UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Centro De Artes - Faculdade de Música
Curso de Bacharelado em Música – Habilitação em Composição Musical

Trabalho de Conclusão de Curso
Memorial de Composição

Os Processos Composicionais da Peça Èlan

Fabrício Solano Gonçalves

Pelotas, 2018.

Fabrício Solano Gonçalves

Os Processos Composicionais da peça Èlan

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Faculdade de Música da Universidade Federal de
Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de
Bacharel em Música – Habilitação em Composição
Musical.

Orientador: Prof. Me. Jorge Geraldo Rochedo Meletti

Pelotas, 2018.
ii

Fabrício Solano Gonçalves

Os Processos Composicionais da peça Èlan

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado, como requisito parcial, para obtenção do
grau de Bacharelado em Composição Musical, Centro de Artes, Universidade Federal
de Pelotas.

Data da Defesa: 01/03/2018

Banca Examinadora:

...............................................................................................................................
Prof. Dr. Carlos Walter Alves Soares

...............................................................................................................................
Prof. Me. Guilherme Campelo Tavares
iii

Agradecimentos

Agradeço à minha família pelo apoio incondicional; em especial minha mãe
Marcia de Souza Solano e minhas tias Regina Gonçalves Braga e Mariza Gonçalves
Madruga.
Ao professor Jorge Geraldo Rochedo Meletti pela orientação neste trabalho e
pelas valiosas orientações e provocações na disciplina de Composição.
Aos professores Guilherme Campelo Tavares, Rogério Tavares Constante,
Carlos Walter Alves Soares e James Corrêa por ampliarem meus horizontes e
capacidades musicais.

iv

Resumo

GONÇALVES, Fabrício Solano. Os Processos composicionais da peça Èlan. 2018.
38p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Música – Habilitação em
Composição), Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018.

Este memorial investiga o processo composicional da peça Èlan, para piano solo, em
que a Harmonia é utilizada como um dos elementos centrais da composição musical.
O discurso musical é explorado através de alguns processos harmônicos como
Paralelismos, Poliacordes e técnicas composicionais envolvendo tratamento de
textura.

Palavras-chave: composição musical; ímpetus; harmonia.

v

Abstract

GONÇALVES, Fabrício Solano. Os Processos composicionais da peça Èlan. 2018
38p. Term Paper (Bachelor’s Degree in Music – Composition), Centro de Artes,
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2018.

This memorial investigates the compositional process of the piece Èlan, for solo Piano,
which Harmony is used as one of the central elements in the musical composition. The
musical discourse is explored throught some harmonic processes as Parallelisms,
Polychords and compositional techniques that involve the treatment of the texture.

Keywords: musical composition; ímpetus; harmony.
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1 INTRODUÇÃO

O presente memorial apresenta uma investigação fruto da reflexão a respeito
dos processos composicionais que envolvem a peça Èlan.
No capítulo 2 descrevo os motivos que me levaram a escolher Èlan como objeto
a ser investigado nesta pesquisa.
O capítulo 3 foi reservado para a descrição (sob a forma de um panorama geral)
de alguns aspectos mais relevantes da peça e sua estrutura formal.
No capítulo 4 passo a descrever os processos de pré-composição, onde estão
incluídos o planejamento inicial, os conceitos abarcados na ideologia da peça e
também as referências musicais com as quais busquei dialogar.
No capítulo 5 discuto os processos composicionais utilizados e analiso a
maneira com que foi feito o controle de tensão durante a composição da peça. Este
capítulo contém dois subcapítulos, onde observo outros elementos que podem ser
associados a questões de tensão e relaxamento.
Por fim, nas considerações finais exponho os resultados que foram atingidos
através desta pesquisa, mediante a análise da peça e as reflexões sobre o processo
composicional, desvendando aspectos que a mim eram desconhecidos, além de
possíveis desdobramentos e aspirações artísticas futuras.
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Èlan, para piano solo, foi composta no ano de 2016 durante a disciplina de
Composição VI1, do curso de bacharelado em Composição Musical da Universidade
Federal de Pelotas. O título escolhido significa ímpeto em Francês e isso ocorreu
devido a uma referência à música impressionista francesa do início do séc. XX,
especificamente obras de Debussy e Ravel, que exerceram influência na composição
de Èlan pela utilização da harmonia. Desta forma, a peça fez parte de uma pesquisa
composicional específica, semestral e pessoal, em que busquei explorar a criação do
discurso musical principalmente através de procedimentos relacionados com a
harmonia.
Durante minha graduação, pude experimentar nas obras compostas a
utilização de diversas instrumentações, técnicas e processos composicionais
variados. Exemplos disso incluem as peças: Drum Week para bateria solo, Èlan,
Sonata Eletroacústica; Tweevoudigheid para piano e bateria, Duo nº1 de trompetes,
Limo Perdiz para violão e voz; 6=9 para piano, bateria e acordeon; Road to Multiverse
para banda de Rock e Golpe para grupo de câmara contendo 2 flautas, 2 violinos, 2
violões e acordeão. Nesse período da graduação também tive a oportunidade de
participar como bolsista Monitor das Disciplinas de Harmonia (em 2015) e bolsista do
projeto de ensino Elaboração de Apostilas para as Disciplinas de Harmonia I a IV (em
2016 e 2017). Esta experiência, de contato direto com o professor orientador do
projeto e com os discentes em sala de aula, me permitiu aprimorar e expandir meu
vocabulário harmônico, despertando novas inquietações no âmbito da composição
musical.
Desta forma, a escolha de Èlan como objeto a ser investigado nesta pesquisa
se deu porque acredito que esta peça – em relação às outras peças compostas
durante minha graduação – melhor traduz minhas buscas composicionais e
experimentos atuais. Além disso, por se tratar de uma peça que compõe a segunda
metade do curso, reflete meu próprio amadurecimento musical ao longo deste e um
maior domínio de técnicas de manipulação dos materiais musicais.

1

Orientada pelo Professor Jorge Geraldo Rochedo Meletti.
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3 PANORAMA GERAL DE ÈLAN

A

peça

possui

uma

forma

geral

ternária,

com duração

total

de

aproximadamente 6 minutos. Cada seção é separada da seguinte por um gesto
cadencial e além disso, cada seção é caracterizada por uma lógica de elaboração de
materiais específica.
A primeira seção, dos compassos [1] – [62], possui como característica
marcante o uso da textura homofônica, criada principalmente pela sobreposição de
estruturas cordais idênticas. Estas estruturas são oriundas do sistema tonal,
caracterizado pelo empilhamento de terças. No entanto, estes acordes não são
utilizados de forma tradicional (funcional), mas sim num contexto que busca explorar
o colorido harmônico de maneira mais livre e intuitiva, em um discurso harmônico mais
imprevisível e que valoriza o movimento paralelo entre as vozes formadoras destes
acordes. Tal utilização é descrita por Kostka, que afirma que no início do século XX,
“Compositores que ainda fazem uso de sonoridades em terças, geralmente o fazem
no contexto de sucessões harmônicas não usuais e imprevisíveis”2 (KOSTKA, 1999,
p.99). Estes elementos estão presentes na figura 1, em que podem ser observados
acordes tradicionais G7(#11) (Fr 6+), F#m7, Am7 e Fm7 em dobramentos nos dois
pentagramas, e o movimento paralelo entre as vozes.

