e 9, foi parcialmente desmontado e 

armazenado para proteção no final da segunda Guerra Mundial, tendo sido 

depois restaurado por Alexander Schuke, sendo finalmente documentado entre 

1999 e 2000 e enfim restaurado (Wallman, 2012).  

Ahrens et al. (2008) comentam sobre o órgão Silbermann da Catedral 

Católica de Dresden, antes e depois da restauração de 2002. O órgão, de 47 

registros, fora evacuado durante a segunda Guerra Mundial e portanto 

sobreviveu intacto, enquanto a igreja foi destruída. Em 1971, ele recebeu um 

ideal sonoro mais romântico. O tom A415 Hz foi levantado para A 440 Hz. Em 

2002, o instrumento foi novamente renovado para restaurar o projeto original 

de 1755. Duas empresas foram contratadas para medir o instrumento antes e 

depois da restauração: Wegscheider e Jehmlich.  

As modificações muitas vezes empreendidas em órgãos refletem valores 

vigentes em cada época e, muitas vezes, comprometem até o visual dos 

instrumentos; já a parte sonora é geralmente comprometida. Odell (2007) relata 

o trabalho feito em 2006 de restauração do órgão Hinners Op. 1550, 

inicialmente instalado na Igreja Reformada Holandesa de West Sayville, Nova 

Iorque, e atualmente na Igreja Presbiteriana de Old South Haven, em 

Brookhaven, Nova Iorque. A dificuldade principia com as modificações na 

fachada do órgão para que coubesse na galeria da igreja, tendo os tubos sido 

cortados no topo; assim como a remoção completa do mecanismo de 

acionamento dos pedais. Trabalho posterior compreendeu desmontagem do 
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órgão para limpeza, revisão do someiro do principal, restauração completa da 

tração de manuais e pedais, um someiro novo inteiramente eletropneumático, 

interruptores e sistema de vento para o bordão da pedaleira, e restauração de 

todos os tubos. 

 

3. A frequência de atualização 

 

O intervalo de 30 anos entre ações de restauro parece frequente, mas 

pode ser ainda menor. O órgão Cavaillé-Coll da Eglise de La Sainte Trinité, em 

Paris, é de 1869, e foi restaurado e alterado por Merklin (1901), restaurado por 

Pleyel-Cavaillé-Colo (1934-35), restaurado por Beuchet-Debierre (1962-67) e 

alterado e restaurado ainda em 1984 e 1992 (TAO, 2011). Ainda, TAO (2009) 

apresenta a reinauguração do órgão histórico em Cuxhaven-Altenbruch, que 

tem longa história, tendo sido construído em 1498 por Johannes Cocus e 

reparado ou reconstruído em 1622 por Moiten, 1649 por Fritzsche, 1667 por 

Reichborn e 1699 por Dropa, antes de ser em grande parte resconstruído em 

1730 por Klapmayer, que criou o instrumento como ele é. Posteriormente, foi 

restaurado de forma simpática pela empresa Kemper em 1925, mas também 

ainda por Ott (1958), numa ação que afetou a substância histórica do 

instrumento, e não pode ser refeita por Beckerath em 1967. Finalmente, Jürgen 

e Hendric Ahrend em 2004 conseguiram trazer o órgão a sua glória antiga.  

A completa alternância de estilos se dá, por vezes num período de 

aproximadamente 80 anos. Wallmann (2008) menciona a restauração do órgão 

do Real Monastério de Santa Clara de Santiago de Compostela, na Espanha. O 

instrumento foi construído por Manuel de la Viña Elizondo em 1709, reusando 

alguns tubos de um instrumento anterior. Palhetas horizontais foram 

adicionadas em 1752. Ramón Cardama reconstruiu o órgão em 1865 com um 

novo someiro. Em 1930 aconteceu uma reconstrução importante, com adição de 

uma consola separada com tração pneumática e alterou a especificação e os 

tubos. A firma inglesa de Goetze & Gwynn restaurou, em 2004, o instrumento a 

sua condição original de 1865. 

Schroth (2017) descreve a restauração do maior órgão Pilcher do 

mundo, situado no Louisville Memorial Auditorium em Louisville, Kentucky. 

Um aspecto curioso do que afeta o desempenho de um órgão é a intervenção 



 13 

feita na acústica do ambiente: o auditório foi, em 1954, adaptado com 

abaixamento do teto, para maior clareza de voz e de música amplificada, de 

modo que o órgão perdeu espaço, assim como condições acústicas.  

A restauração, muitas vezes, é um esforço no sentido de trazer de volta 

o estado original, a intenção original que foi desviada ao longo do tempo, e na 

medida do possível. Hayes (2009) apresenta o Skinner Op. 647, situado no Lake 

Erie College, a NO de Ohio, construído pela Skinner Organ Company de Boston 

e dotado de 55 registros, e inaugurado em 1927. No início dos anos 70, 

influenciados pelo Organ Reform Movement que se espalhou pelos EUA nos 

anos 60, decidiu-se pela modernização, que levou à perda da consola original e 

de diversos dos tubos originais. Desgaste e demanda acumulada por reparos 

fizeram com que o instrumento fosse desativado em 1995. A partir de 2003, um 

grupo de alumni passou a se dedicar a um projeto de restauração, e optou pelo 

retorno ao estado original de 1927. Foi contratada a Muller Pipe Organ Co. de 

Croton, Ohio. Constatou-se que alterações afetavam mais de 65% dos tubos 

(redistribuídos, modificados ou removidos). O que fazer, então, com esse órgão 

adulterado? A restauração pela qual o comitê decidiu não era “no senso 

tradicional da palavra. Como muito do órgão tinha se perdido, uma restauração 

autêntica era impossível. Controles eletrônicos modernos e acopladores 

adicionais foram disfarçados, colocados numa gaveta debaixo do lado direito do 

teclado.  

O restauro de um instrumento histórico abre janelas interessantes para 

os anos passados na Organaria. A desmontagem e a remoção de camadas de 

verniz permitem se descobrir rótulos de fabricação e transporte, numeração de 

peças, por vezes a assinatura de um artesão.   

 

4. Barroquização & desbarroquização 

 

Por volta da Segunda Guerra Mundial, aconteceu um movimento 

chamado, no idioma alemão, de Orgelbewegung, e em inglês de Organ Reform 

Movement. Passou-se a modificar órgãos de modo a procurar recuperar timbres 

e disposições fonais que eram comuns no período barroco e que perderam 

prestígio no meio do movimento romântico e em função dos recursos que a 
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introdução da pneumática proporcionou à Organaria. Os exemplos de trabalhos 

de modificação inspirados por esse movimento são numerosos pelo mundo.  

Menciona-se tentativas de adequar um órgão ao movimento “neo-

barroco” do pós-guerra (TAO2010). Cartwright (TAO, 2013) menciona dois 

órgãos neo-barrocos na região de Boston: o órgão existente no auditório Kresge 

no MIT, e o Flentrop na Universidade de Harvard. Há ainda o Aeolian-Skinner 

de 1937. Exemplos ainda são encontrados no órgão Wicks da catedral de St. 

Paul, Worcester, Massachusetts (AO, 2007), no Carsten Lund de Trinity Hall, 

Cambridge (Hildreth, 2010).  

O organeiro e organista George Bozeman (2006) apresenta um órgão 

neo-barroco de Alexander Schucke, de Potsdam (1934), do início do movimento, 

na Igreja Ernst-Moritz-Arndt em Zehlendorf, em Berlim, e define o estilo como 

uma reação à introdução de potência pneumática e elétrica, assim como a 

ventoinha elétrica, entre o final do séc. XIX e o início do séc. XX, e cita o lema 

de Albert Schweitzer em 1906 do “de volta ao órgão verdadeiro”. O 

“Orgelbewegung” (Movimento do órgão) incluiu diversos construtores, como 

Oscar Walcker. Por volta de 1920, órgãos inspirados por esse movimento 

tinham afetada somente a sua lista de registros. Houve uma tentativa dos 

aficcionados do órgão a restabelecer as disciplinas da Organaria barroca. Entre 

elas, a reintrodução da tração mecânica. Mas não se foi ao ponto de reproduzir 

materiais e técnicas antigas, de modo que surgiu um estilo inteiramente novo.  

No Brasil, tal onda veio com alguma defasagem, e em Português, o 

termo mais comum parece ser o movimento Neobarroco. 

São muitos, também, os exemplos de instrumentos que foram, mais 

recentemente, trazidos de volta a sua configuração original. O órgão 

Mendelssohn, fabricado em 1766 por Johann Christian Immanuel 

Scheinefleisch em Leipzig-Möckern e modificado diversas vezes, e em 1984 

(pela firma Schüsser de Greiz) para “tornar o instrumento conforme com os 

padrões neo-barrocos”. Já em 2001, voltou para o padrão do início do 

Romantismo (AO, 2008).  

Uma análise com algum distanciamento permite observar um 

fenômeno mais geral e talvez nunca encerrado: a moda. É o que faz Glück 

(2008) ao narrar a história dos instrumentos na Eastman School of Music. 

Propõe que a cultura americana tende a tornar o passado irrelevante durante o 
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presente para abrir caminho para o futuro, e enumera diversas operações de 

reforma e despejo realizadas com os instrumentos da instituição.  

O contexto cultural é um conceito mais abrangente e uma força mais 

duradoura, possivelmente, que a moda. Wallmann (2007) menciona o impulso 

neo-barroco que moveu os fabricantes holandeses depois da segunda guerra 

mundial; que eles rejeitavam tal rótulo pois não estavam recriando 

instrumentos barrocos, mas fazendo órgãos na única maneira racional, aquela 

de Arp Schnittger. Menciona, dentre os construtores alemães, Hans Klais. 

Couture et al. (2010) mencionam que diversos órgãos românticos foram 

“baroqueized” e, em muitos casos, perderam sua integridade. Autores se 

questionam se o mesmo viria a ser dito no futuro sobre instrumentos do Organ 

Reform Movement que foram transformados em algo que nunca esperaram ser? 

Comenta-se positivamente que os órgãos no estilo neo-barroco se prestam bem 

à interpretação de música polifônica, mas não contêm suficiente baixos para 

dirigir o canto congregacional de modo efetivo, e que seu principal 

enclausurado, normalmente um positivo com um conjunto de cordas, não serve 

a música coral. A funcionalidade se torna, portanto, um fator a influenciar o que 

comumente se chama de estilo.  

Tal configuração dos instrumentos musicais, que posteriormente é 

interpretada, compreendida e datada, chega a influenciar a produção do 

repertório musical, deixando nele resquícios mais duradouros que os próprios 

órgãos. Dois compositores merecem destaque: Hugo Distler e Ernst Pepping, do 

período entre as guerras. Atuaram no estilo neo-barroco e são mencionados 

numa gravação no órgão Schuke (1935) da igreja Ernst-Moritz-Arndt de Berlim, 

instrumento considerado adequado ao estilo (AO2007, B). Menciona uma 

releitura do concerto para violino e orquestra em mi maior de Bach (para ré 

maior). Segundo Brock (2008), nos anos seguintes à Primeira Guerra Mundial, 

a composição musical na Alemanha estava num estado de reação às obras 

monumentais e subjetivas de compositores do Romantismo tardio como 

Mahler, Strauss e Reger, e Hugo Distler foi uma reação a isto, buscando criar 

um novo estilo de música de órgão, baseado em modelos barrocos e pré-

barrocos. Sua obra revela uma afinidade com formas pequenas e texturas 

transparentes, e ele usa gêneros barrocos como a chaconne, tocata, fuga e 

bicinium, assim como corais derivados dos modelos barrocos. 
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5. A relação entre o artefato e o espaço 

 

A história do órgão nem sempre se confunde com a história do edifício; 

ora um, ora outro tiveram um processo complicado até chegarem à versão atual. 

Quimby et al. (2009) descrevem a restauração do grande órgão da Catedral de 

St. John the Divine, na cidade de Nova Iorque. O órgão de quatro manuais fora 

instalado no grande Coro em 1910, com registros inovadores. Tal instrumento 

era chamado o “Stradivarius” dos seus dias, de acordo com Leslie Olsen. Ao se 

modificar a igreja do estilo românico para o gótico, o resultado foi uma enorme 

mistura de estilos. A nave foi completada em 1930. Em 1938 o órgão foi movido 

para a nave. A nave foi inaugurada em final de 1941, e uma semana depois os 

EUA ingressaram na segunda guerra mundial. Ao final da guerra, o projeto 

tonal do Skinner havia se tornado datado (a moda era o “American Classic” e o 

interior da catedral havia crescido dramaticamente em volume, de modo que o 

órgão original se tornara insuficiente. Em 1950, a empresa Aeolian-Skinner de 

Boston foi contratada para examinar o órgão e resultou em especificações para 

um contrato assinado ao final de 1951. A construção iniciou imediatamente e 

ocorreu sem interromper o uso do órgão. O destaque foi dado pelo State 

Trumpet, o registro coroador do instrumento. Foi usado a primeira vez em abril 

de 1953. Ao final de 2001, um incêndio periférico destruiu o gift shop da igreja, 

com uma grande espalhamento de fumaça e fuligem pelo edifício, o que motivou 

a remoção do órgão Aeolian-Skinner para limpeza. Nessa ocasião, aproveitou-se 

para corrigir algumas dificuldades com o arranjo do instrumento nas câmaras; o 

espalhamento de registros do “great” usados em misturas em câmaras 

diferentes fazia com que operassem em temperaturas diferentes, causando 

dificuldade para a afinação. Curiosamente, a igreja possui paredes revestidas 

com um ladrilho cerâmico de efeito acústico chamado Akoustolith, desenvolvido 

anteriormente à amplificação eletrônica, pelo construtor Rafael Guastavino, 

Ralph Adams Cram e o próprio Wallace Sabine (que, 1900, foi autor da fórmula 

usada até hoje para estimar tempo de reverberação). O material se parece com 

mármore, mas atenua a reverberação. Atribui-se a ele um controle da 

reverberação exagerada que teria a igreja, com mais clareza, depois que parte 

das abóbadas foi fechada. O sistema de ventilação foi completamente revisado, 

oferecendo ao órgão um ar muito mais limpo e com menos ruído; os 
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ventiladores estão num ambiente isolado acusticamente da catedral. O órgão 

tem, hoje, 101 registros (não incluindo empréstimos, duplexes, trêmulos ou 

percussão), e 8514 tubos.  

