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de ! Neste momento de ansiedade e preocupações, descei até nós, livrai-nos 
do furacão que se aproxima num rodopiar de ódios, de vinganças, de ambi
ções ! Salvai a humanidade, salvai todos aqueles em cujos corações se aninha 
êsse doce anseio, anseio de paz ! 

Senhor, ouvi a nossa prece, o nosso Canto . de Amor, pelo bem da humani
dade que confia em Vós, Senhor! 

Paz ! Oh Paz !. . " 
"VOZES DA FLORESTA" - par.a coros, solistas e orquestra. Esta peça 

de grande envergadura foi escrita para um filme de pequena met ragem produzido 
pela Cinédia. Focaliza o período de transição entre a noite e o dia, em plena selva . 
Depois, a alvorada, o nascer do sol. Este é o panorama que o filme vai descre
vendo, sendo acompanhado pela orquestra e pelos coros. 

Poeta por natureza e temperamento musical por excelência, Barroso Netto 
quís homenagear a natureza brasileira. Sua soberba inspiração, aliada à técnica 
segura, esboçou o quadro com maestria, esmiuçando detalhes e obtendo um con
junto empolgante. A música vai acompanhando o desenrolar da cena com extra
ordinária exatidão. As cambiantes de luz vão se processando dentro das gradativas 
sucessões de sons. 

Nós nos transportamos em espírito para a floresta. Música soturna para as 
trevas densas na noite que finda. Tudo é silêncio e concentração. Mas, aos poucos, 
vamos distinguindo contornos vagos, imprecisos, disformes. Há respeito e temor. 
E a música é solene e mística. Há bruxoleíos e fosforescências. Os primeiros rumores. 
Estalam as folhas secas . .. Farfalham as ramad as altas ... Rumoreja a agua cor-
rente ... Há chilreios e roçar de asas, correrias e guinchos ... Silvos e assovios ... 
E a orquestra vai acompanhando toda a evolução de claridade e dos ruídos que 
se intensificam mais e mais. 

Luzes difusas varam as trevas. Desce a neblina da madrugada. Tudo se vai 
tornando cinzento e nebuloso. Vozes se elevam. Vêem das aguas, das árvores, do 

· chão, do vento, perambulam nos ares, a êsmo, e permanecem, simbolizando o 
espírito da floresta saudando o novo dia que nasce. 

A orquestra cc mo que concentra as forças . Espraia-se depois retrae-se, na 
expectativa. As vozes são mansas e doces. Num esforço maior os raios do sol rom
pem a névoa. Há um transbordar de luzes. E toda a floresta resplende, engalanada 
de côres e ruídos festivos. Então, um fluxo de sons derrama-se· pela orquestra, 
radiante, enquanto as vozes se elevam, atingindo um crescendo triunfal, cantando 
a glória do astro-rei. 

E eis a mensagem musical das vozes da floresta no poema literário concebido 
pelo compositor: 

"É n oite ainda ! 
Sinistra escuridão 
Silêncio! 
A treva que não finda 
Frio ! Frio ! Frio ! 
O vento a soluçar num coração gelado- o coração da floresta! 
No regato tristonho, como um sonho, caminha, lentamente, a agua a mur

murar, e, imóveis na vida secular, as árvores gigantes, olhando o céu, na escuri
dão encobrem com seus braços o templo da floresta . 

Templo sombrio ! 
Templo sem luz ! 
Em cada galho oculto desenha-se uma cruz - o símbolo da fé ! E a folha se

ca, e a erva que rasteja, são a humildade e o bem que se deseja ! 
Oh ! Sol, que tanto tardas, vem aquecer nossas folhas engelhadas e ávi

das de luz! 
Em belezas tamanhas, a tua luz que beija o flanco das montanhas mal chega 

aos nossos troncos seculares ! 
Enche de luz a côr sombria dos nossos verdes ramos ! 
Vem, sol bendito ! Atravessa os cam inhos do infinito ! Escuta a nossa voz, 

a nossa prece, o nosso grito, a nossa invocação - Sol de Amor, luz, fulgor ! En
cantamento ! Vida de todas as vidas! Pensamento em forma luminosa! Essên
cia divina, alma das coisas, Sol, abençoado Sol !" 
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1.a Parte 
1 -Era· uma vez 