Figura 1 – Textura homofônica formada pela sobreposição de estruturas cordais idênticas, em
movimento paralelo [49].

2

Composers who still make use of tertian sonorities generally do so in the context of unusual or unpredictable
harmonic sucessions (KOSTKA, 1999, p.99).
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Após um gesto cadencial em [61] - [62], a seção A é finalizada e tem início a
seção central da peça, que vai de [63] - [88]. Esta nova seção contrasta com a primeira
principalmente em relação à textura, agora estratificada, em três camadas em que
cada camada possui uma lógica de elaboração de materiais individual. A camada
superior contém as mesmas estruturas cordais da seção A – agora arpejadas – com
o objetivo de manter um elo harmônico comum entre as duas seções. Ainda assim,
não se trata de uma repetição literal, uma vez que os acordes são apresentados
arpejados e sua ordem original não é a mesma. A camada intermediária se caracteriza
predominantemente por díades em notas longas que tem por objetivo contribuir com
a harmonia geral, ora compartilhando notas com as demais camadas e confirmando
as sonoridades destas, ora se opondo a elas sem compartilhar notas comuns. Por
último, a camada inferior é apresentada através de uma linha melódica fluida,
predominantemente no registro grave, formada pela manipulação sistemática de uma
coleção de 5 classes de notas (Lá – Fá# - Mi – Dó – Si). As três camadas desta textura
estão indicadas por linhas tracejadas na figura 2.

Figura 2 – Textura estratificada em três camadas [63].

A última seção da peça inicia em [89] e se trata de um retorno aos materiais
cordais expostos na primeira seção. Com isso, neste momento é retomada a textura
homofônica (predominantemente homorrítmica), porém com uma lógica de
elaboração de materiais distinta. Agora a harmonia passa a ser mais densa, composta
essencialmente pela sobreposição de acordes diferentes entre si, gerando
poliacordes, como pode ser observado na figura 3.
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Figura 3 –Poliacordes em [111].

A tabela 1 expõe o panorama geral de Èlan, indicando aspectos relevantes
como o esquema formal da peça e as suas características harmônicas e texturais,
descritas anteriormente.

Tabela 1 – Esquema formal de Èlan.

É importante destacar que além das características harmônicas e texturais,
outros elementos e processos também contribuem para a definição formal de Èlan, os
quais serão descritos posteriormente.
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4 PRÉ-COMPOSIÇÃO

Para mim, ao escrever uma nova composição é importante haver alguma
motivação inicial ou fonte de inspiração cuja influência determinará aspectos do
trabalho composicional. O professor e compositor norte americano Roger Reynolds
indica que essa inspiração pode ser entendida como ímpetus: “Gosto de me referir a
isto como o ímpetus do trabalho, a essência concentrada e radiante da qual o todo
pode surgir e para a qual, uma vez iniciada a composição, o todo em evolução é
continuamente suscetível, igualmente responsável”3 (REYNOLDS, 2002, p.8). O autor
também acrescenta que “O ímpetus atua, a nível formal, para guiar a coerência do
todo enquanto simultaneamente conduz a integridade dos detalhes acumulados” 4
(2002, p.8).
A partir dessas considerações, entendo por ímpetus essa motivação inicial que
serviu como ferramenta para a elaboração de uma lógica na obra e no
desenvolvimento do discurso musical. No caso de Èlan, consistiu em compor uma
peça para piano utilizando alguns dos conhecimentos adquiridos na disciplina de
Harmonia IV5. Sendo assim, o parâmetro harmonia seria um dos elementos centrais
da composição e as características harmônicas presentes na obra serviriam para guiar
a coerência do todo através de unidade e consistência. Estas, por sua vez, se dariam
através das relações internas entre os materiais utilizados ao longo das seções e que
conduziriam até o momento em que o ímpetus, passaria a atuar na totalidade formal
da peça. Este entrelaçamento estrutural que envolve o ímpetus pode ser observado
no esquema a seguir, retirado do livro Form and Method de Reynolds e adaptado à
realidade de Èlan conforme meu entendimento do conceito.

3

I like to refer to this as the “ímpetus” of the work, the concentrated, radiante essence out of which the whole
can spring and to which, once composition has begun, the evolving whole is continously made responsively, even
responsible (REYNOLDS, 2002, p.8).
4

The impetus acts, from formal heights, to guide the coherence of the whole while simultaneously driving the
integrity of the accumulating detail (REYNOLDS, 2002, p.8).
5

Disciplina optativa nos cursos de bacharelado em música da UFPel, orientada pelo professor Guilherme
Campelo Tavares.
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Figura 4 – Esquema do ímpetus adaptado.

Considerando que a harmonia possui um papel importante na composição de
Èlan, se faz necessário esclarecer alguns termos pertinentes a esta discussão. Atento
ao que diz o professor e compositor Ernst Toch: “Harmonia é o termo técnico para a
coincidência de três ou mais alturas. Assim como acorde. Isto parece implicar que os
dois termos são idênticos. Todavia eles não são”6 (TOCH 1948, p.1).
Na realidade, harmonia é o resultado de uma sonoridade com sentido muito
mais amplo que acorde, por exemplo um encadeamento de acordes de sexta
consecutivos (D/F, E/G, F/A, G/B, etc). É possível perceber que se trata de uma
mesma estrutura de acorde, embora possam representar diversas harmonias
formadas por esses acordes. Assim também se dá no inverso desse exemplo, em um
encadeamento contendo inversões do acorde Dó maior (C, C/E e C/G) o resultado é
de uma harmonia mais estática, porém não se trata da mesma estrutura de acorde
(TOCH, 1948).
Começamos a sentir que harmonia é uma noção muito superior,
muito mais relevante. É certamente mais fácil para o ouvido distinguir duas
harmonias diferentes do que duas estruturas de acordes diferentes. Se torna
evidente que harmonia tem uma maior influência sobre a composição, maior
que o acorde; que a harmonia – não acorde – pode constituir parte das
características pessoais de diferentes compositores (Wagner, Debussy); que
a harmonia, mesmo dentro da mesma composição, tem uma significância
funcional maior do que acorde7 (TOCH, 1948, p.3).
6

Harmony is the technical term for the coincidence of three or more pitches. So is chord. This seems to imply
that the two terms are identical. Yet they are not (TOCH, 1948, p.1).
7

We begin to sense that harmony is the far superior, far more relevant notion. It certainly is easier for the ear to
distinguish two different harmonies than two different chord structures. It becomes evident that harmony has a
greater bearing upon composition at large than chord; that the harmony - not chord - may constitute part of the
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Neste ponto, penso que da forma ampla como a harmonia foi utilizada em Èlan,
pode-se relaciona-la tanto ao pensamento de Toch quanto de Reynolds que expõe:
Eu tenho em mente que expressão deva ser pensado de uma forma
abrangente e metafórica. Não é obrigatório, eu penso, que uma obra carregue
consigo as emoções do compositor, delineie suas narrativas, ou sirva como
um simulacro de personalidade. Uma composição pode satisfatoriamente
“expressar” – que nesse caso é para irradiar de forma límpida – sua “maneira
de operação”8 (REYNOLDS, 2002, p.5).