Como nem sempre existe um espaço fechado ao redor do órgão, alguns 

trabalhos de restauração tratam de objetos curiosos, em condições curiosas. 

TAO (2006) comenta sobre a restauração da seção de trompas “Touro de 

Salzburg”, tema de um livro editado por Hans Bayr. Um órgão mecânico de 

barril, soou por séculos para o ar livre a partir da torre do forte de Alto Salzburg, 

de modo que todos ouvissem. Embora conste 1502 como a data da instalação 

original, pesquisa aponta para antes de 1540. Tocou música depois do toque dos 

sinos da torre do relógio. Em 1990, foi desativado pelo efeito da idade e 

desgaste, e foi restaurado meticulosamente entre 1998 e 2002. 

A mudança de um órgão do seu local original traz sempre a novas 

considerações quando da restauração. Spacht (2012) imagina um sonho do 

organeiro Arp Schnittger: a restauração do seu instrumento feito em 1702 para a 

Aa-Kerk em Groningen, Holanda. Foi desativado em 1996, por um motivo 

comum em órgãos históricos, por ter sido alterado e adicionado por diversos 

organeiros, como Timpe e Van Oeckelen. O instrumento, originalmente 

construído para a Academy Church, fora removido em 1815 até a Aa-Kerk. 

Desde o início, questionou-se como soaria numa igreja diferente daquela para a 

qual foi definido e dimensionado. A igreja para onde foi levado, a Aa Kerk, 

sofreu danos em diversos temporais. Em 1975, descobriu-se fraturas nos pilares 

próximos do púlpito. O órgão foi retirado em 1977. Depois de muitas 

considerações, o restauro começou em 2009, o órgão agora tendo 40 registros.  

Um órgão poderia ser mudado, ainda, porque subsiste à decadência e 

ao abandono do prédio. Friesen (2015) apresenta a restauração do órgão Kilgen 

(1884) da antiga igreja de Sto. Agostinho em Austin, Nevada, agora o Centro 

Cultural Sto. Agostinho. A igreja foi fechada em 1990 devido ao decínio 

populacional (a população que já fora de 10 mil, caiu para 350 habitantes). Em 

2003 um grupo de cidadãos comprou o edifício decadente que levantou US$ 1 

milhão em fundos. O órgão não podia ser tocado desde 1960, estava porém 

intacto em 2012, quando Charles Ruggles foi contratado para a restauração. É o 

único remanescente da obra de Kilgen intacto nos aspectos mecânico, tonal e 

visual, agora adaptado com uma ventoinha elétrica. 



 18 

Wallmann (2013) conta mais detalhes sobre o órgão Schnittger da Aa-

kerk, apresentado no item anterior. Comenta que já em 1475 se menciona a 

existência de um órgão na Der Aa-kerk de Groningen, Holanda. Posteriormente, 

instrumentos de mais cinco construtores foram utilizados na igreja. Finalmente, 

em 1697 chegou-se ao esplêndido instrumento de três manuais por Arp 

Schnittger. Infelizmente, em 1710 a torre da igreja ruiu e destruiu o órgão. 

Schnittger havia sido contratado pela Academiekerk para um trabalho de 

construção de um instrumento de Hendrick Harmens van Loon e Andreas de 

Mare II (1679), que concluiu em 1702. Em 1815, J.W. Timpe moveu o órgão da 

Academiekerk para a Aa-Kerk, que havia passado 100 anos sem um 

instrumento. Desde então, mudanças ocorreram entre 1856 e 1858; 1953; 1959 e 

1977 e, finalmente, 2012.  

 

6. Órgãos mudam de igreja, e igrejas mudam de órgão  

 

Há também casos singulares em que de dois instrumentos se produz 

um. Para tanto, é necessário um conhecimento suficiente da proposta técnica e 

da herança histórica de cada um. Gentry (2007) descreve a operação que 

combinou dois semelhantes instrumentos para obter um único íntegro e 

funcional. O primeiro, um instrumento do festejado construtor Hilborne 

Roosevelt, seu opus 291 (1886), inicialmente construído para a Primeira Igreja 

Batista de Nashville. Era um órgão de 40 registros dispostos em 2 manuais e 

pedais. Esta, em 1922, reformou seu santuário e comprou um novo órgão Austin 

de três manuais, (tido como de som inferior – isto atribui-se ao rebaixamento 

do forro da igreja, ocultando os belos arcos góticos). Com isto, o Roosevelt foi 

para uma Igreja próxima, a Metodista Episcopal Africana St. Paul (AME) em 

Nashville, Tenessee, uma igreja para 1000 pessoas. A congregação dessa igreja 

decidiu mudar-se nos anos 1950 e o edifício foi transformado em depósito, até 

que nos anos 90 foi convertido em um conjunto de escritórios. Como o novo 

endereço era de um espaço muito menor, o órgão foi colocado à venda e foi 

adquirido pela família de Gentry. Os tubos foram distribuídos para dois órgãos 

domésticos e lá ficaram por 47 anos.  

O outro órgão citado por Gentry (2007) é do construtor Murray Harris, 

de Los Angeles, de 1902 na histórica Woodsworth Chapel do Tougaloo College, 
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perto de Jackson, Mississipi. Era um órgão de 16 registros em dois manuais e 

pedais. A capela é um exemplo da arquitetura religiosa do estilo Queen Anne, 

tendo presença de importantes líderes políticos e artistas. Do órgão somente a 

fachada tinha sobrado. O local era originalmente uma escola vocacional, e a 

capela teria sido construída predominantemente com a mão-de-obra estudantil. 

O órgão teria sido doado pelo construtor a pedido de sua irmã, a dedicada 

professora de música da escola Lydia Harris Hamlin. EM 1933, a consola foi 

destacada e foi inserida uma ventoinha elétrica com gerador, e a tração 

pneumática provavelmente convertida em tração elétrica. Nos anos 60, somente 

a fachada e a ventoinha com gerador sobraram. Não há certeza sobre o que fora 

feito dos tubos, someiros e consola, provavelmente desparecidos quando a 

escola de música foi deslocada por alguns anos, entre 1955 e 1960, e o órgão fora 

substituído por um eletrônico Hammond. Gentry (2007) relata que, em 1989, 

considerou a Woodsworth Chapel um destino provável para o Roosevelt, já que 

seria restaurada. Em 2000, foi assinado um contrato com o construtor Roy 

Redman, que conduziu a reconstrução. Na nova fachada, ao lado dos tubos de 

Harris, foram colocados outros de Roosevelt nos painéis laterais. O órgão 

contém 40 registros em dois manuais e pedais. O projeto de restauração da 

capela foi custeado em US$ 182 mil pelo Departamento do Interior, incluindo a 

reconstrução do órgão para qual houve contrapartida equivalente pela escola.  

Porções de dois órgãos foram, assim, combinadas para produzir um 

instrumento visualmente e sonoramente autêntico, representando uma 

disposição do final do séc. XIX, e versátil o suficiente para ser mais que uma 

peça de museu, podendo servir mais um século.  

Em dezembro de 2006, um grupo de aficionados em Chicago se uniram 

para salvar um órgão Kimball de cerca de 1903 da demolição da Catedral de rito 

escocês, quer seria demolida. Entre as pessoas estavam membros da Buzard 

Pipe Organ Builders, que o levaram para seu depósito em Champaign. Depois, 

foi localizada a Basílica de St. Josaphat em Milwaukee, Wisconsin, que 

procurava um instrumento para a igreja baixa na cripta. O órgão foi entregue 

renovado para aquela locação. Era um instrumento de catálogo, conhecido 

como “Syle 17”. Teve sua tração tubular-pneumática substituída por 

eletropneumática, de acordo com o que a própria Kimball adotou 
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posteriormente. Neste caso, como o órgão era voltado para o uso, priorizou-se a 

solução funcional. 

 

7. Ética da restauração 

 

A ética por detrás do restauro é revelada de acordo com as 

circunstâncias. Speller (2009) apresenta toda a trajetória da restauração do 

órgão Kilgen (cerca de 1933), na Paróquia Our Lady of Refuge em Brooklyn, em 

Nova Iorque. Inicia falando que “para alguns, a atual recessão no comércio é um 

desastre, mas pode ser também vista como uma oportunidade – possivelmente 

a melhor desde a Guerra Civil – para as pessoas reimaginarem seus valores e 

decidirem o que são realmente as coisas importantes na vida. O órgão, por volta 

de 2005, estava completamente parado. Decidiu-se pela reconstrução dos dois 

reservatórios. Foi feito o encouramento da metade do principal não-atendida 

por uma reforma 20 anos antes. Tubos das duas oitavas inferiores do trombone 

16’ foram reparadas. No entanto, tornou-se aparente a necessidade de um sério 

trabalho estrutural na base da torre onde o órgão estava localizado. Tal fato 

levou à necessidade de se desmontar o órgão para armazenamento até o final da 

tarefa estrutural. Empreendeu-se uma ação de levantamento de fundos, 

incluindo um vídeo no Youtube, em que o pároco solicita ajuda. Ele menciona o 

legado dos fundadores da igreja, um presente à população de imigrantes do 

Caribe como dos países hispânicos (um edifício maior que a maior parte 

daqueles existentes nos seus países) e, dentro deste edifício, o órgão. Utilizou 

como fundo uma gravação, naquele instrumento, do Carillon de Westminster, 

de Vierne. Outra ideia foi a produção de um disco com 13 conhecidos organistas 

tocando temas relacionados à Our Lady of Refuge. Segundo um dos 

restauradores, são poucas as comunidades que, diante da necessidade de 

substituir ou reconstruir seus órgão, não decidem por abandoná-lo em favor de 

um eletrônico, mas mostram a tenacidade de empreender grandes projetos.  

Segundo outro dos restauradores, os bons instrumentos provêm a 

inspiração responsável por tudo que for criativo na composição e interpretação 

da música de órgão.  

A atitude e os valores diante dos instrumentos antigos é apresentada 

num artigo de Couture et al. (2010), que mencionam a experiência de 
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restauração feita pela empresa Casavant, com a experiência de numerosos 

projetos de restauração e reconstrução dos próprios instrumentos, como de 

outros autores. De acordo com os autores, o levantamento de um órgão de tubos 

construído há décadas é muitas vezes um exercício de humildade. Pode-se 

apreciar a habilidade dos artesãos que construíram o instrumento com orgulho, 

assim como estudar o funcionamento interno dos mecanismos de ação, 

inteligentemente projetados e aprender sobre escalonamento de dutos à prova 

de tempo.  

Autores discutem se todos os órgãos de tubos deveriam ser restaurados. 

Poucos órgãos na América do Norte têm sido objeto de verdadeira restauração; 

na maioria, são modernizados procurando-se reter o melhor de seu conteúdo 

original. Por que? Porque poucos instrumentos de significância histórica, ou por 

nossa atitude para com eles? A resposta provavelmente honesta é dizer que não 

vale a pena restaurar todos os órgãos. Enquanto é frequentemente adequado 

restaurar um órgão mecânico do séc. 19 ou um instrumento de tração elétrica 

produzido por uma empresa renomada, a decisão não é fácil quando se trata de 

instrumentos produzidos quando a Organaria era essencialmente industrial e 

tratava os instrumentos como commodities, com pequeno grau de 

individualidade artística. De acordo com os autores, o trabalho em órgãos 

existentes cobre uma larga faixa de intervenções, desde a restauração estrita até 

a reconstrução com restruturação tonal. A cada levantamento de um 

instrumento existente, autores alegam buscar a melhor abordagem através da 

compreensão das necessidades. Deve-se considerar as qualidades inerentes do 

instrumento (tonais e técnicas) e também o pragmatismo para assegurar o 

serviço de propósitos presentes e futuros. A empresa Casavant mantém 

detalhada documentação (desenhos, plantas e correspondência e outros).  

Ao tratar de um órgão que foi projetado com determinado layout, tanto 

para o som como para a funcionalidade, e construído exatamente de acordo, e é 

coesivo no seu projeto tonal, a abordagem mais segura é restaurar como era. 