Charlie Fonseca Chan 

2- Historia Triste 
H edys Portda Barrozo N etio 

3-Valsa lenta em mi menor 

Maria Regina Bevilacqua Land 

4- Pizzicato 

W ally Fúnseca Chan 

5- lntermezzo (2 pianos, 4 mãJs ) 

Darciléa Pires de Almeida 
Laura Bevilacqua Barrozo Netto 

6- Valsa lenta em fa maior 

Maria Regt·na Paranhos 

7 - Scherzo · Valsa 

Therezinha Barbosa de Castro 

8- Minha Terra 

Ruth M an·a Chave& de Oliveira 

BARROZO 

9- Soldadinho . . . Marche ! ( 2 pt'anos, 4 mã JS ) 

Ruth M an·a Chaves de Ol1:veira 
Laura Bevilacqua Barrozo Netto 

(Adaptação a 2 pianos pelo núustro Láo Percv.:hi 

( Romance 
10-- j 

l Polichinelo 

Nicada ·Fl(lres Belmonte 

{ 
Chôro 

11- .. 
Serenata d1abohca 

Margarida Lacourt Rocha 

\.· 

NETTO 

I - Canção da Saudade 
2- Cantiga 
3-Dorme 
4- Ritornello 

2." Parte 

5- Oração da pobre (Para canto e piano) 
Mana Duáa G.odoy 

6- Uma saudade (Para côro feminino) 

7- Paz ! (Declamação côro e orquestra) 
Declamadora-- A diJlia Marques Frade 

8-- Vozes da Floresta (Para côro e orquestra) 
Solista: Odeíte Monteiro- Regente: Maestro Orlando Frederico 

Comentário pela . Senhorita Lucilia Figueiredo 

BARROZO NETTO - "PAZ" E "VOZES DA FLORESTA" 

joàquim Antonio Barroso Netto foi um dos representantes mais destacados 
da música brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, aos 30 de janeiro de 1881, de
monstrou temperamento musical quando, bem criança ainda, ao receber uma 
gaita de foles, de presente. Estudou piano e , aos 9 anos compôs uma delicada 
"Gavota", que foi editada. Fez os cursos regulares do Instituto de Música e diplo
mou-se em j'iano, obtendo o primeiro prêmio com grande distinção. Mais ta1de 
foi nomeado professor de piano do Instituto, prosseguindo sua trajetória brilhante. 

"Virtuose" de valor, mestre competente e dedicadissimo, foi tambem com
posito r p r imoroso. Dono de um estilo claro e lírico, suas obras revestem-se de 
uma emoção bem brasileira, de expressão elegante e graciosa. São bem conhecidas 
suas pe; as para piano e canto. E nenhum estudan te de música ou recitalista deixa 
de ad icionar a seu repertório alguns desses sugestivos quadros de autoria do sau
doso m estre. T amben •. foi um dos grandes animadores do canto coral. Criou, mesmo, 
um C c rpo Coral constituído de 300 v ozes mixtas que realizou audições memo
raveis . B arroso Neto faleceu a I de setembro de 1941 . Terminou sua carreira srlo
riosa aos 60 anos, deixando descendência ilustre e uma geração de exímios m~si
cistas. 

Os d ois números de autoria de Barroso Netto que vamos ouvir no Concerto 
de hoje, pertencem ao repertório coral. A letra de ambos é do próprio compositor. 
"PAZ"- Um hino à Paz, uma exortação à Humanidade em prol de um mundo 
melhor. A declamação é um verdadeiro poema: 
· "Paz ! Harmonia das almas, sol de amor ! Baixai vossos raios de ouro sobre 
a terra ensanguentada ! Dai lenitivo à dor dos que ficaram sem pai, sem mari
do, sem lar! 

Oh ! mães que chorai os vossos filhos ! Homens que tendes fé ! 
Crianç~s famintas que viveis nas terras devastadas pelos horrores da guerra ! 

Orai ! Que todos os corações a prece se eleve ao Redentor, na esperança de uma 
maior harmonia entre os homens ! Paz ! Anjo protetor de toda a Humanida-