Desta forma, este conjunto de “características pessoais de diferentes
compositores” pode ser relacionável com a “intensão expressiva”. Com isto, as
tomadas de decisão que envolveram a composição de Èlan fazem parte deste
conjunto de características que definem (pelo menos) meu modo próprio de pensar
na composição e talvez mais importante ainda, o modo com que penso o papel da
harmonia em uma composição. Isso, na realidade, pelo fato deste último se relacionar
mais diretamente com o ímpetus desta obra, tendo em vista que a peça poderia
“negar”9 a harmonia e focar em ritmo, melodia, contraponto ou timbre.
A partir desta definição conceitual inicial, busquei fazer experimentações junto
ao piano. Essas experimentações tiveram a finalidade de definir questões importantes
como, por exemplo, o caráter, materiais principais e também os limites técnicos de
sua execução. Exemplos disso incluem: a atribuição de um caráter lírico à peça; o
compromisso de que a peça fosse executada pelo menos por mim (o que implica em
algumas restrições técnicas, tendo em vista que não possuo formação extensiva como
pianista); o vocabulário harmônico formado por acordes em terças e a movimentação
paralela entre as vozes formadoras desses acordes.
Após as experimentações, fiz um esboço de algumas ideias através da escrita
na pauta. Neste primeiro momento do projeto, a maioria das ideias e dos conceitos

personal characteristics of different composers (Wagner, Debussy); that harmony, even within the same
composition, has greater functional significance than chord (TOCH, 1948, p.3).
8

I intend expression to be thought of in a wide, a metaphorical, regard. It’s not mandatory, i think, that a work
carry with it the composer’s emotions, lay out his narratives, or serve as simulacrum of personality. A
composition may satisfactorily “express” – wich in this case is to cleanly radiate – its “manner of operation
(REYNOLDS, 2001, p.5).
9

Nesse sentido me refiro a algo próximo a uma harmonia acidental, em que não haja uma preocupação ou
planejamentos em relação às estruturas verticais.

9

estavam incipientes, não possuindo muitas definições em termos de ritmo, registro,
articulação, intensidade, etc. Esses esboços podem ser observados nas figuras 5 e 6
e representam os conceitos e as ideias embrionárias relativas às seções A e B:

Figura 5 – Esboços iniciais das seções A e B.

Figura 6 – Esboços iniciais: procedimentos aplicáveis ao conjunto na seção B.
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No que diz respeito a seção A, pode-se observar na figura 5 (até a barra dupla)
que foram elencadas algumas estruturas cordais, gestos melódicos isolados, algumas
relações de paralelismos, mediantes cromáticas e uma escala que poderia ser
utilizada. Para a seção B foi elencado um conjunto de classes de notas inicial (terceiro
sistema da figura 5) que seria posteriormente utilizado através de gestos melódicos
na região grave do instrumento. Também foram incluídas nessa fase algumas ideias
mais abstratas, como outras coleções de classes de notas derivadas de alguns
procedimentos de elaboração melódica (conforme mostra a figura 6).
Neste momento da fase de esboços e experimentações iniciais, a seção A
estava planejada para conter as estruturas cordais contidas na figura 7. A notação
utilizada abaixo ilustra como a harmonia foi pensada de uma forma abstrata: a
estrutura do acorde – seu tipo – é mais importante que a fundamental sobre a qual ela
é construída e para melhor ilustrar esse pensamento decidi pela notação em que X
representa qualquer fundamental sobre a qual será feita a montagem do acorde.

Figura 7 – Estruturas cordais elencadas.

É digno de nota que nessa fase já estava previsto a possibilidade de que ao
longo do discurso musical outras formações de acordes poderiam ser utilizadas, como
por exemplo a inversão desses acordes ou mesmo estruturas cordais diferentes das
demonstradas acima. Entretanto, estes desvios deveriam ser casos isolados. Optei
pela predominância dessas estruturas pré-definidas para não ferir a lógica inicial e
contribuir com a unidade, ao mesmo tempo em que possibilitaria diversidade
harmônica.
Dentre os acordes elencados acima se destaca o de sexta francesa (Fr6+). Sua
escolha se deu por diversas razões, incluindo sua sonoridade, que é de meu gosto
pessoal além das associações que o mesmo permite com a escala de tons inteiros,
muito utilizada por Debussy. No entanto, mais importante que isso são as
possibilidades de reinterpretações enarmônicas desta estrutura uma vez que a sexta
aumentada pode ser reinterpretada enarmonicamente como sétima menor e a quarta
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aumentada pode ser reinterpretada como quinta diminuta ou mesmo como décima
primeira aumentada, conforme segue o exemplo na tabela 2.

Tabela 2 – Reinterpretações enarmônicas para o acorde de sexta francesa.

Estas possibilidades enarmônicas fazem com que o acorde com estrutura de
sexta francesa possa ser utilizado como uma espécie de acorde coringa, cujas notas
podem conduzir/resolver em diversas direções. O aproveitamento de propriedades
como essas, ou seja, reinterpretações enarmônicas e também tendências na
condução de vozes herdadas da tradição da harmonia funcional, auxiliaram na
exploração do discurso harmônico que eu buscava.
Apesar do foco pré-composicional inicial estar sobre o parâmetro harmonia, a
dimensão melódica também desempenha um papel importante em Èlan. Toch expõe
que, “enquanto harmonia é formada pela coincidência de três ou mais alturas, a
melodia é formada pela sua sucessão”10 (TOCH 1948, p.62).

10

While harmony is marked by the temporal coincidence of diferente pitches, melody is marked by their temporal
succession (TOCH, 1948, p.62).
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[...] nós aprendemos que uma linha melódica não envolve
necessariamente uma mudança de harmonia. É óbvio, contudo, que qualquer
mudança de harmonia necessariamente envolve a formação de uma linha
melódica, não importa o quão curta, na voz ou vozes que causam a mudança
harmônica11 (TOCH 1948, p.64).

A partir deste ponto de vista, observo a proximidade dessa ideia com o conceito
jazzístico conhecido por chord melody12. Embora o chord melody não pressuponha
necessariamente um paralelismo estrito, é muito utilizado na música popular,
sobretudo por guitarristas de Jazz, considerando que a guitarra facilita tecnicamente
a movimentação direta entre todas as vozes dos acordes. Todavia, penso que esse
efeito também explora linhas melódicas cordais e se faz presente nas minhas
referências empíricas. Nessa direção caminhava Èlan, enfatizando os paralelismos ao
piano e, consequentemente, as melodias formadas pelas constantes movimentações
dos acordes.
Após as experimentações iniciais defini o vocabulário harmônico que seria
utilizado e passei a pesquisar, estudar e dialogar com a obra de outros compositores
que haviam utilizado esta técnica que gera linhas melódicas de acordes. Os exemplos
abaixo (figuras 8, 9 e 10) dos compositores Claude Debussy e Maurice Ravel, serviram
tanto de referencial sonoro quanto estético para a composição da primeira seção de
Èlan.