Assim, o instrumento seguirá sendo um testemunho da prática de Organaria 

estabelecida à época de sua criação.  

De um ponto de vista mecânico, pode-se facilmente determinar a cada 

parte interna e limpar profundamente o órgão. Já a consola traz à tona a 

questão histórica.  
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Os aspecto tonal é certamente o mais discutível, podendo levar a um 

“revival” bem sucedido, ou a um desastre. A maioria dos órgãos serviram seu 

propósito efetivamente por décadas, mesmo não tendo permitido tocar algumas 

obras da literatura com completa autenticidade (os órgãos de igrejas, acima de 

tudo, são instrumentos para liderar e acompanhar o canto). Quando se adiciona 

ou modifica algo no caráter tonal, respeita-se a estética geral e a integridade 

tonal do instrumento, e busca-se tanto quanto possível a reversibilidade.  

Acrescente-se aqui que o famoso órgão do Mormon Tabernacle, um dos 

maiores do mundo, não pode mais ser restaurado, pois seu mecanismo original 

e a maioria dos seus tubos desapareceram há décadas (Hendrickson, 2012).  

Dar vida a instrumentos desativados é certamente o aspecto mais 

gratificante da profissão do Organeiro.  

 

8. Conservação restaurativa de órgãos  

 

Speerstra (2008) relata o sexto festival anual da Eastman-Rochester 

Organ Initiative, organizado na Eastman School of Music em Rochester, estado 

de Nova Iorque. Nele, destaca uma palestra sobre “A conservação restaurativa 

de órgãos: um roadmap conceitual” pelo especialista John Watson, do museu 

Colonial Williamsburg, segundo quem  

A restauração, no sentido tradicional, serve à forma. Objetivo de uma 

restauração é fazer um artefato retornar, tanto quanto possível, à expressão da 

ideia do criador original: a forma que ele ou ela tinha em mente. Como a 

restauração serve à forma, substituir materiais é algumas vezes uma parte 

necessária do retorno do objeto à funcionalidade. Já a conservação sempre serve 

à substância. O objeto, através de sua construção física e vida subsequente, 

recebeu marcas, deformações, abrasão e alterações que contam a história da 

vida do objeto. Se tal objeto é conservado, o objetivo não é ocultar nem remover 

algo de sua história física, de modo que possa ser lido, por pesquisadores 

futuros, como qualquer documento primário numa biblioteca. A conservação 

restaurativa (restorative conservation) seria a área em que restauração e 

conservação se superpõem. Serve aos dois senhores – forma e função.  

Watson apud Speerstra (2008) menciona um exemplo:  

Um furo, feito desajeitadamente para retirar algum ar de um someiro 
difícil, deve ser obstruído e preenchido com uma cavilha. Isto deve 
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ser feito para servir à forma se o someiro é para ser colocado 
novamente em uso. Então, a cavilha deve ser cortada rente ao 
someiro. Você iria tomar uma lixa para tal tarefa e correr o risco de 
ocultar algumas marcas feitas no someiro que os futuros 
pesquisadores irão necessitar ler, ou você irá se dar o trabalho de 
afiar um formão e cortar a cavilha rente ao someiro, incomodando a 
área da superfície o mínimo quanto possível?  

Para Butler (2008), também presente ao simpósio, há diversas ameaças 

ao patrimônio organístico. Menciona a palestra de abertura, por John Watson, 

para quem órgãos, como todos os artefatos, são máquinas gravadoras 

(registradoras) que, desde o momento em que a primeira parte é feita e através 

sua história até o tempo presente, documentam o seu mundo com evidência 

física. Tal evidência histórica é volumosa, e embora estejamos iniciando a 

aprendê-la e decodificá-la, recomenda a conservação restaurativa como uma 

abordagem que “realiza o trabalho de restauração com a mínima perda de 

evidência histórica”.  

Watson (2009) apresentou as novas diretrizes para conservação da 

Organ Historical Society. Discute qual o tipo de integridade cada um busca ao 

preservar órgãos históricos. Seria ela da qualidade musical e visual, a 

usabilidade para propósitos presentes, verossimilhança histórica ou 

durabilidade para o uso frequente? O autor mencionou que a substituição por 

atacado de componentes do órgão ou a renovação desnecessária de superfícies 

históricas, por exemplo, pode ser catastrófica para a narrativa histórica de um 

órgão. A reversibilidade, embora somente parcialmente realizável, é um dos 

princípios da conservação restaurativa, permitindo que a pesquisa futura possa 

corrigir ações de restauração equivocadas. Citou também que se na versão 

anterior (1986) das diretrizes, “todas as partes de substituição deveriam ser em 

máxima conformidade com os originais, com respeito a materiais e método de 

construção”, as diretrizes de 2009 apregoam que ações imitativas de 

reconstrução devem ser claramente identificáveis numa inspecção mais de 

perto.  De acordo com Watson (2009),  

Evita-se falar em regras, pois a restauração e a preservação são 
assuntos de extraordinária complexidade. A literatura revela uma 
história de debate que remonta a tempos ancestrais. Diferenças de 
opinião mais recorrentemente acirradas sobre ações recentes de 
restauro indicam as complexidades filosóficas e diversidade de 
perspectivas sobre o assunto. Algum ponto de vista estreito poderia 
reduzir todas essas considerações a uma lista de coisas que devem ser 
feitas ou evitadas em qualquer restauração. Simplificações desse tipo 
facilmente se endurecem em absolutos ideológicos aperreados, que 



 24 

jogam pessoas umas contra as outras e tornam mais difícil considerar 
variáveis com nuance.  

 

Ainda menciona o autor: regras que requerem o retorno de algum 

detalhe ao seu estado original poderiam causar a destruição do que pode ser 

evidência importante de um significativo organista, restaurador, ou estética de 

projeto.  Nas diretrizes, no preâmbulo, fala-se que  

− aos órgãos de tubos se atribui extraordinária significância estética, 

artística, documental, histórica, científica ou social, e são uma herança cultural 

para ser passada às gerações futuras; 

− não importando a idade, tais instrumentos têm natureza artística (que 

queremos desfrutar) como histórica (que nos obriga a preservar); 

− órgãos históricos são um patrimônio cultural inestimável, ameaçado, 

facilmente danificado, e não renovável; 

− são ameaçados como nunca, pois enfrentam o desuso dos edifícios, 

substitutos eletrônicos, restauro impróprio, moda musical errante, e séria 

carência de financiamento.  

A visão de Watson foi reunida num livro sobre o paradoxo da 

restauração e conservação de órgãos (Bozeman, 2011). Uma publicação anterior, 

de 2005, do mesmo autor, sugere para um raro órgão de câmara britânico, de 

1630, a alternativa de não restaurar, mas estudar e construir uma réplica 

(Wallman, 2006). Wallmann (2015) comenta sobre a restauração de vários 

instrumentos no Reino Unido e demonstra que a restauração histórica está 

agora como parte do mainstream da Organaria na Grã-Bretanha.  

 

9. Comentários finais 

 

A revisão apresentada foi baseada em artigos aparecidos, 

principalmente, na literatura em inglês, e trata, em geral, de órgãos situados nos 

Estados Unidos da América.  O intuito da revisão foi buscar um maior número 

de relatos e obter, deles, certa sistematização de situações para que, dela, se 

obtenha mais clareza para se avaliar, e tomar providências sobre o estado dos 

órgãos de tubos no Brasil, em que prevalece a situação do abandono frente à 

custosa e, antes de tudo, complexo desafio da restauração ou conservação.  
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A restauração do órgão Speith da Igreja Bom Jesus dos 
Perdões de 2015 a 2017 

 

Lauro Both 

 

Relata-se, aqui, um trabalho feito em Curitiba, num dos principais órgãos 

de tubos da cidade, o órgão Speith da Igreja Bom Jesus dos Perdões, que estava 

sendo tomado pelo cupim. O mesmo ocorria com o piso do coro. Era necessária 

uma ação. A revisão geral iniciada no ano 2004, interrompida, deveria ser 

continuada.  

O órgão de tubos foi construído pela firma Speith, sediada na cidade de 

Rietberg, Alemanha, em 1923. A firma foi fundada por Bernhard Speith, em 

1848. Construia órgãos de someiros de corrediças com transmissão mecânica. 

Seu filho, Johannes Speith, passou a construir órgãos com someiros de válvulas 

cônicas com transmissão pneumática. Cinco destes instrumentos vieram ao 

Brasil. São eles: 

- Igreja do Bom Jesus dos Perdões, Praça Rui Barbosa, Curitiba PR, inaugurado 

aos 13 de junho de 1924. Segundo as Crônicas, foi montado pelos Freis Tito e 

Inocêncio, sob a direção da Essenfelder, construtora de pianos em Curitiba.  

- Igreja do Santo Estanislau, na Emiliano Perneta, Curitiba PR, ano 1925.  

 Este instrumento, tomado pelo cupim, encontra-se desativado.  

- Catedral de Florionópolis, ano 1924.  

- Basílica Velha, Aparecida do Norte SP, ano 1927, recentemente, restaurado 

pela Sonoridade Organi, em Rodeio SC, sob a direção do mestre organeiro 

Georg Jann. Foi inaugurado no dia 6 de fevereiro de 1927 pelo próprio 

construtor Johannes Speith. 

- Amparo SP, ano 1926. Foi tomado pelo cupim e o que restou foi incorporado 

no órgão construído por Siegfried Schürle que está no Seminário Santo Antônio 

de Agudos. O órgão chegou a Amparo no dia 02.10.1926 e foi inaugurado no dia 

24.10.1926 pelo próprio Johannes Speith. Foi montado por ele e seu cunhado, 

Henrique Heitreck.  

Características dos órgãos construídos por Speith 

Os 5 órgãos foram construídos entre 1923 e 1926. Características 

comuns dos cinco instrumentos são: 
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- 2 Manuais de 56 notas, Pedal de 27 notas, II Manual com extensão do Super. 

- registros de mão e combinações livres 

- combinações fixas: p, mf, f, tutti.  

- I Manual com registros de maior intensidade sonora, II Manual, menor.  

- piano pedal. Ao utilizar o II Manual, automaticamente, sem os registros fortes 

no pedal.  

- someiros de válvulas cônicas e tração pneumática. 

- fole manual, podendo utilizar. O motor/soprador era um custo à parte e não 

eram da qualidade de hoje. 

- construídos com a finalidade de acompanhamento de cantos. 

- construídos quase que em série e com qualidade, preço menor.  

- o Brasil devia estar em melhores condições que hoje: estariam na faixa de R$ 

600.000,00, fossem construídos aqui. 

As seguintes características denotam a construção do período 

romântico:  

- registros principalmente de 8’, 

- flautas com janela de afinação (Expression), orelhas, freio harmônico 

- pressão de fole alta, aprox. 100 mm de coluna d’água.  

- caixa expressiva  

- registro da fachada: Principal 8’ 

- flautas maiores que 2’ eram construídas em zinco 

Apresenta-se a seguir as tabelas de disposição fônica de cada um dos 

órgãos Speith existentes no Brasil. 

 

 

Igreja do Bom Jesus dos Perdões, Curitiba PR,  

Foi inaugurado em 13 de junho de 1924. 

I Man HW (someiro: 56 
notas) 

II Man NW (someiro: 68 
notas) 

P (someiro: 27 notas) 

1. Bordun 16’ (ab c°) 
2. Principal 8’ (fachada) 
3. Gamba 8’ 
4. Hohlflöte 8’ 
5. Oktave 4’ 
6. Mixtur 2-3 fach 
7. Trompete 8’ 

 8. Salicional 8’ 
 9. Gedackt 8’ 
10. Harmonieflöte 4’ 
 
Nos inícios dos anos 80, o 
Salicional 8’ foi adaptado 
para Blockflöte 2’, atendendo 
solicitação da época.  

11. Subbaβ 16’ 
12. Harmonicabaβ 16’ 
 
 



 31 

 

Igreja de São Benedito, Amparo SP 

Foi inaugurado pelo construtor, Johannes Speith, aos 24.10.1926. 

I Man II Man P 
Principal 8’ 
Flauta 8’ (Hohlflöte 8’) 
Gamba 8’ 
Oitava 4’ 
Mistura  
Trompete 8’ 

Geigenprincipal 8’ 
Flauta a chaminé 8’ 
Salicional 8’ 
Violine 4’ 
 

Subass 16’ 
Oktavbass 8’ (transm. I Man ) 
Cello 8’ (transm. I Man) 
Os 12 registros foram incorporados 
no órgão do Seminário Santo 
Antônio, Agudos SP, construído por 
Siegfried Schürle, em 1961-62. 

 

Catedral Antiga de Aparecida do Norte SP 

Foi inaugurado aos 06.02.1927, pelo construtor Johannes Speith. 

Recentemente, restauro pela Sonoridade Organi, em Rodeio SC, sob a direção 

do mestre organeiro Georg Jann (1932-2019). 

I Man (someiro de 56 notas)  II Man (someiro de 68 
notas) 

P (someiro de 27 notas) 

1. Principal 8’ 
2. Gamba 8’ 
3. Wienerflöte 8’ 
4. Gemshorn 8’ 
5. Octave 4’ 
6. Mixtur 3 R 2 2 ̸3’ + 2’  ab c¹ 
+ 4’ 
7. Trompete 8’ 

 8. Geigenprincipal 8’ 
 9. Gedeckt 8’ 
10. Aeoline 8’ 
11. Vox Coelestis 8’  Ab gº  
12. Fugara 4’ 

13. Subbaβ 16’ 
14. Cello 8’ 

 

 

Catedral Metropolitana de Florianópolis 

Foi construído em 1924.  Há um projeto de alteração do órgão para 

deixar a roseta do coro bem saliente e instrumento fica numa posição lateral. O 

som do órgão pode ser prejudicado, deixando a sua posição central no coro.  

I Man II Man Pedal 
Bordun 16’ 
Principal 8’ (fachada) 
Viola Gamba 8’ 
Hohlflöte 8’ 
Octav 4’ 
Flöte 4’ 
Mixtur 2 2/3’ 4 fach 
Trompete 8’ 

Hornprincipal 8’ 
Salicional 8’ 
Aeoline 8’  
Gedackt 8’ 
Violine 4’ 

Violon 16’ 
Subbass 16’ 
Principalbass 8’ 
   (transm. Princ. 8’, da fachada?) 
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Igreja de Santo Estanislau, Curitiba PR 

Órgão construído em 1925.   

I Man II Man Pedal 
Principal 8’ 
Gamba 8’ 
Harmonieflöte 8’ 
Oktav 4’ 
Mixtur 3 fach 
Trompete 8’ 

Salicional 8’ 
Vox Coelestis 8’ 
Liebl. Gedackt 8’ 
Violine 4’ 
 

Subbaβ 16’ 
Harmonikabaβ 16’ 

 

 

Na segunda metade do séc. XX, houve uma onda de ‘barroquisar’ órgãos 

construídos no período romântico. Eram aproveitados sobretudo os de mensura 

estreita, como o Salicional e a Aeoline. Registros de 8’ eram aproveitados para 

se obter registros de 4’, de 2 2/3’ (quinta), de 2’, de 1 3/5’ (terça). No caso do 

órgão presente, a primeira oitava do Salicional 8’ foi retirada, e todas as flautas 

desta fileira foram deslocadas para uma oitava mais grave, resultando um 

registro de 4’. Em seguida, todas as flautas do registro restante foram cortadas 

pela metade, permanecendo um registro de 2’. As flautas foram cortadas no 

tom, característica do barroco. Resultou o Blockflöte 2’.  

Para o restauro do Salicional 8’, a operação é inversa. Construção da 

primeira oitava, as flautas cortadas voltam para a sua posição original e o seu 

comprimento volta à medida original com janela de afinação, característica do 

tempo da construção do órgão. Este trabalho está por ser feito ainda. 

Vejamos a disposição fônica de um instrumento construído pela 

Oberlinger Orgelbau, construído no ano 1969, e que está na sala de ensaios no 

Instituto dos Canarinhos de Petrópolis. 

É um órgão construído para uma residência. São apenas 3 registros de 8’. 

Os outros, agudíssimos.  

 

I Manual HW II Manual SW Pedal 

Gedackt 8’ 

Quintatôn 4’ 

Principal 2’ 

Cimbel 2 fach 

Regal 8’  

Rohrflöte 8’ 

Kleingedackt 4’ 

Gemshorn 2’  

Sesquialter 2 fach 

Oktave 1’ 

Sordun 16’ 

Rohrpommer 4’ 

Waldflöte 2’ 
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Visitando o entonador da Firma Stockmann, o Sr. Reiner Ebben, ainda 

em fevereiro de 1992, ele me dizia: instrumentos com Salicional, Aeoline, estes 

são novamente procurados, as pessoas estão cansadas de ouvir registros que 

gritam (schreiende Orgeln). A volta aos registros com janela de afinação 

(Expression).  

 

A restauração em 2015 e 2017 

 

São comentados a seguir alguns aspectos do trabalho de restauração que 

aconteceu entre os anos de 2015 e 2017. 

 

 Tração pneumática e a consola  

 

No ano de 2004, haviam sido importados magnetos da marca Laukhuff 

para a tração elétrica, substituindo a tração pneumática comprometida com a 

ação do cupim. E, para complicar, em algum momento de reforma da consola, 

os folezinhos foram instalados sem o uso do papel para a colagem. Ao serem 

retirados para o novo encouramento, as madeiras racham e não podem ser 

aproveitados. Os folezinhos novos estão prontos para serem instalados no novo 

sistema de acoplamentos. 

O sistema de acionamento de registros voltou para a tração pneumática e, 

com a construção do novo sistema de acoplamentos, a tração das notas também 

poderá voltar ao original. As duas caixas de relés de acionamento das notas 

também estão prontas para serem instaladas.  

As teclas brancas receberam o novo revestimento. As pretas do II Manual 

foram construídas novas.  
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Figura 1 - Detalhes das peças sem restauração, e visão dos trabalhos na 
fachada do órgão 

 

 Fole 

 

O encouramento do fole havia chegado ao fim de sua vida útil, havia 

diversos reparos. O couro velho foi removido. Pelo fato de se empregar cola 

quente, cola animal, a remoção sempre é facilitada. No novo encouramento e 

empapelamento, se utiliza esta mesma cola. O empapelamento em azul, além do 

motivo estético, tem a função de vedar algum furo na madeira. Não havia sinais 

de cupim nestas madeiras. A colocação de bolinhas de naftalina na entrada do 

fole teve bom efeito.  

Também o velho empapelamento dos canais foi removido e o novo, 

também com a cola quente de marceneiro. As conexões dos canais também são 

feitas de couro. Havia cupim no duto da consola. 

Com o restauro do fole, também o velho motor/soprador foi substituído 

por um novo, do modelo Ventus, também da marca Laukhuff. O antigo 

funcionava com rolamentos. O sistema com mancais é silencioso e novo deve ser 

lubrificado apenas a cada 10 mil horas de funcionamento.  

O fole foi retirado do órgão em partes. Quando pronto, foi empurrado 

para dentro do órgão sobre rodas.  
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Figura 2 - o fole antigo e novo 

 

Someiros 

 

As membranas das réguas das notas foram substituídos por novos no ano 

de 1996. Foi utilizado o Polypel, ele suporta melhor a umidade. Nesta época 

foram também substituídos os foles de acionamento das válvulas dos registros, 

também com Polypel da Laukhuff. No canal de registros, foi encontrada uma 

notação da construção do órgão, novembro de 1923. Na nota mais grave da 

fachada, Principal 8’ Mi, também se encontra a data de 1923.  

 

Tubos (flautas) 

 

Foram todos desmontados, limpos, revisados. Reconstrução de janelas de 

afinação. Para o desamassamento, diversas tiveram que ser decompostas e 

recosturadas com nova soldagem. As flautas de madeira foram limpas, 

descupinizadas e revisadas as colagens. Os tampos tiveram novo encouramento.  

 

Caixa do órgão (buffet) 

 

A remoção das diversas camadas de verniza já havia sido feita no ano de 

2006 pelos estudantes de Filosofia do Convento de São Boaventura. O cupim 

trabalhava sob as camadas de verniz. Na ocasião foram utilizados 18 litros de 

Pentox. Só agora, com nova descupinização, com 3 passadas de selador. Na 

fachada, houve reforço de madeiras existentes atacadas de cupim e, de 

propósito, foram deixadas madeiras existentes com rastos de cupim.  
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Piso 

 

O piso sobre o qual está montado o órgão, mesmo atacado pelo cupim, 

não foi substituído. Não há necessidade. Foi descupinizado. O piso do coro foi 

todo ele substituído. As vigas do coro, em cerne de araucária, estão inteiras. 

Mesmo assim, foram descupinizadas.  

Em todo trabalho com o órgão, incluindo as vigas, foram empregadas três 

latas de 18 litros de cupinicida.  

 

Altura de afinação 

 

Qual deverá ser a temperatura para que a altura de afinação, o lá 

diapasão, seja exatamente igual a 440Hz? A altura de afinação muda com a 

temperatura, 0,75Hz para cada ºC. Com a medida feita no dia 01.06.2017, a 

altura da afinação 435,2Hz na temperatura de 17,5ºC.  

 A altura de afinação será 440Hz na temperatura de 23,9ºC.  

 

Pressão do fole 

 

Órgãos construídos nesta época, de tração pneumática, a pressão do fole 

utilizada era ao redor de 100 mm de coluna de água. A pressão do nosso órgão é 

igual a 97 mm de coluna de água. Quando se procede uma afinação, se verifica 

antes a pressão.  

 Normalmente, sobre o fole há tijolos embrulhados. Alterando o número 

deles, muda a pressão. Isto acontecendo, desafina o instrumento. No nosso 

caso, encontro quatro caixas de pesos sobre o fole. Considero necessário 

encontrar, na alteração feita em algum momento da história do órgão, qual o 

peso que provavelmente tenha sido do original.  

 

Entonação 

 

Processo também chamado de harmonização. As flautas são revisadas, 

uma por uma, para a emissão correta do som. Cada fileira de flautas (registro) 
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forma um conjunto harmonioso. Também, cada registro deve ser harmonioso 

com os outros registros, formando um conjunto sonoro. Também o registro 

chamado Mistura ou Corneta, Sesquialtera, formados por duas ou mais fileiras 

de flautas, a entonação é feita fileira por fileira.  

Além disso, o que é importante, o conjunto sonoro deve combinar com a 

acústica do espaço sonoro. Certas frequências se refletem melhor que outras, 

dependendo das paredes do espaço sonoro, da distância, das paredes, dos 

obstáculos. As frequências graves se difratam melhor que as agudas. Em frente 

ao órgão o som é diferente quando longe do órgão, dependendo das paredes e 

obstáculos. Mesmo no altar, que fica praticamente em frente ao órgão, sem 

obstáculos, o som já diferente, além de os ouvidos perceberem o som direto, 

percebem o som refletido pelas paredes.  

O som de um órgão é diferente do espaço sem público do espaço com 

público. Pode haver o caso em que a entonação deva ser refeita. E, quando há 

muito eco ou reverberação? Um estudo, quais as frequências devam ter o nível 

de intensidade sonora aumentada, quais devem ser diminuídas.  

O ouvido humano ‘ouve’ diferente que os aparelhos. Também, para o 

ouvido, algumas frequências podem cobrir outras frequências, o 

Verdeckungseffekt, descrito por Tarnóczy & Meyer (1991). 

A sonoridade de um instrumento depende do entonador. Ele, além de 

fazer todo este trabalho, entonação, harmonização, é ele que faz a receita do 

órgão, quais os registros e quais as medidas das flautas, as assim chamadas 

‘mensuras’, que não podem faltar em determinado espaço sonoro, incluindo o 

projeto de construção.1  

Isto tudo, para um órgão novo. No nosso caso, o instrumento foi 

entonado pelo próprio construtor, Johannes Speith, na sua estadia aqui no 

Brasil, agosto de 1926 a março de 1927 (8 meses). A cada 15 ou 20 anos, limpeza 

geral, aplicação de cupinicida, o órgão é desmontado. Ao tirar e recolocar as 

flautas, sempre altera alguma coisa. Com o tempo, diversas costuras devam ser 

                                            

1 Me dizia o grande construtor, o mestre Georg Jann, ‘eu ouço o órgão nos meus ouvidos o órgão 
que estou projetando. Ele me dizia, o projetista de um instrumento novo deve ser entonador. Na 
última visita feita a ele, em Blumenau SC, nos seus 83 anos estava construindo quatro órgãos 
baú e um órgão de residência.  
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refeitas, flautas devam ser desamassadas. O organeiro deve encontrar o melhor 

som sem alterar a entonação original.  

 

Afinação geral 

 

Com as flautas todas revisadas, com todas as partes em funcionamento, a 

afinação geral pode ser feita. No dia 01.06.17, na temperatura de 17,5º, o lá 

diapasão = 435,2 Hz. Como foi visto acima, o lá diapasão será 440Hz na 

temperatura de 23,9ºC.  

 

Participação de discentes do Curso de Luteria  

 

Participaram do restauro do órgão Speith alguns discentes do Curso 

Superior de Tecniologia em Luteria a UFPR. Antônio Foggiatto Júnior atuou na 

montagem da tração e na entonação. Foi apreciado o trabalho de seus ouvidos. 

Depois, a nova lustração foi conduzida por Amilly Bárbara Faria e auxiliado por 

Foggiatto. As flautas construídas em zinco também foram repintadas. A 

afinação, com Thiago Prado acionando as teclas.  
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Música Alemã Contemporânea para Órgão  

 

Palestra de Michael Grill, 
 traduzida por Eugênio Gall2  

 

 Comecemos pelo tempo presente. Temos na Alemanha uma tradição bem 

abrangente e um grande potencial de desenvolvimento no que tange à música 

para órgão. Em todas as cidades, e não apenas nos grandes centros, em igrejas 

protestantes e católicas e, quando existentes, em salas de concerto, acontecem 

recitais ou na maioria das vezes séries completas de concertos de órgão. Há 

muitos instrumentos disponíveis, antigos e novos, alguns muito bons. A 

formação dos músicos sacros tem lugar em conservatórios e escolas superiores 

de música em cursos de 6 a 8 semestres de duração, para cada um dos quais 

exige-se uma prova de admissão. Desde há alguns anos, o estudo de música (na 

Alemanha) enquadra-se nos padrões internacionais com cursos de bacharelado 

e mestrado. 