Figura 8 – Paralelismo diatônico em La Cathédrale Engloutie de Claude Debussy - Prelúdios, Livro 1:
1909-10.

11

[...] we learn that a melodic line does not necessarily envolve a change in harmony. It is obvious, how ever,
that any change of harmony necessarily involves the formation of a melodic line, no matter how short, in the
voice or the voices which cause the harmonic change (TOCH 1948, pág.64).
12

Do Inglês, Melodia de acordes, que consiste em um estilo de harmonização.
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A figura 8 apresenta diversas estruturas cordais semelhantes que, de maneira
geral, se conformam ao universo diatônico de Dó maior. Além disso, estes acordes
possuem uma tendência de movimentação paralela entre todas as vozes. Embora o
objetivo em Èlan não fosse utilizar paralelismos diatônicos como os do exemplo acima,
o trecho da peça de Debussy foi utilizado como referência principalmente em relação
ao resultado textural, ao registro predominante, ao número de vozes e ao
espaçamento entre elas em cada acorde.
Por outro lado, a figura 9 traz, numa redução para piano, uma utilização de
paralelismos diferente da anterior. Ao invés do diatonismo observado acima, os
acordes utilizados em “Noturnos” (figura abaixo) são resultado de um paralelismo real,
sendo formados por transposições reais de todas as vozes, em que a relação
intervalar não é alterada de acorde para acorde. Este efeito foi atingido através de
acordes de 4 sons (em maioria) e que formam as estruturas X7 e X(#5), e suas
inversões, conforme a cifragem proposta anteriormente.

Fig. 9 – Paralelismo real em Nuages de Claude Debussy - “Noturnos”: 1897-99.

De modo semelhante, a figura 10 traz como exemplo a utilização de movimento
paralelo real, pelo compositor Maurice Ravel, com estruturas cordais de 5 sons
contendo as estruturas X7(9) e enfatizando o movimento paralelo de quinta justa no
sistema inferior.
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Fig. 10 – Paralelismo real em Pavane Pour Une Infante Defunte de Maurice Ravel: 1899.

Estes dois últimos exemplos exerceram uma maior influência em minha
composição na medida em que busquei explorar um colorido harmônico mais livre e
cromático. Ainda assim, durante a fase pré-composicional, a utilização de contextos
melódicos e harmônicos diatônicos não estava totalmente descartada e poderia
eventualmente ocorrer de acordo com a necessidade expressiva.
Outra peça importante com a qual busquei dialogar foi Voiles, de Debussy, em
que também é utilizada a técnica de paralelismo em sua primeira seção. No entanto,
a referência mais marcante se deu na seção contrastante desta peça, em que
Debussy utiliza uma textura estratificada em três camadas: uma camada superior
contendo uma melodia no registro agudo, uma camada intermediária com um gesto
escalar rápido, utilizando a escala de tons inteiros em direção ascendente e uma
inferior no registro grave, com um baixo pedal na nota Si bemol. Essas características
podem ser observadas na figura a seguir.
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Figura 11 – Textura estratificada em Voiles de Claude Debussy - Prelúdios, Livro 1: 1909-10.

Em Èlan, essa referência determinou o tipo textural, estratificado, e o número
de camadas. Porém, a disposição das camadas e os materiais que lhes caracterizam
seriam bastante diversos dos de Debussy. A melodia principal estaria presente no
registro grave, e não seriam utilizadas notas pedais, nem gestos escalares de
movimentação rítmica rápida.
Durante a fase pré-composicional, a última seção não havia sido planejada com
a mesma riqueza de detalhes e informações que as seções anteriores. Na realidade,
inicialmente havia apenas estabelecido que seria uma forma ternária. No entanto,
naquele momento não me comprometi com uma estrutura formal tradicional, deixando
indefinido se esta última seção seria um retorno literal (A-B-A), um retorno variado (AB-A’) ou mesmo um novo contraste (A-B-C). Esta definição só se deu posteriormente,
durante o processo composicional da seção B. Nesse momento retornei ao projeto e
optei por um retorno variado, utilizando o conceito de poliacordes nesta seção final,
em que passei a dialogar com outras referências teóricas e musicais.
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Kostka indica que “um poliacorde combina dois ou mais acordes em uma
sonoridade mais complexa [...]”13. Também expõe que “qualquer acorde de 11ª ou 13ª
pode ser explicado como a combinação de duas sonoridades mais simples, mas isso
seria uma análise incorreta se nós não os escutarmos desta forma” 14 (KOSTKA 1999,
p.65). Isso na realidade facilita a análise de acordo com o vocabulário ou gênero
musical, pois nesse caso seria possível analisar como poliacordes determinadas
passagens jazzísticas, que utilizam em abundância tríades e tétrades de estrutura
superior (9ª, 11ª e 13ª). Entretanto, o que acontece é que no repertório de Jazz nós
não ouvimos as estruturas superiores como uma combinação de acordes distintos.
Para melhor exprimir o efeito policordal, Kostka expõe que “os constituintes de
poliacordes são geralmente tríades formadas por terças sobrepostas ou acordes com
sétima [...]”15 (KOSTKA 1999, p.66).
Na mesma medida que Kostka, Leon Dallin expõe que “apenas tríades e
acordes com sétima são unidos em formações policordais. Estruturas menos
familiares perdem sua identidade em associações complexas“16 (DALLIN 1974, p.88).
Uma referência musical importante para a criação desta seção pode ser
observada mais abaixo na figura 12. O trecho destacado faz parte da peça Petrushka
do compositor Igor Stravinsky e serviu de referência principalmente em função do
resultado sonoro obtido através da combinação – por sobreposição – de estruturas
cordais simples e tradicionais. Entretanto, como aconteceu com as outras peças de
referência, a utilização do conceito de poliacorde em Èlan é distinta da utilização feita
por Stravinsky. No trecho em questão, o ritmo harmônico é mais estático e utiliza
repetições literais dos materiais para expressar o efeito. Além disso, o espaçamento
orquestral entre as camadas e, entre as duas estruturas cordais formadoras do
poliacorde é muito próximo e consequentemente muito denso.

13

A polychord combine two or more chords into a more complex sonority [...] (KOSTKA 1999, p.65).

14

Any 11th or 13th chord could be explained as a combination of two simplier sonorities but this would be an
incorrect analysis if we do not hear them that way (KOSTKA 1999, p.65).
15

The constituents of polychords are usually tertian triads or 7th chords [...] (KOSTKA 1999, p.66).