 Claro que também existem na Alemanha diferenças de nível, e por 

conseguinte, distintas manifestações musicais de igreja para igreja e, 

dependendo não só da personalidade do músico, do tipo de instrumento, mas 

também da orientação teológica das igrejas, diferentes prioridades na tendência 

musical cultivada. Em Munique, por exemplo, existe desde alguns anos o 

Festival de Órgão de Verão de Munique das Igrejas Evangélicas3 do Centro da 

Cidade (Münchner Orgelsommer der evangelischen Innenstadtkirchen), uma 

série de concertos internacionais e, paralelamente, no lado católico, concertos 

de verão na catedral, além de eventos em outras igrejas como Outono 

Organístico, Primavera Organística, e até Saraus de Órgão (Orgel-Nächte) com 

concertos de 45 minutos contados no relógio, etc. Ademais, há séries de 

concertos de igrejas orientadas, por exemplo, ao ano litúrgico com músicas de 

Natal para órgão, etc. 

 Temos na Baviera, na igreja evangélica (luterana), cerca de 120 músicos 

profissionais que exercem suas funções como atividade principal e conseguem 

viver (mais ou menos bem)  desse trabalho musical. Na Baviera, a música das 

                                            

2 Palestra realizada na UFPR, Curitiba/PR, em 22/5/2018). 

3Na Alemanha, o nome oficial da igreja luterana é Igreja Evangélica Alemã (Evangelische Kirche 
in Deutschland - EKD) 
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igrejas está organizada em quatro associações: Associação dos Músicos de Igreja 

(Kirchenmusikerverband), Associação dos Coros de Igreja 

(Kirchenchorverband), Associação dos Coros de Trombones 

(Posaunenchorverband) e, desde há aproximadamente dez anos, a Associação 

de Música Popular (Popularmusikverband), tendo em vista o forte incremento 

da tendência estabelecida desde 1994 com a adição no “novo” hinário de novos 

cânticos sacros e seus correspondentes meios de expressão, coros gospel, 

bandas e também arranjos contemporâneos de órgão para seus 

acompanhamentos. Colegas meus já publicaram alguma música para órgão de 

muito boa qualidade dentro dessa tendência, atendendo à demanda de mercado 

para cultos domésticos (em família) ou cultos infantis (Johannes Matthias 

Michel, Thomas Riegler, entre outros). Mas, embora esta música seja bem 

“jovem,” não se trata do mesmo tipo que nós imaginamos quando falamos de 

música “nova” ou “contemporânea.” A nova música, no sentido vanguardista 

(avant-garde) é menos popular e são poucos os organistas que lidam com ela. 

Isto também não causa espanto, pois o músico sacro tem diante de si um grande 

leque de possibilidades profissionais. Muitos, além de tocar o órgão nos cultos e 

cerimônias de batismo, casamentos, e com frequência também em funerais, 

bem como em concertos nas igrejas, ainda têm o trabalho com coros como parte 

importante de suas funções. Nesse meio tempo, qualquer coro de igreja de 

melhor qualidade que se preze ostenta já ter apresentado alguma vez o Oratório 

de Natal de J. S. Bach. Outrossim, existem inúmeros coros infantis, coros de 

trombones, conjuntos instrumentais, coros de câmara. Em Munique há até um 

coro de idosos que, até onde sei, chama-se “Rollatoren” ([os que usam] 

andadores), além, é lógico, dos coros gospel, pop e NGL4 Também não se deve 

subestimar a necessidade cada vez maior de tempo que um Kantor precisa para 

organizar seu trabalho com muitos grupos. As necessidades da igreja 

frequentemente determinarão quais especializações um músico sacro precisará 

ter, qual direcionamento de longo prazo ele deverá dar à sua vida profissional. 

Desse modo, dificilmente um jovem músico irá dispor de tempo ou 

oportunidade suficiente para se empenhar com mais novos estudos. Acrescente-

se que, muitas vezes, obras de música contemporânea cujas dificuldades 

técnicas demandam um considerável esforço de preparação não têm o mesmo 

                                            

4 NGL = neues geistliches Lied (novo cântico espirituai) 
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sucesso e reconhecimento do público como um programa clássico. Eu, 

pessoalmente, por certo que sempre tive a sorte de poder tomar minhas 

decisões profissionais numa situação de grande liberdade. E sempre fui da 

opinião de que o tempo se estagnaria se apenas fôssemos administradores de 

uma herança musical do passado, em outras palavras, se apenas fôssemos os 

guardiães das tumbas de Bach, Mendelssohn e Brahms e nos fechássemos ao 

tempo presente. Esta foi também, acho, minha primeira motivação para 

começar a compor para órgão. 

 Sobre a dificuldade que existe na apreciação da música contemporânea, 

escreve Ulrich Dibelius (“Música Moderna,” volume I): “A visualização da 

própria época ganha em imediatismo o que lhe falta em distância.” O que 

podemos quase à uma ouvir e vivenciar, dificilmente conseguimos montar numa 

grandeza e num todo histórico. Assim, talvez não nos prejudique dar um 

pequeno passo atrás e tornar a fazer a pergunta: “O que é, afinal, a música nova 

alemã para órgão hoje?” 

 De que ponto partir quando o contexto musical chama-se “novo?” Poder-

se-ia dizer: a partir de Perotin, de Monteverdi, de Beethoven. Eles foram todos 

desbravadores de caminhos, revolucionários – porém: nós [assim] não 

poderemos mais lidar com a história da música hoje!  Quando se trata da prática 

de música nova, dependerá muito do próprio organista a compreensão do que 

está por trás do conceito. Se se entende como música nova:  música “moderna,” 

“contemporânea,” ou da espécie na qual “nova” não seja apenas um adjetivo, 

mas parte do nome (“Música Nova”) que tenha um determinado significado 

histórico. As possibilidades de diferenciação da língua alemã exigem uma 

definição precisa, para que se saiba o que se está querendo conceituar. Umas 

das mais importantes séries de concertos de Munique dentro dessa linha 

chama-se, de novo numa outra forma, a propósito, “música viva,” e 

respectivamente existe também uma série “música sacra viva” para a nova 

música eclesiástica. 

 E estamos com o citado nome (Música Nova) na França, na Itália, na 

Áustria, porém não na Alemanha. Mesmo que comecemos a partir de 1945, após 

a Segunda Guerra Mundial, fica muito  complicado no que diz respeito à música 

alemã para órgão, dada a entrada em jogo de um número incrível de fatores 

musicais e políticos. 
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 A partir de minha perspectiva, faz-se na Alemanha hoje um exame 

minucioso do período difícil que se estende aprox. de 1930 até 1950, dado que 

em muitos lugares, durante esse interregno de tempo, muitos arquivos até então 

fechados têm sido abertos e muito material novo de pesquisa  tem surgido, seja 

de origem privada ou através de falecimento dos últimos sobreviventes daquela 

geração.  

 Uma boa data para um novo ponto de partida da música de órgão alemã é 

o início do assim chamado vanguardismo do órgão (Orgelavantgarde) no ano 

de 1962. É lógico que nesta apreciação puramente alemã nomes como John 

Cage, Philipp Glass e Pierre Boulez não estejam incluídos. Temos por isso que 

indagar a nós mesmos se este ponto de vista nos possibilita tratar de uma 

música “alemã” para órgão até a era presente de forma séria e abrangente ou 

completa. E, seria a perspectiva de uma permanente renovação, ou seja, de um 

vanguardismo duradouro (Dauer-Avantgarde) algo ainda tão relevante em 

nossos dias para uma apreciação adequada da música contemporânea? O que 

seria, afinal, o aspecto mais específico, característico, na música “alemã” para 

órgão, e quais inovadores de fato, que tenham sedimentado esse 

desenvolvimento, poderíamos ir buscar no passado?  Quais foram as inovações? 

Eu gostaria aqui de mencionar dois aspectos que me parecem ser os mais 

importantes: 1) uma abertura para além de uma área de atuação puramente 

vinculada ao culto cristão em direção a uma busca puramente funcional-

instrumental de possibilidades sonoras. Este aspecto deve ser especialmente 

salientado por ser a Alemanha um país onde a função litúrgica do órgão era 

muito marcante; 2) os pressupostos do conceito de obra de arte  ocidental. 3) Do 

que até aqui já foi dito, cabe ainda, por fim, ser complementarmente perguntado 

se faz sentido, hoje, fazer-se considerações sobre um estilo de música nacional 

num contexto de globalização? 

 O que é, afinal, música alemã para órgão sob o ponto de vista da Música 

Nova? Tentarei explicar como isto pode estar relacionado com a música de 

órgão do ano de 1962. Como é notório, Arnold Schönberg (ou Schoenberg), com 

seu método de composição dodecafônico, levou a música germânica ou, dito de 

outra forma, a música cerebralmente concebida, pelo menos no que diz respeito 

aos parâmetros tonais, a um termo ou ponto máximo. Ele não figura nos léxicos 

entre os compositores alemães, mas, da mesma forma como ocorre com Mozart, 
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isto não é levado em conta assim tão exatamente.5 Schoenberg situa-se, de todo 

o modo, como professor de composição e compositor,  no centro da música 

alemã do jeito que ela sempre se desenvolveu através dos séculos: em sua 

tonalidade. Ele a colocou num patamar mais alto, ao tirar de cena o tom 

fundamental em suas escalas. Infelizmente, Schoenberg só compôs duas peças 

para órgão: dois “Fragmentos de uma Sonata para Órgão” e  as “Variações sobre 

um Recitativo,” não compostas por inteiro dentro da técnica dodecafônica. Se 

tivesse havido uma pesquisa de opinião em 1930 ou 1940 sobre quem seria o  

mais importante novo mestre do órgão da Alemanha, com certeza a resposta 

não seria Schoenberg, o qual, como judeu que era, a partir de 1933 só conseguiu 

continuar a trabalhar fora dos territórios do então III Reich. Um outro 

compositor teria ocupado esse lugar, apesar de sua prematura morte em 1916: 

Max Reger! Como teria sido diferente o curso da história da música se 

Schoenberg lá continuasse? Na realidade, bem poucos compositores seguiram 

expressamente o caminho de Schoenberg, ou quase nada escreveram para o 

órgão, como são os casos, por exemplo, de Alban Berg e Anton Webern. Mesmo 

assim, houve progresso, já que a ideia de Schoenberg permeava o mundo 

inteiro, inclusive avançando por este pequeno atalho que talvez pudéssemos 

chamar de “alemão.”  De volta ao desvio que passa pela França: lá, Olivier 

Messiaen ampliou a ideia básica de Schoenberg aos outros parâmetros musicais, 

quais sejam: a duração do som e a  intensidade sonora. Infelizmente, 

explorando esses conceitos, ele nada escreveu para o órgão, e sim a peça de 

piano “Mode de valeurs et d’intensités.” Nela, esses outros parâmetros também 

são elaborados segundo uma série predeterminada. Foi o nascimento da música 

serial! Pierre Boulez criou obras orquestrais pioneiras como “Le Marteau sans 

Maitre,” porém nada escreveu para órgão. O linguista e etnólogo francês Lévi-

Strauss constatou e dizia que a música, com essa técnica de composição, não 

estava mais inteligível do ponto de vista comparativo com um idioma, e que, 

assim sendo, a “arte” musical havia de novo chegado ao fim, repercutindo a tese 

hegeliana do “fim da arte.” Um outro sinal ruim da música serial poderia 

também ter sido a perda de alegria e diversão com a  música – numa expressão 

aqui não acadêmica da palavra. Depois de tantos cálculos complicados que 

encerravam a música dentro duma torre de marfim hermética, num ambiente 

                                            

5 Ambos eram austríacos. 
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que girava em torno de si mesmo, ansiava-se por mais liberdade, jogo de 

cintura, sonoridade e improvisação. Na Itália, pelo início dos anos 60, foi 

publicado o livro “Obra Aberta” de Umberto Eco. Concepções de John Cage, 

discípulo de Schoenberg, fluiam da América do Norte para a Europa, 

especialmente para a Alemanha. Cabe especial menção o texto de Cage 

“Silence,” uma palestra “Sobre Nada,” na qual ele tenta separar a estrutura 

formal dos conteúdos. Igualmente, nas “Variações I” de Cage para conjunto 

aleatório de instrumentos, ou nas “Variações” para piano de Morton Feldman 

trata-se de conteúdos, de lugares vazios musicais como por exemplo ‘silenciar,’ 

etc, que são para serem sonoramente sentidos. Assim, chegamos finalmente à 

peça para órgão composta no início dos anos 60, na qual novos conteúdos são 

procurados e encontrados, e tudo  formulado de uma maneira nova e 

revolucionária: Volumina de György Ligeti. Inclusive, saliento que Ligeti é 

considerado como um compositor alemão e assim consta registrado nos 

léxicos.6 O compositor, nascido na Hungria, assumiu cátedras de professor em 

Berlim e Hamburgo só após a composição de Volumina. Mesmo assim, pode-se 

denominar esta sua obra, complementada ainda por suas composições “Etüdes 

Harmonies” e “Coulée,”  como uma espécie de big-bang do vanguardismo 

alemão. Não há obras para órgão de outros compositores significativos daquela 

época, como Karlheinz Stockhausen ou Helmut Lachenmann. Obras como a 

“Toccata senza Fuga” de Werner Henze, bem como importantes peças para 

órgão de Dieter Schnebels apenas surgiram 10 anos mais tarde. Naturalmente 

que não há como se falar da imensa quantidade, da abundância de obras para 

órgão compostas dentro e fora da Alemanha, como um todo, no período pós 

Segunda Guerra Mundial. Tratamos até aqui de construir pontes imaginárias 

através das quais pudéssemos  atravessar uma trilha alemã na história da 

música indo desde as inovações de Schoenberg até o vanguardismo do órgão por 

volta de 1962. E agora, com Volumina de Ligeti, conseguimos ao menos chegar a 

uma pequena ilha e dar uma olhada em volta.  

 Em 2002, foi publicado o livro de Daniela Philippi “Neue Orgelmusik” 

(Música Nova para Órgão), no qual ela apresenta “obras e técnicas de 

composição desde o avantgarde até o pós-modernismo pluralista” (Editora 

Bärenreiter). Primeiro, ela cita alguns compositores de transição do pós-guerra, 

                                            

6 György Sándor Ligeti (1923-2006), compositor judeu húngaro. 
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entre eles o alemão Johann Nepomuk David com sua Partita (dodecafônica) 

sobre BACH (1964). Nessa categoria, temos também as “Variações sobre um 

Tema de Arnold Schoenberg” de Wolfgang Stockmeier, obra não citada por 

Philippi. Houve também compositores, por volta de 1945, que não mais se 

dispuseram a escrever dentro da tonalidade, como foi o caso, por exemplo, de 

Wolfgang Fortner e Cesar Bresgen, enquanto outros a ela permaneceram fiéis, a 

saber: Harald Genzmer, Siegfried Reda, etc. Philippi chama a atenção para o 

livro de Joachim Dorfmüller,  Zeitgenössische Orgelmusik, 1960-1983 (Música 

Contemporânea para Órgão, 1960-1983), que já havia ressaltado 20 anos antes 

como se tornaram fortemente visíveis, na arte organística, as características, os 

sinais que a punham em relação direta com as condições impostas pela música 

eclesiástica. Já que não existe nenhum hino sacro construído numa série de 12 

sons, qualquer tratamento mais livre e meio-tonal liberal dado ao 

dodecafonismo na música para órgão relacionada à igreja era o arrojo mais 

progressista que se poderia imaginar. Não nos esqueçamos de que, mais ou 

menos no mesmo ano no qual o vanguardismo do órgão estabeleceu-se na 

Alemanha, o cântico Danke für diesen guten Morgen7 ganhou o primeiro 

prêmio num concurso da igreja. Este desenvolvimento do novo cântico 

espiritual, que teve seu passageiro apogeu e expressividade externa com a 

edição do assim chamado Liederheft 72 (Caderno de Cânticos 72) como um 

hinário alternativo ao EKG – Evangelisches Kirchengesangbuch (Hinário 

Evangélico), foi parte dessas condições musicais estabelecidas pela igreja. 

 Além de Volumina de Ligeti, existem basicamente ainda duas outras 

obras e seus autores que, juntos, formaram o início do assim denominado 

vanguardismo do órgão:  a Improvisation ajoutée de Maurício Kagel 

(compositor alemão de origem argentina) e as Interferenzen do sueco Bengt 

Hambraeus. Estas três obras tinham sido anteriormente encomendadas pelo 

então mais novo diretor musical ARD na Radio Bremen, com a seguinte 

pergunta feita: Como se pode integrar o órgão na música contemporânea? Após 

a proibição da primeira audição na Catedral de Bremem, a peça de Ligeti teve de 

ser gravada em Estocolmo para a radiotransmissão de Bremem, e depois soou 

pela primeira vez ao vivo e completa alguns dias mais tarde, em Amsterdam. 

                                            

7 Letra e melodia: Martin G. Schneider em: “Neue Kinderlieder” (IECLB, HPD 249)  
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Assim foram registradas na história da música as primeiras exibições das peças 

de órgão de Ligeti, Kagel e Hambraeus. 

 Para Joachim Dorfmüler, que pertencia a uma geração mais antiga, o ano 

de 1962 foi um choque. Ele comentava: “Todos os contextos tradicionais foram 

mais ou menos destruídos, todos os acontecimentos sonoros tanto teóricos 

quanto práticos foram despedaçados até os últimos elementos.” Ele deixou 

registrado, porém, admirado, que apesar disso música para órgão em forma 

compreensiva barroca continuava sendo escrita, mesmo parecendo 

“inconsequente e suspeita” para os músicos progressistas. Semelhante ao dito 

de Hegel sobre o fim da arte, também neste caso fez-se arte e respectivamente, 

música. O livro de Daniela Philippi, que se estende 20 anos a mais, analisa, pelo 

contrário, as surpreendentes tentativas por parte de Dorfmüller, naquela época, 

de continuar a compor para órgão a partir de uma já distanciada perspectiva 

histórica. Menciono aqui alguns compositores alemães e suas respectivas obras, 

tratadas por Philippi: Robert M. Helmschrott:  “Meditaçao I sobre De 

Profundis” em sua estreita ligação de ritmo e timbre. Dele também, como 

resposta às Variações-Schoenberg de Stockmeier: “3 Peças de Órgão in 

memoriam I.S.;” Gerd Zacher, como intérprete e compositor; Dieter de la Mone: 

“Peça de Órgão com Janelas” (Orgelstück mit Fenstern), que inclui ruídos; 

Oskar Gottlieb Blarr; Dieter Schnebel: “Prelúdios-Corais I e II.”  Daniela 

Philippi constata um alargamento da linguagem composicional a partir dos anos 

80, um desenvolvimento que perdura mais de duas décadas. Muita coisa do que 

foi lançado a público a partir de 1962, experimentou melhorias ou obteve 

confirmação através do constante uso, estabelecendo-se assim nos processos de 

composição contemporâneos. Muita coisa também foi classificada como apenas 

de efeito ou percebida como descartável. Se a tendência dos primeiros anos, 

talvez, tenha sido a de se fazer tudo nos extremos e de forma selvagem, chegava-

se agora a um tempo de um tipo de reminiscências. O objetivo mais importante 

não era a destruição da tradição, mas a conexão do novo com o conhecido, e 

também a tentativa de se criar laços numa nova linguagem teológica. Dessa 

forma surgiram composições para órgão, estilos organísticos de extraordinária e 

distinta expressão. Outro compositor alemão digno de menção é Arvo Pärt, cuja 

abordagem minimalista lhe rendeu grande reconhecimento e popularidade. 

Outras fortes influências  semelhantes a esta são provenientes quase que 
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somente do exterior, seria o caso aqui de se mencionar a música minimalista de 

Philipp Glass. Daniela Philippi cita também Wolfgang Rihm como mais um 

conhecido compositor alemão cuja contribuição para a música de órgão porém é 

bem reduzida; por exemplo, sua peça Bann Nachtschwärmerei (Magia e Folias 

Noturnas – há uma tradução em inglês para esta peça: Spells and Night 

Dreams) não alcança o objetivo que seria de se esperar pelo que se conhece de 

sua obra sinfônica. Por outro lado, entre nomes não citados por Philippi, sempre 

houve mais organistas dedicados a inventar novos sons para seu instrumento. 

Desse modo, poderíamos continuar com uma lista de organistas mais 

conhecidos como Herbert Collum (Dresden), Heinz Wunderlich (Hamburgo), 

Oskar Gottlieb Blarr (Düsseldorf), Werner Jacob (Nurembeg), além, outrossim, 

de Simon Preston (Inglaterra) ou Peter Planyasvsky (Áustria). 

 A autora trata ainda com precisão de diferentes combinações que sempre 

foram experimentadas desde os anos 60. Hoje, fala-se de Orgel plus (órgão 

‘plus’), Ela cita especialmente a conjugação de percussão ou voz com o órgão. 

Vejo porém como a mais importante de todas a combinação do órgão com 

fontes sonoras eletrônicas, e isto por diversas razões. A principal delas consiste 

na teologia do órgão como um instrumento do culto cristão. Isto é um fato 

histórico, muito difícil de ser  desconstruído. O Espírito de Deus atua na música 

sacra. Personificado como “spiritus sanctus,” Ele encontra-se ligado ao contexto 

religioso, ao mesmo tempo um contexto de liberdade. O Espírito sopra onde 

quer. Como sinônimos para suas conceituações em grego - pneuma - e em 

hebraico - ruah - há os termos “vento, hálito, ventania, sopro ou respiração.”  O 

Espírito de Deus paira sobre a névoa informe do Tohuwabohu (palavra hebraica 

para caos), e ao fim Deus cria o ser humano  a partir do pó e da terra.    

 A música, de acordo com nossa visão teológica protestante, é um presente 

de Deus para os seres humanos, e assim cantamos e fazemos música nas igrejas 

para o louvor de Deus. Quando cantamos, necessitamos para tal da respiração 

que Deus nos inspirou, nos soprou, e o mesmo acontece em última instância 

com o instrumento órgão, cujos tubos fazemos soar pela insuflação de ar em 

seus corpos. Sendo assim, não é de modo algum objeto de indiferença se nossos 

órgãos – a maioria deles – funcionam com ar comprimido ou, como acontece 

muitas vezes em função de substituições – seja por razões financeiras ou 

climáticas – utilizam componentes eletrônicos para produzir seus sons. 
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Quando, nos anos seguintes a 1962, fez-se a tentativa por meio do movimento 

vanguardista na música organística de se colocar o órgão num ambiente não 

sacro, de desvinculá-lo de seu contexto sacro-religioso, de “secularizá-lo,” houve 

também, especialmente nas igrejas alemãs, acaloradas discussões sobre o 

direito de uso dos órgãos eletrônicos nas igrejas e nos cultos. Na maioria dos 

lugares, encerraram-se no entanto as discussões de novo por razões estéticas, 

precisamente por ter-se o som pleno e vivo dos tubos nos ouvidos. Infelizmente, 

há que se dizer, foi-se calando aos poucos, cessando-se a possibilidade de 

diálogo, a chance de se construir uma ponte musical para fora dos grossos 

muros da igreja. Apesar disso, a tecnologia da geração de som por meios 

eletrônicos de uma vez chegou também ao mundo musical das igrejas e foi-se 

desenvolvendo incessantemente. Foram ponderados outros caminhos para a 

utilização das inovações tecnológicas. Desde então, há sempre uma expectativa 

boa e excitante, quando fontes sonoras geradas eletronicamente são 

confrontadas com um órgão de tubos, seja na forma de CDs pré-produzidos 

para serem usados como playback, ou – como ocorre de 10 anos para cá sempre 

com maior frequência – com sons gerados eletronicamente ao vivo para a 

música de órgão. Tanto aspectos sonoros como também enunciados teológicos 

mais profundos são passíveis de serem  alcançados com essa linha de diálogo. 

 Assim constata Daniela Philippi no final de seu livro, por volta do ano de 

2002: “A partir do momento da existência de uma música de órgão 

vanguardista… de modo algum ficam as obras para órgão para trás das 

inovações dessa música de vanguarda estabelecida. Porém, era e é grave o fato 

de que a música para órgão vanguardista tenha sido mais fortemente e 

doutrinariamente hostilizada na área musical da igreja do que em suas 

atividades na área profana, e que esta (ativa) resistência no seio da vida musical 

eclesiástica tem sido até hoje inquebrantável.” Segundo a autora, seu objeto de 

crítica foi a falta de uma real integração do vanguardismo organístico com a 

música de vanguarda de modo geral. No que tange à junção de meios eletronico-

musicais com a sonoridade acústica natural do órgão, considero isto sempre e 

renovadamente sempre ainda uma trajetória excitante. Por um lado, as 

possibilidades técnicas tornaram-se tão refinadas que não se trata mais apenas 

de simulações ótimas de fenômenos transitórios em tubos de órgãos. Já é 

notório, desde a obra eletrônica de Stockhausen Gesang der Jünglinge im 
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Feuerofen (Canto dos Jovens na Fornalha) que se pode fazer teologia também 

com técnica, dito de forma simplificada (assim como na poética musical de 

Bach, a teoria dos afetos [Affektenlehre], consegue-se também com música 

eletrônica, além do som puro,  expressar um “conteúdo.” É lógico que isto 

depende da imaginação do compositor e do ouvinte. Pode-se dizer que 

conteúdos teológicos também podem ser expressados musicalmente e 

sonoramente através de recursos tecnológicos). E já há décadas que as ideias 

básicas da mãe de todas as pesquisas musicais eletrônicas, a IRCAM em Paris, 

têm sido continuamente difundidas mundo afora em suas muitas escolas, nas 

cabeças e nos computadores de técnicos musicais criativos. Assim, pode-se com 

acerto dizer, que uma integração de novos momentos estilísticos da música 

organística tem experimentado bom progresso também nas igrejas. Em geral, 

após a superação de um medo primordial diante do novo segue-se um claro 

entusiasmo pelas possibilidades da nova linguagem (ou do novo linguajar). 