16

only triads and seventh chords are united in polychordal formations. Less familiar structures lose their identity
in complex associations (DALLIN 1974, p.88).
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Considerando o entrelaçamento orquestral entre as diversas camadas rítmicas
e texturais no trecho, resolvi para fins de facilitar a análise elencar o papel de cada
estrutura responsável pela formação dessa sonoridade do poliacorde em questão.
São elas:
 Flautas, oboés, corne Inglês, piano e cordas formam através da combinação
orquestral e do uso da articulação de trêmulo, um poliacorde baseado em duas
estruturas que reservam um trítono de distância (F# e C);
 Clarinetes (em Lá) e fagotes expressam o acorde de F# através dos gestos
complementares e alternados em direções opostas;
 Trompas (em Fá) tocam notas longas enfatizando o acorde de F#;
 Trompetes (em Sib) perfazem uma melodia formada por um arpejo do acorde
de C.

Figura 12 – Poliacorde em Petrushka de Igor Stravinky: 1911. Transcrição Simplificada.

Sobre Petrushka Dallin indica que “a sonoridade resultante de duas tríades
maiores à distância de um trítono não é tão remota daquelas consideradas
anteriormente como pode se esperar”17 (DALLIN 1974, p.89). Neste ponto observo

17

The sonority resulting from two major triads at the distance of a tritone is not so remote from fhose consedered
previously (DALLIN 1974, p.89).
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que em conformidade com o apontamento de Kostka citado anteriormente, a
combinação dessas duas tríades no trecho de Petrushka tomado como exemplo,
poderia – equivocadamente – ser interpretada como uma estrutura de tríade superior.
Nesse caso, uma dominante, com nona menor e uma décima primeira aumentada.
Entretanto, a função harmônica deste acorde não é percebida como tal, mas sim como
elementos distintos que na totalidade formam uma unidade poliacordal, devido à forma
como as duas tríades estão dispostas e devido à falta de direcionamento tonal no
contexto em que estão inseridas.
Desta forma, estipulei que esse retorno da seção inicial ocorreria através da
textura homofônica (homorrítmica) como característica principal. Entretanto, o ritmo
harmônico deveria ser mais rápido do que o exemplo de Stravinsky, explorando
diversos poliacordes na formação do discurso musical. Além disso, utilizaria um
espaçamento maior entre as estruturas formadoras dos poliacordes, se aproximando
mais do resultado textural de La Cathédrale Engloutie e ampliando a relação entre os
materiais musicais utilizados.
Ao final desse processo de diálogo com as referências, retornei para a fase de
experimentações ao piano buscando poliacordes com sonoridades que para mim
eram expressivas naquele momento. Após essas experimentações estipulei que o
discurso harmônico ao longo da seção (A’) iniciaria com poliacordes formados por
tétrades, sobrepondo essencialmente as estruturas cordais contidas na seção A. Ao
longo da seção estes poliacordes passariam a ser acordes mais convencionais,
compostos pela sobreposição de tríades – os quais não haviam ocorrido
anteriormente – e ao final restariam apenas a sobreposição de estruturas cordais
idênticas, como ocorreu na seção A. Mais para o final desta seção as inversões de
acordes estariam mais presentes, com a finalidade de explorar uma combinação
harmônica mais rica e variada em relação à seção A. Persichetti argumenta em
relação à sonoridade (ressonância) proveniente dessa utilização de acordes invertidos
na formação dos poliacordes:
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A ressonância de um poliacorde está determinada pela estrutura
intervalar da unidade de acorde base e o poder para gerar harmônicos de
seus sons separados. A segunda inversão da tríade maior como unidade de
base, é a unidade de acorde mais ressonante sobre a que se pode erguer a
poli-harmonia, porque seu espaço interno é mais fechado do que o das séries
de harmônicos; a terça maior da tríade de base em posição fechada, não é
tão fechada, ao lado da quinta justa das séries de harmônicos, como é a
quarta justa do acorde de quarta e sexta18 (PERSICHETTI 1985, p.140).

Dessa forma, as inversões estavam previstas no planejamento desta seção
final, porém, sem uma definição precisa com relação a quais delas seriam utilizadas,
de modo que seriam exploradas intuitivamente, através da experimentação das
diversas combinações possíveis, ao longo do processo de composição.
A fórmula de compasso 3/4 não se deu de forma arbitrária, mas também em
referência à seção A, em especial ao uso das tercinas, que foram utilizadas como
forma de colaborar para uma fluidez maior entre as linhas de acordes. Naquela seção
essa característica ternária foi escolhida para flexibilizar a regularidade transmitida
pelas figurações rítmicas em 2/4. Esse efeito inicia em [42], na frase que compõe o
ápice da seção, ora sobrepondo a figuração rítmica de 3 sobre 2, ora com tercina nas
duas camadas. Ao trabalhar na seção A' imaginei que de alguma forma esses
elementos de caráter ternário poderiam estar fixados no imaginário do ouvinte,
podendo contribuir com a associação entre ambas as seções.
É possível observar que até a etapa atual, o processo composicional englobou
diversos níveis e fases, formando uma série de processos de tomadas de decisões
que podem ser subdivididos de acordo com sua dimensão, conforme expõe Chaves:
Como uma atividade multi-tarefas, a composição musical pode ser
descrita como um processo de tomada de decisões [...]. A partir de uma teoria
da composição musical, o processo de tomada de decisões se estende por
três áreas principais: decisões ideológicas, decisões estéticas e decisões
locais. Existindo num fluxo continuo de tempo, a composição musical opera
simultaneamente nestes três níveis de tomadas de decisão (CHAVES 2012,
pág.238).
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La resonancia de un poliacorde está determinada por la estructura interválica de la unidad acordal de base y
el poder para generar armónicos de sus sonidos separados. La segunda inversión de la triada mayor como unidad
de base, es la unidad acordal más resonante sobre la que puede erigirse la poliarmonía, porque su espacio interno
es más cerrado que el de las series de armónicos; la terceira mayor de la tríada fundamental en posicion cerrada,
no es tan cerrada al lado de la quinta justa de las series de armónicos como lo es la cuarta justa del acorde de
cuarta y sexta (PERSICHETTI 1985 p.140).
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O nível de decisões ideológicas, é responsável pela escolha do repertorio com
o qual se deseja dialogar.

Neste nível ideológico, o compositor constrói um diálogo com o seu
repertório de escolha que dá sentido e contexto às suas composições e as
subjaz. Sombras desse repertório de escolha serão entrevistos na
composição terminada, pois estão no âmago de qualquer processo criativo
em música (CHAVES 2012, p.238).

O nível estético, por sua vez, representa a determinação – pelo compositor –
de quais serão os elementos sonoros colocados em operação na obra.
Neste nível de estética, escolhas de alturas ou de sons gerados
eletronicamente estão em operação, por exemplo, como também o poderão
estar uma escolha de campo harmônico ou a partição rítmica do continuo
fluxo temporal (CHAVES 2012, p.239).

O último nível comporta as decisões locais, indicadas por Chaves como as
decisões que “impelem o trabalho para diante e que conformam a obra através de um
processo cumulativo de informações”. Mais adiante expõe que: “essas decisões
pontuais dão à experiência auditiva a coesão e o senso de direção que parecem ser
categorias implícitas e obrigatórias na composição musical de hoje” (CHAVES 2012,
p.239).
Com base nisto tudo é possível observar a abrangência da dimensão que
envolve o processo composicional de uma obra. Na presente pesquisa já foram
descritos o nível ideológico e o nível estético. Agora passarei a relatar outros
processos que também contribuem para o desenvolvimento do discurso musical em
Èlan e que se encontram no nível de decisões locais.
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5 CONTROLE DE TENSÃO

Considerando que no contexto de Èlan a utilização não funcional da harmonia
acaba por torná-la mais imprevisível, é preciso então, estabelecer outros meios para
manipular a tensão e o relaxamento. De maneira geral, foram utilizadas várias formas
para controlar a tensão em Èlan: rítmica, textural, métrica e a principal harmônica19.
No contexto harmônico, busquei fazer o controle da tensão através da densidade de
informação harmônica, isto é, o quanto as camadas de harmonia se confirmam e se
reforçam e o quanto se contradizem e se “obscurecem”. Essa relação entre as partes
pode ser observada principalmente numa dimensão vertical. Exemplos de pouca
contradição na dimensão vertical podem ser observados principalmente na seção
inicial (A), onde, em ambos os pentagramas a estrutura de acorde é a mesma,
dobrada em oitavas, promovendo um reforço dos harmônicos produzidos pelo acorde
mais grave (pauta inferior). Em contrapartida, a seção final (A’) contém diversos
exemplos onde ocorre a sobreposição de estruturas cordais cujas notas da pauta
superior contradizem o acorde da pauta superior.
Por outro lado, um aumento de tesão na dimensão horizontal pode ser
observado principalmente através das mudanças harmônicas no encadeamento entre
diferentes tipos de acordes. Kostka expõe que dentre os possíveis processos
relacionados à harmonia "[...] um seria arranjar uma sucessão de acordes de acordo
com alguma medida de tensão, ou dissonância, que cada um contém” (KOSTKA 1999,
p.99). De acordo com a aplicação deste processo, pode ser observado um aumento
de tensão na dimensão horizontal no trecho que vai de [29] – [36], que inicia com o
acorde de Gm(7M) – de considerável tensão – seguindo com acordes de estrutura
Fr6+, Xm7(b5) em direção ao acorde de C#m7, em que há progressivamente menos
tensão harmônica. Nesta sucessão os acordes foram organizados de acordo com a
tensão harmônica aproximada de cada um deles, indo do mais tenso ao menos
tenso20. O autor também traz outras possibilidades que contribuem com a harmonia
incluindo “a progressão de registro, tipo de acorde, densidade, número de notas, e
19

Nesta pesquisa busco sempre me aprofundar sobre a principal delas, tensão harmônica, mas penso que em
determinados momentos se faz necessário descrever outros elementos que formam o contexto e são associadas
à harmonia.
20

Essa gradação dos acordes é subjetiva, baseada no grau de dissonância de cada acorde e na forma que eu os
compreendo e escuto. Outros ouvintes poderiam conceber organizações diferentes.
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assim por diante” (KOSTKA 1999, p.100). Todas essas possibilidades expostas por
Kostka me parecem ser mais relacionáveis com a dimensão horizontal, mas fato é
que, ambas as dimensões estão sempre presentes no discurso, sendo interrelacionadas. Desta forma, embora a dimensão vertical pouco colabore para um
aumento de tensão no trecho supracitado, na dimensão horizontal a tensão é
aumentada tanto pela sucessão de acordes de tipos diferentes, quanto pela
articulação rítmica dos acordes, a progressão de registro grave para o agudo, a
intensificação gradual das dinâmicas e as irregularidades criadas pela defasagem
entre as entradas de alguns acordes.
Pode-se dizer então que a variação de tensão harmônica na seção A de Èlan
se dá principalmente na dimensão horizontal, pela sucessão – e não pela
sobreposição – de acordes estruturalmente conflitantes. Entretanto, na seção final (A’)
a densidade harmônica é explorada de uma maneira mais vertical. Inicialmente em
[89], os poliacordes são formados pela combinação de acordes de tipos diferentes,
criando camadas conflitantes entre si. A partir de [111], ocasionalmente, as duas
camadas passam a convergir, expressando a sobreposição de acordes com o mesmo
tipo embora com fundamentais diferentes (inicialmente em [111] com Cm7 e Dm7),
progredindo para um poliacorde composto por acordes de tipos diferentes (em [114]
com C#° e Am7/C). Todavia, a tensão no trecho de [111] – [119] não é influenciada
somente por questões harmônicas e se faz necessário mencionar que, assim como
no exemplo da seção inicial, aqui também estão em operação elementos pertencentes
à dimensão horizontal como a intensificação gradual da dinâmica, a articulação rítmica
dos poliacordes e também questões de agógica a partir de [114] em que é rearticulado
diversas vezes um mesmo poliacorde através de um accelerando. A tensão harmônica
também pode variar de acordo com o registro em que estão os acordes, sendo que
nesta seção final é predominante o uso do registro mais grave do piano – um registro
que, acusticamente, tende a soar mais tenso, mais “pesado”, em relação ao registro
agudo. Todas estas características foram comprimidas em um único sistema para
melhor visualização da dimensão horizontal e podem ser observadas na figura 13.
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Figura 13 – Aumento de tensão pela associação de diversos parâmetros musicais.

A partir de [120] as estruturas cordais passam de poliacordes formados pela
sobreposição de tétrades que não compartilhavam notas comuns para acordes
comuns, formados pela sobreposição de tríades que compartilham todas as notas,
buscando um efeito de menos tensão, repouso e estabilidade para finalizar a seção.
O controle da tensão da seção central (B) também se dá de diversas formas,
dentre elas três principais e diferentes entre si. A primeira delas, como nas outras
seções, envolve a dimensão vertical e o controle da densidade harmônica: as linhas
que compõe as três camadas da textura ora compartilham algumas classes de notas,
nesse caso gerando sonoridades menos tensas, ora não o fazem, gerando
sonoridades mais complexas e tensas. A figura 14 expõe dois momentos de Èlan em
que evidencia-se esse pensamento composicional, um dos exemplos em [70] com
menor densidade (14a) e outro em [69] com maior densidade harmônica (14b).

Figura 14 – Comparação das notas divergentes entre as três camadas (14a) [70] e (14b) [69].