Cada vez mais, jovens compositores  têm despertado seu interesse pelo órgão, 

coisa que há duas ou três décadas atrás lhes pareceria  desinteressante ou 

mesmo reacionária. Neste momento, outrossim, por conta da forte globalização, 

desde os últimos 20 anos obtém-se música para órgão de muitos países do 

mundo nos quais esse instrumento, por motivos religiosos ou políticos, quase 

nenhum papel relevante têm ou tiveram. 

 Amor e aceitação ou ódio e recusa – esta é uma questão frequente na 

presente era da informação também nas áreas da política e da religião. O que eu 

sei sobre os outros? A mesma coisa eu sinto na música: Eu não tenho que achar 

bom tudo o que os outros fazem, mas posso dialogar com eles para saber o que 

estão fazendo. Com isso, chego a uma panorâmica conclusiva sobre meu 

trabalho como músico de igreja na Alemanha, para desta forma poder abordar 

nosso tema até o presente.   

 Estudei em Munique órgão e música sacra evangélica (ou protestante). 

Nos exames finais, em 1982, toquei, além de peças do barroco e Bach, uma obra 

de Max Reger, uma peça de Messiaen e uma peça de Maurice Duruflé.  Talvez eu 

tenha sido um estudante preguiçoso, mas não me lembro que nos tenha sido 

feita, por parte da faculdade, uma grande oferta de cursos de especialização em 

Música Nova. No ano de 1992, dei início à série de concertos “Neue Orgelmusik 

München” (Música Nova de Órgão – Munique) no órgão de 4 manuais da Igreja 
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de São Mateus de Munique (Matthäuskirche).  O objetivo inicial era, a princípio, 

promover a apresentação de compositores para órgão ou para órgão + outros 

instrumentos que pertencessem à região de Munique. Logo, porém, o aspecto 

regional alargou-se para uma panorâmica sobre a Música Nova para Órgão, na  

qual cada vez mais sucediam-se apresentações inéditas de obras e seus próprios 

compositores. Eu organizei ao longo de 15 anos séries de 6 concertos anuais 

exclusivamente de música contemporânea, tendo inclusive, por exemplo, Gerd 

Zacher como concertista convidado nesta série. 

 Desde essa mesma época tornei-me membro da equipe de organização de 

um festival de música de Munique: artionale - Festival de Música 

Contemporânea e Arte nas Igrejas de Munique. A cada 2 anos, em aprox. 15 a 20 

igrejas da cidade, são organizadas, para cada local, 4 semanas com instalações 

de arte e um tipo de música contemporânea escolhida de acordo com o tema 

respectivo ou ainda composta para o evento e apresentada. Muitas vezes 

apresentei-me também numa série chamada “O Eterno no Agora” (Das Ewige 

im Jetzt); nesses eventos, feitos em cooperação com a Pinakothek der Moderne 

de Munique, uma obra de arte é apresentada e apreciada ao som de  música de 

órgão, que contribui para um aprofundamento dessa apreciação. Desde 2008, 

estou trabalhando no Centro de Munique, no bairro Schwabing. Aqui, 

realizamos, logo de início, a Série de Concertos 10 letzte Werke (Dez Últimas 

Obras), que abrangeu a partir da Arte da Fuga de J.S.Bach, passando pelo 

Requiem de Mozart, a possibilidade de eu apresntar a “Canção da Terra” de 

Mahler, indo até “For John Cage” (Para John Cage) de Morton Feldman. Na 

Igreja do Redentor de Schwabing, o trabalho com coral tornou-se para mim 

mais prioritário. Assim, regi quase todos os grandes oratórios do classicismo e 

do romantismo até a Nona Sinfonia de Beethoven, e consegui também  

estabelecer um foco maior no século XX: “O Martírio de São Sebastião” de 

Claude Debussy, In terra pax de Frank Martin, Passio (Paixão) de Arvo Pärt, 

entre muitas outras obras. Nos cultos, costumo reger regularmente cantatas de 

Bach com coro, solistas e orquestra, no entanto, cada vez mais também vou 

incluindo música contemporânea. A esse propósito, há uma ideia que eu 

gostaria de colocar em prática: ela chama-se 100 Jahre – 100 Werke (100 Anos 

– 100 Obras). Será uma série de concertos de órgão com programas que irão 

apresentar obras do repertório tanto alemão quanto internacional do 
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patrimônio musical dos últimos 100 anos. De cada ano do século XX, pelo 

menos uma peça de órgão representativa deverá ser ouvida. A cada 2 anos 

acontece um formato de concerto especial, considerando-se a circunstância de 

que a era do vanguardismo (avantgarde), nesse meio tempo, já se tornou 

igualmente histórica. O evento chama-se Lange Nach(t) der Avantgarde, e para 

tal são encomendadas composições para órgão e  mais um 

instrumento/voz/eletrônicos  a 5 ou 6 compositores(as) bem jovens em sua 

maioria e que ainda são desconhecidos, ou que já tenham recebido um primeiro 

prêmio. Em uma determinada noite, eu então apresento essas obras, depois há 

troca de ideias, discussões e muitas vezes muitas novas ideias. Nosso objetivo é, 

à semelhança do que ocorre na artionale, o de levar os artistas e compositores a 

um novo tipo de debate com conteúdos religiosos, através de um determinado 

tema proposto. Por outro lado, os que frequentam ou visitam nossa igreja 

também são desta maneira estimulados a lidarem com o respectivo tema com 

um olhar de fora, ou seja, apenas pela perspectiva de arte e música. Eu 

considero esse concerto sempre como um tipo de sismógrafo para aferir a  

relação entre a música do presente tempo na igreja e seus ouvintes. 

 Espero ter conseguido transmitir-lhes algumas ideias sobre o tema, 

através dessas minhas palavras. Talvez vocês tenham se interessado por alguma 

palavra-chave para uma posterior pesquisa sobre o assunto. Com prazer, 

podemos ainda continuar conversando. Muito obrigado por sua atenção. 

Michael Grill (tradução: Eugênio Gall) 
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A realização do I Seminário de Cultura Organística em 
Curitiba: perspectivas  e considerações  

 

Rosane Cardoso de Araújo 
Aloísio Leoni Schmid 

 

 

O órgão é um dos mais antigos instrumentos musicais e certamente o 

mais complexo deles. Os órgãos de tubos apresentam a propriedade de um som 

contínuo, com enorme diversidade de registros possíveis, adquirindo especial 

colorido tímbrico e preenchimento espacial em ambientes reverberantes como 

as igrejas e saguões de palácios.  Estes instrumentos compreendem diversos 

sistemas (insuflamento, tração, registração) e diferentes materiais (madeira, 

metal e coro) e, em sua complexidade, requerem manutenção periódica 

(MILLER, 2003).  

A conservação dos órgãos de tubos enquanto patrimônio artístico, mas 

como instrumentos musicais funcionais, constitui um grande desafio aos órgãos 

proprietários, de modo que a maioria dos cerca de 400 instrumentos existentes 

no Brasil e dos cerca de 20 em Curitiba não se encontram em condições de uso. 

Recentemente, em 2017, foi concluída a restauração do Órgão Speith da Igreja 

Bom Jesus dos Perdões, em Curitiba. No Curso de Luteria da UFPR, completou-

se um estágio de dois anos com a presença do Frei Lauro Both, organeiro 

formado na Alemanha, como professor visitante. Além disso, a Escola de Música 

e Belas Artes do Paraná (UNESPAR/Campus I), que incluía o Curso Superior de 

Órgão dentre suas ofertas formativas, não tem mantido, nas últimas duas 

décadas vestibular para este curso, pois não possui docente de órgão para atuar 

no curso superior de instrumento.  Por estes fatos, surgiu a ideia de realizar um 

evento que proporcionasse uma maior divulgação da prática do órgão, bem 

como agrupasse estudantes, apreciadores e professores interessados na cultura 

organística em Curitiba.  

O Seminário foi pensado como um conjunto de atividades, 

concentradas em duas semanas, consistindo em palestras, aulas e concertos 

envolvendo o órgão de tubos (imagem 1).  
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Imagem 1: Órgão Speith da Igreja Bom Jesus dos Perdões em Curitiba, PR 

 

 

1. Perspectivas: os objetivos para realização do seminário 

 

O principal objetivo para a realização do I Seminário de Cultura 

Organística foi resgatar a cultura da música de órgão de tubos. Buscou-se 

também: Reunir interessados na interpretação musical (mesmo que como 

pianistas e aspirantes a organistas), na manutenção e restauração dos 

instrumentos, e na simples audição e exploração do repertório, da história e, 

enfim, da cultura; proporcionar aulas de interpretação barroca para solistas e 

acompanhantes ao baixo contínuo (ao instrumento cravo ou cembalo), como 

técnica necessária para tocar órgão; e despertar o interesse para a música de 

órgão e discutir a importância da formação de organistas e organeiros.  

A opção por realizar a prática do baixo contínuo, durante o seminário, 

foi considerada por se tratar de uma técnica iniciada a partir do séc. XVI 

(MANNIS, 2005) que trouxe grande desenvolvimento para a prática da 

execução do órgão  durante, aproximadamente, 3 séculos. Esta prática também 

está ligada à processos de improvisação. 
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2. Convidado  

 

O Seminário teve como principal protagonista o organista e organeiro 

Salvatore Pronestì, procedente de Vibo Valentina, Itália (imagem 2). Ele 

mantém intensa atividade como organeiro (na Bottega Organaria construção, 

manutenção e restauração de órgãos de tubo) e organista, sendo especializado 

em música barroca e improvisação, atuando como compositor, solista e 

camerista por toda a Europa.   Ele foi o grande incentivador da iniciativa de se 

fazer um seminário na cidade de Curitiba e colaborou na idealização deste 

Seminário, quando de sua visita a Curitiba em fevereiro de 2018, ocasião na 

qual realizou um concerto na Igreja Bom Jesus, com participação de cantores, 

alcançando um sucesso de público. Nesta ocasião, portanto, percebeu-se, mais 

fortemente, a relevância de um evento sobre a temática da cultura organística 

em Curitiba.  

 

 

 

Imagem 2: Salvatore Pronestì 

 

 

3. Considerações 

  

  Segundo Batista (2009) foi com a chegada dos os jesuítas ao Brasil, em 

1549, que os primeiros órgão foram trazidos ao país. Nestes 500 anos de 

história, no entanto, o órgão ainda não encontra muito espaço em muitos 
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centros de formação musical no  contexto nacional. A cidade de Curitiba, por 

exemplo, não possui nenhum curso superior de órgão em atividade no 

momento, no entanto organistas, interessados e admiradores deste instrumento 

seguem motivados a valorizar sua cultura e sua difusão.  

O  I Seminário de Cultura Organística contou com a participação de 

muitos alunos e professores  das universidades de Curitiba (UNESPAR, UFPR), 

de organistas vinculados especialmente a igrejas (com destaque a organistas 

vinculados à igreja Católica, Luterana e Assembléia de Deus). Nessas igrejas 

observa-se que a prática do órgão segue viva e muito apreciada. Este evento, 

portanto, veio a colaborar com este processo, trazendo uma proposta de resgate 

desta cultura organística, promovendo motivação e oportunidade para novos e 

antigos praticantes e admiradores desse instrumento.  
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 Impressões de alunos e participantes sobre o masterclass 
de baixo contínuo e de cultura organística ministrados 

pelo professor Salvatore Pronestì. 

 

Alunos e professores  
participantes do evento 

 
Na conclusão do I seminário de Cultura Organística surgiu a proposta 

de resgatar, dos participantes do evento, algumas impressões sobre o trabalho 

desenvolvido, como forma a registrar a qualidade do evento e a relevância do 

mesmo para os participantes e para a comunidade em geral. Neste sentido 

foram recolhidos depoimentos de vários alunos e professores, que foram 

disponibilizados em site internacional. Neste texto, selecionamos alguns 

depoimentos, especialmente dos membros da UFPR: 

 
 
Matheus Theodorovitz Prust – aluno de Mestrando em Musicologia, 
2° ano:  “O curso abrangeu, de forma didática e acessível à estudantes de 
diferentes níveis de conhecimento na área da Música Antiga, mais do que a arte 
de tocar o órgão. O professor Salvatore Pronestì proporcionou uma ampla visão 
da música, entendida como parte de nossa existência e impossível de ser 
realizada sem uma imersão total do ser. A organização das atividades permitiu 
que os conhecimentos teóricos fossem colocados em prática, havendo uma 
compreensão integral da proposta apresentada. O curso foi enriquecedor: foi 
uma honra estar na presença deste grande maestro. Esperamos que hajam 
outras oportunidades para que Salvatore esteja em nossa universidade para que 
este projeto tenha a sua continuidade garantida.” 
Matheus Theodorovitz Prust - studente di Master in Musicologia,  2 
° anno: "Il corso ha coperto, in modo didattico e accessibile agli studenti di 
diversi livelli di conoscenza nell'area della musica antica, più che l'arte di 
suonare l'organo. Il professor Salvatore Pronestì ha fornito una visione ampia 
della musica, intesa come parte della nostra esistenza e impossibile da 
realizzare senza una totale immersione dell'essere. L'organizzazione delle 
attività ha permesso di mettere in pratica le conoscenze teoriche, con una 
piena comprensione della proposta presentata. Il corso è stato arricchente: è 
stato un onore essere alla presenza di questo grande maestro. Speriamo che ci 
siano altre opportunità per Salvatore di essere nella nostra università in modo 
che questo progetto abbia la sua continuità garantita ". 