O trecho representado na figura 14a possui menos densidade harmônica
porque nesse momento são compartilhadas entre as três camadas as classes de
notas Lá, Fá# e Mi, enquanto que apenas duas classes de nota que divergem com
24

relação às demais – Si e Dó assinaladas em vermelho – aparecendo isoladamente
nas camadas intermediária e superior. Por outro lado, na figura 14b a densidade
harmônica é maior pois existem mais notas conflitantes – novamente em vermelho –
sendo compartilhadas apenas duas classes de notas (Si e Dó) entre as camadas
inferior e intermediária.
A segunda forma de controle de tensão envolve a dimensão horizontal e o
controle de continuidade em determinados contextos e, por extensão, do discurso
musical. Um exemplo disso, como mostra a figura 15, ocorre entre [63] – [71]: após
estabelecer um contexto regular (pela repetição das mesmas figurações rítmicas, pela
utilização de uma quadratura de frases, explicitada pelos números 1,2,3 e 4 em
vermelho, pela repetição pouco variada dos materiais e ênfase na utilização do
conjunto de classe de notas original), há uma interrupção súbita (retângulo vermelho),
com um material que não se encaixa na lógica inicial. Este material foi gerado
intuitivamente ao longo do processo composicional e inserido com o objetivo de
surpreender o ouvinte, podendo gerar tensão devido à ruptura do discurso21.

Figura 15 – Ruptura súbita do discurso após estabelecida uma quadratura fraseológica.

21

Outras ocorrências deste material inusitado também podem ser observadas em [76] e [88].
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Por fim, a tensão neste trecho também foi influenciada por questões métricas e
rítmicas. Em termos métricos, é possível observar (na figura acima) que os inícios de
frase se dão, no geral, em tempos fortes estabelecendo um contexto musical baseado
na regularidade da quadratura fraseológica. Além disso, ao longo da seção há um
pequeno adensamento na atividade rítmica como um todo, seguido de uma rarefação
ao final [85] – [88] com o objetivo de diminuir a tensão novamente através da utilização
de figuras rítmicas mais longas que cadenciam preparando a seção final.

5.1 Controle da tensão a partir da relação entre Continuidade e Ruptura

Penso que a continuidade, enquanto processo de decisões de nível local,
também pode acumular tensão em alguma medida e assim impulsionar a peça
adiante, conforme a citação de Chaves no final do capítulo 4. Desta forma, seria
impróprio nesta pesquisa não descrever outros processos utilizados que serviram para
desenvolver o discurso musical conduzindo à totalidade da peça.
Ao comparar as duas figuras abaixo (a e b), podemos observar na seção inicial
que tanto harmonicamente, quanto em termos motívicos, se trata da mesma estrutura:
acordes X7(#11), em grupos de três semínimas, com movimentação direcional
ascendente e um efeito de crescendo. Na figura à esquerda (a) ele aparece em sua
forma original, como é apresentado a primeira vez na peça [8], enquanto à direita (b)
ocorrem variações em relação ao ritmo (tercinado), ao direcionamento do gesto
(ascendente) e à sua ordem (retrogradada) em [17].

Figura 16 – a) ordem original [8], b) material variado [17].
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No exemplo acima a dimensão melódica perfaz um caminho cromático
ascendente (16a), e descendente (16b), porém, a intensificação gradual da dinâmica
permaneceu crescente em ambos os casos, promovendo uma certa unidade e
continuidade ao gesto. Desta forma, a elaboração do material, por repetição variada,
foi utilizada como forma de gerar pouca tensão explorando através da reiteração,
continuidade, senso de direção, movimento e aumento gradual de tensão.
Todavia, existe também a recorrência de um gesto melódico que foi associado
a um salto de sétima. Este gesto é elaborado de forma que sua recorrência também
se dê por repetição variada, ou seja, evitando uma ruptura no material musical que
possa causar um aumento abrupto (não desejado) de tensão no discurso. Este salto
foi exposto ora em direção ascendente, ora descendente, ora com figurações rítmicas
de duas semicolcheias e semínima, ora tercinas de colcheia e semínima (figura 17 a,
b e c).

Figura 17 – recorrência do gesto monódico com salto de sétima.

Na seção central da peça a camada inferior possui uma maior elaboração e que
considero ser mais pertinente a esta discussão. Os processos de continuidade que
utilizei partiram de uma elaboração/variação de alturas baseada na teoria dos
conjuntos22 e foram aplicados ao conjunto de classe de notas original. Ao todo foram
utilizados 3 conjuntos de 5 notas, além da forma original. Todas as formas elaboradas
deste conjunto são ilustradas por ordem de ocorrência na peça através da tabela a
seguir.

22

Set Theory em Inglês.
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Tabela 3 – Conjunto base e suas formas variadas.

Esta seção apresenta uma tendência de repetição do conjunto inicial por três
compassos, configurando estabilidade e pouca tensão. A manipulação das alturas não
ocorreu necessariamente sempre no início exato de cada compasso, tendo sido
realizada em outros pontos para aproveitar alguma nota comum como pivô, buscando
assim suavizar a troca entre as formas do conjunto. Foram utilizados essencialmente
procedimentos de transposição, inversão, interversão entre as classes de notas,
retrogradação e omissão.
O conjunto original aparece pela primeira vez no início da seção B, de [63] –
[65]. Sua primeira exposição acontece através de uma frase com duração de dois
compassos. Em [66] é dada continuidade pela repetição quase literal deste gesto,
onde as alturas mantem o mesmo registro e contorno melódico, porém, neste ponto
há uma variação rítmica na frase e que diminui a duração da mesma. Este processo
foi utilizado com intuito de gerar continuidade no material e possivelmente interesse
no ouvinte.
A primeira forma variada deste conjunto (conjunto 1, na tabela 3) pode ser
observada de [66] - [67], onde é feita uma transposição de segunda maior acima da
primeira nota (Lá para Si). Além desta transposição, utilizo a inversão de
direcionamento no gesto, ou seja, a sexta maior ascendente passa a ser uma sexta
maior descendente. É interessante destacar que neste ponto [67], a última nota do
conjunto 1, é a primeira nota do conjunto original sendo utilizada como pivô entre os
dois conjuntos e representa um retorno ao conjunto base. Este processo também é
associado a questões métricas (quadratura mencionada no capítulo 5), em que a
variação do conjunto ocorre no quarto compasso da frase, ponto de mais tensão e que
é sucedido por uma “resolução” ao início no compasso seguinte. Essa resolução
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acontece com a retomada da forma original do conjunto promovendo um retorno ao
ponto de estabilidade e um relaxamento.
Esses processos de inversão23 e transposição vão permear todas as variações
deste conjunto base, gerando continuidade no discurso musical através da
manipulação do material de base e mantendo a unidade da sonoridade do conjunto.
Se observarmos a figura 18, podemos perceber quatro polígonos tracejados, dois em
cor vermelha contendo o conjunto de classe de notas original [67] e dois em cor verde
contendo o conjunto variado [69] com os procedimentos descritos acima.

Figura 18 – Processos de elaboração da camada inferior.