  
 
Aline Paula dos Santos – aluna de Graduação em Música, 2°  ano: 
“Professor Salvatore, neste seminário pude entender o funcionamento do órgão, 
que é um instrumento tão majestoso e complexo, pude aprender mais sobre 
afinação temperada e sobre a música barroca. Pela primeira vez toquei um baixo 
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contínuo e o professor se mostrou muito atencioso e paciente para me ensinar. 
Obrigada por nos proporcionar esta experiência tão enriquecedora!” 
Aline Paula dos Santos – studentessa di Laurea in Musica, 2° anno:  
"Maestro Salvatore, in questo seminario sono riuscita a capire il 
funzionamento dell'organo, che è uno strumento così maestoso e complesso, ho 
potuto imparare di più sul temperamento e sulla musica barocca. Per la prima 
volta ho suonato un basso continuo e lei è stato molto attento e paziente 
nell'insegnarmi. Grazie per averci fornito questa esperienza arricchente! " 
 
 
Eduarda Pinheiro dos Santos, aluna de Graduação em Música, 1.º 
ano: “Foi muito proveitoso o seminário. O professor Salvatore é muito 
experiente e pude compartilhar dessa experiência durante o seminário. Aprendi 
muito a respeito de registro de órgão, como funciona o órgão e com o seminário 
me surpreendi comigo mesma pois aprendi uma música em um dia só devido o 
pedido do Salvatore e no final a música ficou linda.  Foi uma experiência incrível 
participar do seminário com o professor Salvatore Pronestì, aprendi muito.” 
Eduarda Pinheiro dos Santos – studentessa di Laurea in Musica, 1° 
anno:  "Il seminario è stato molto utile. Il maestro Salvatore è molto esperto e 
ho potuto condividere questa esperienza durante il seminario. Ho imparato 
molto sulla registrazione degli organi, su come funziona l'organo e con il 
seminario mi sono sorpresa perché ho imparato un brano in un giorno, grazie 
a la richiesta del maestro Salvatore e, alla fine, il brano è stato bellissimo. È 
stata un'esperienza incredibile partecipare al seminario con il maestro 
Salvatore Pronestì, ho imparato molto ". 
 
 
Carina Cardoso, aluna de Graduação em Música, 3.º ano: “Participar 
das aulas com o professor Pronestì foi muito bom e importante para minha 
formação musical. Aprendi muito sobre órgão e sobre baixo contínuo e tive a a 
honra de tocar junto com o professor Pronestì e com meus colegas no concerto 
de encerramento. O professor Pronestì me deu uma grande oportunidade de 
participar do concerto, mesmo eu tendo pouco tempo de estudo no oboé. Isso 
me deu muita coragem e confiança. Sou grata ao professor pelas suas ótimas 
aulas e pela experiência musical que tivemos junto a ele.” 
Carina Cardoso – studentessa di Laurea in Musica, 3° anno:   
“Partecipare alle lezioni con il maestro Pronestì è stato molto bello ed 
importante per la mia formazione musicale. Ho imparato molto su organo e 
basso continuo e ho avuto l'onore di suonare insieme al maestro Pronestì e ai 
miei colleghi al concerto di chiusura. Il maetro Pronestì mi ha dato una grande 
opportunità di partecipare al concerto, anche se avevo poco tempo  di 
formazioni all'oboe. Lei mi ha dato molto coraggio e sicurezza. Sono grata al 
maestro per le sue grandi lezioni e per l'esperienza musicale richissima che 
abbiamo avuto  insieme a lui. " 
 
 
Lucas Thomasi Gênero - aluno de Graduação em Música, 2.º ano: 
“Nesta semana em que foi realizado o simpósio, sob orientação de Salvatore 
Pronestì, as descobertas sobre a execução e a percepção da música barroca 
foram riquíssimas. Partindo da viagem histórica que Salvatore nos 
proporcionou sobre o orgão, e sua evolução como instrumento, descobrimos 
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características históricas da música Barroca e a forma de preservá-las na 
execução musical das peças deste período. Dessa forma, a técnica do baixo 
contínuo e as possibilidades da improvisação foram objetos constantes de 
análise no simpósio, desenvolvendo a capacidade e a audição de todos os 
participantes para a sua melhor execução!” 
Lucas Thomasi Gênero - studente di Laurea in Musica, 2° anno:   
"Questa settimana in cui si è tenuto il simposio, sotto la guida di Salvatore 
Pronestì, le scoperte sulla performance e la percezione della musica barocca 
sono state molto ricche. Partendo dal viaggio storico che il maestro Pronestì ci 
ha fatto sull'organo e sulla sua evoluzione come strumento, abbiamo scoperto 
le caratteristiche storiche della musica barocca e come conservarle 
nell'esecuzione musicale dei pezzi di questo periodo. In questo modo, la 
continua tecnica del basso e le possibilità di improvvisazione erano oggetti di 
analisi costanti nel simposio, sviluppando l'abilità e l'udito di tutti i 
partecipanti per la loro migliore esecuzione! " 
 
 
Rosane Cardoso de Araújo - Professora Associada, Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do 
Paraná: “A realização do “I seminário de Cultura organística só foi um sucesso 
graças a brilhante participação do maestro Salvatore Pronestì. Ele nos 
proporcionou momentos intensos de aprendizagem e de encantamento pela arte 
do órgão, seja do ponto de vista da história e construção do instrumento, seja 
pelos aspectos do repertório e da interpretação. Por meio das suas aulas, muito 
motivadoras, entramos no universo do órgão e da execução do baixo contínuo 
de uma forma intensa e apaixonante. O maestro Pronestì orientou de forma 
brilhante os alunos para executarem obras e superarem dificuldades para 
participar das aulas e do concerto final. Todos ficaram emocionados com o 
resultado final. A experiência que vivenciamos nestes dias junto ao maestro 
Pronestì foi muito bonita e enriquecedora. Foi uma honra e um grande prazer 
conhecer o maestro Salvatore Pronestì.” 
Rosane Cardoso de Araújo – Associate Professor, Coordinatore del 
Programma di Post-Laurea in Musica (Master e Dottorato di 
Ricehrca) dell'Università Federale del Parana: “L'organizzazione del 1 
° Seminario sulla Cultura Organaria ha riscosso con molto successo grazie 
all'ottima partecipazione  del grande maestro Salvatore Pronestì. Lui ci ha 
regalato intensi momenti di apprendimento e incanto dall'arte dell'organo, sia 
dal punto di vista della storia e della costruzione dello strumento, sia da 
aspetti del repertorio e dell'interpretazione. Attraverso le sue classi molto 
motivanti, entriamo nell'universo dell'organo e dell'esecuzione del basso 
continuo in modo intenso e appassionato.  Il maestro Pronestì ha 
brillantemente istruito gli studenti ad eseguire i lavori e superare le difficoltà 
per partecipare alle lezioni e al concerto finale. Tutti erano entusiasti del 
risultato finale. L'esperienza che abbiamo vissuto in questi giorni con il 
maestro Pronestì è stata molto bella e arricchente. È stato un onore e un 
grande piacere  conoscere il bravissimo maestro Salvatore Pronestì.” 
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I Seminário de Cultura Organística 

Concerto de órgão com o organista 

Salvatore Pronestì (Vibo Valentia - Itália)  e convidados 

Igreja Bom Jesus dos Perdões, Curitiba, 24/10/2018, 19h30 

 

Programa 

01 - MARC ANTOINE CHARPENTIER (1643 – 

1704): 

Te Deum e variações 

 

02 - ANGELO LAMANNA (1923 – 2004): Cinesina (marcha típica)  

 

03 - G. CACCINI (1551 – 1618): Ave Maria  

Solo: Maria Cecília de Oliveira 

 

04 - SAINT-SAENS (1835 – 1921): Ave Maria  

Solo: Rony Samaj 

 

05 - N. IPPOLITO (1922 – 2011): Ligonziana (Grande Marcha Sinfônica)  

 

06 - P. MASCAGNI (1863 – 1945): Ave Maria 

Solo: Maria Cecília de Oliveira  

 

07 - S. PRONESTÌ: Homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem  

(Oração sinfônica em improvisação) 

 

 

08 - P. TOSTI (1846 – 1916): Ave Maria 

Solo: Rony Samaj 

 

09 - S. PRONESTÌ: Estudo improvisação para Solo de Pedal 

 

10 - W. GOMEZ (1939 – 2000): Ave Maria 

Dueto: Rony Samaj e Maria Cecília de Oliveira 
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I Seminário de Cultura Organística 
Concerto de órgão com o organista 

Salvatore Pronestì (Vibo Valentia - Itália)  e convidados 
Basílica menor Nossa Senhora da Boa Viagem, São Bernardo do Campo, 28/10/2018, 

20h0 
 

Programa 

 

01 - Marc Antoine Charpentier (1643 – 1704): Te Deum e variações 

02 - Angelo Lamanna (1923 – 2004): Cinesina (marcha típica)  

03 - G. Caccini (1551 – 1618): Ave Maria  

Solo: Maria Cecília de Oliveira 

04 - Saint-Saens (1835 – 1921): Ave Maria  

Solo: Rony Samaj 

05 - N. Ippolito (1922 – 2011): Ligonziana (Grande Marcha Sinfônica)  

06 - P. Mascagni (1863 – 1945): Ave Maria 

Solo: Maria Cecília de Oliveira  

07 - S. Pronestì: Homenagem à Nossa Senhora da Boa Viagem  

(Oração sinfônica em improvisação) 

08 - P. Tosti (1846 – 1916): Ave Maria 

Solo: Rony Samaj 

09 - S. Pronestì: Estudo improvisação para Solo de Pedal 

10 - W. Gomez (1939 – 2000): Ave Maria 

Dueto: Rony Samaj e Maria Cecília de 

Oliveira 

 

Realização 

 

           

PPGMUSICA  + LUTERIA 

Apoio 

               

 



I SEMINÁRIO DE CULTURA ORGANÍSTICA 
Concerto de Encerramento da classe de baixo contínuo – 31/10/2018 

 
 

1. M. UCCELINI....... “Ária sobre La Bergamasca” 
Alison Fidelis de Souza e Matheus Theodorovitz Prust (violinos); Lucas Thomasi 
Gênero (órgão); Salvatore Pronestì (cravo); Carina Cardoso de Araújo (percussão) 

2. A. VIVALDI........... “Prelúdio e Allemande” (Sonata em sol maior - violino e continuo) 
Aloísio Leoni Schmid (violino); Eugênio Gall (Órgão); Matheus T. Prust (violone da spalla) 

3. G. P. TELEMANN.. “Spirituoso” (Sonata em lá menor – oboé e contínuo) 
Carina Cardoso de Araújo (oboé); Lucas Thomasi Gênero (órgão); Matheus T. Prust 
(violone da spalla) 

4. I. VIVARINO........... “Sonata 1a." para violino e órgão 
Alison Fidelis de Souza (violino) e João Vitor Barusso (órgão) 

5. A. CORELLI............ “Sonata em Fá Maior” (violino e contínuo): Prelúdio, Alemanda, Sarabanda Gavotta, Giga 
Matheus Theodorovitz Prust (violino) e Salvatore Pronestì (cravo) 

6. J. S. BACH................ “Bis du bei mir” 
Érica Colognezi (soprano); Alison Fidelis de Souza (violino); Nathan Marinho (órgão) e 
Salvatore Pronestì (cravo) 

7. G. P. TELEMANN.. “Ária II” (Partita n.4, sol menor) 
Carolina Bee Araújo (flauta) e Aline Paula Santos (cravo) 
 

8. J. S. FASCH.............. “Largo” (Sonata 9 – oboé I e II  e contínuo) 
Carina C. de Araújo e Lúcio Gomes Portela (oboé); Rosane Cardoso de Araújo (órgão); 
Matheus T. Prust (viol. da spalla); Salvatore Pronestì (cravo) 

9. C. MONTEVERDI.. “Interrotte Speranze” 
Vagner Mizael e Igor Correia (tenores) e Eduarda Pinheiro dos Santos (órgão); Matheus 
T. Prust (violone da spalla); Salvatore Pronestì (cravo) 

10. B. MARCELLO......  “Adágio” (Sonata em Fá Maior – Flauta e contínuo) 
Carolina Bee Araújo (flauta) e Salvatore Pronestì (cravo) 

11. N. MATTEIS.......... "Ciaccona" 
Matheus Theodorovitz Prust (violino); Rosane Cardoso de Araújo (órgão) Salvatore 
Pronestì (cravo); Roger Burmester (guitarra barroca) 

12. A. VIVALDI............ “Domini Deus”  
Érica Colognezi (soprano); Carina Cardoso de Araújo (oboé); Lucas Thomasi Gênero 
(órgão) e Salvatore Pronestì (cravo) 

13. ................................. Obra surpresa 
Todos os participantes 

Organização:  
 

 

 
 
CURSO DE LUTERIA 

Apoio: 

  