Em outro momento [73] é possível identificar a forma 2 do conjunto base de
acordo com a tabela acima. Nesse caso a continuidade foi atingida através dos
seguintes procedimentos, são eles: uma transposição para a nota Mi, uma inversão
na direção do salto perfazendo uma terça menor descendente e uma omissão da
última nota, repetindo ao fim da frase novamente a sequência Mi - Fá# e Lá que
representam um fragmento do conjunto base em ordem retrógrada. Estes
procedimentos podem ser observados na figura abaixo com os pontos tracejados e,
como na figura 18, mantém a relação de cor vermelha para o conjunto original, mas é
atribuída a cor azul para o conjunto 2.

Figura 19 – Outros processos de elaboração da camada inferior.

23

O processo de inversão estipulado por mim não foi sistemático, ou seja, não foi aplicado a todas notas do
conjunto.
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Na seção final pode ser observado que, de acordo com o contexto estabelecido,
o encadeamento de poliacordes menos dissonantes (ou com sonoridades mais
tradicionais ou jazzísticas) é menos tenso. Contudo, ao encadear poliacordes mais
dissonantes e com sonoridade menos tradicional, a tensão é maior. Um exemplo disso
pode ser observado na figura abaixo em que há um encadeamento de quatro acordes,
de [89] – [92], e que nos dois primeiros não há um nível alto de tensão. Entretanto, a
partir do contexto estabelecido, o terceiro e quarto acordes são mais imprevisíveis e
causam uma ruptura nesta tendência, consequentemente, aumentando o nível de
tensão.

Figura 20 – Aumento de tensão pela ruptura de tendências estabelecidas no contexto harmônico.

Outros processos de nível local exploram a questão da continuidade e ruptura
e também auxiliam no aumento e na diminuição de tensão. Um exemplo disso é o
estabelecimento de tendências internas que poderão gerar expectativas no ouvinte e
talvez previsibilidade, frustração, surpresa e satisfação. Essas questões envolvendo
a expectativa idealizada do meu ouvinte24 me levam à última questão a ser abordada
na presente pesquisa que se baseia na percepção dos elementos sonoros em
operação.

5.1.1 Expectativa enquanto elemento de tensão

No que diz respeito ao uso composicional do parâmetro harmonia em um
repertório mais atual (séculos XX e XXI) podemos observar que:

24

No escopo deste trabalho quando me refiro ao ouvinte, é um ouvinte idealizado que está compartilhando
algumas das minhas referências.
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Com a suspensão temporária de qualquer tonalidade estabelecida
(apenas pelo encadeamento de novas dominantes isoladas) o sentimento da
qualidade de dissonância, que é, a urgência de resolução desse acorde,
desaparece. Eles deixam de possuir uma relação casual de tonalidade entre
si ou com um centro tonal comum. A relação de causalidade tonal dá lugar a
mera sensação de impressão sonora per se25 (TOCH, 1948, p.27).

Na mesma medida Kostka traz como exemplo uma situação específica em que
Debussy encerra uma peça com o encadeamento Em - E - Fm - C(add9): "esta
sucessão de acordes certamente pretende ser imprevisível ao ouvinte, para encantar
e surpreender ao invés de realizar a tarefa da maioria das progressões tonais, que é
satisfazer expectativas”26 (KOSTKA, 1999, p.99).
De certo modo, a peça gera expectativa ao estabelecer contextos de
continuidade, regularidade e recorrências para que num primeiro momento as
confirme e posteriormente rompa com a expectativa do ouvinte.
Nesse sentido, através da figura 21 é possível perceber um contexto regular,
com recorrências em que há uma tendência de direcionamento predominantemente
ascendente, iniciando com três acordes de estrutura de sexta francesa, em movimento
paralelo. Além do direcionamento melódico dos acordes, outras forças em operação
agem em simultâneo e são igualmente relevantes para esta discussão como por
exemplo: a intensificação progressiva do parâmetro dinâmica é associada ao gesto
ascendente e acaba por enfatizá-lo, além de complementar e melhor caracterizar o
comportamento/tendência deste material musical.

25

With the temporary suspension of any established key (just by the very chain of isolated new dominants) the
feeling of the dissonance quality, that is, the urge for resolution of these chords, disappears. They have ceased
to possess a casual relation of tonality to each other or to a commom tone-center. The relation of tonal causality
gives way to the mere sensation of a sound-impression per se (TOCH, 1948, p.27).
26

this sucession of chords is surely intended to be unpredictable to the listener, to delight and surprise rather
than to perform the task of most tonal progressions, which is to satisfy expectations (KOSTKA, 1999, p.99).
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Figura 21 – tendência de movimento ascendente.

Considero que ao reconhecer a consistência deste comportamento musical, o
ouvinte poderá gerar expectativas e, nesse caso, estará suscetível aos desvios
composicionais tomados posteriormente, desvios estes tomados com intenções
expressivas, no sentido de quebra de expectativa, surpresa e aumento de tensão.
Se observarmos as figuras a seguir, podemos perceber esse procedimento
agindo também no sentido de gerar expectativa apenas para frustrá-la logo em
seguida. Insiste-se em uma coleção limitada de notas por algum tempo e logo após
introduz-se uma nota estranha a esta coleção. Após a insistência nas notas Sib, Lab
e Dó a nota Si natural é inesperada e interpretada como uma dissonância, um desvio
no contexto regular que estava sendo criado com as demais notas. A perspectiva é
de que esse desvio seja percebido pelo ouvinte, frustrando-o e, talvez, contribuindo
com a expressividade do trecho.

Figura 22 – desvio no trajeto. a) melodia mais aguda isolada, b) dentro do contexto.

Kostka indica que:
[no início do século XX] o desaparecimento da sensível nas novas
formações escalares, ou a omissão do terceiro ou quinto grau dos acordes
por terças aparentemente tradicionais, conduziu para um estaticismo cordal
que adquiriu um sentido colorístico ao invés de funcional. Ao invés disso,
algum sentido de movimento foi atingido através de ritmos suavemente
insistentes, mudanças de timbre e mudanças harmônicas que são
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frequentemente produzidas pelo movimento paralelo dos acordes 27

(KOSTKA, 1999, p.83).
Tendo em mente este pensamento, já foram identificadas as mudanças
harmônicas produzidas pelo movimento paralelo dos acordes, mas ainda é possível
identificar a utilização de dois fragmentos de formações escalares. O primeiro exemplo
é o da escala octatônica28 utilizada no início da peça, de [1] – [7] e que pode ser melhor
observado através das vozes externas no trecho abaixo (figura 23). Neste caso a
escala octatônica foi incorporada buscando valorizar a tendência de movimentação
ascendente, mas de uma forma mais lenta. A condução do trecho acontece por graus
conjuntos e é enfatizada pela regularidade harmônica dos tipos de acordes Xm7(b5)
(incluindo inversões). Nesse contexto regular, o salto em direção descendente para o
acorde de Bm7(b5) (assinalado na figura abaixo), foi utilizado buscando surpreender
e frustrar a expectativa do ouvinte.

Figura 23 – Movimento ascendente com escala octatônica no baixo.

O segundo exemplo escalar pode ser observado de [18] – [21] através da voz
inferior, que é feita com base na escala de Mi menor harmônica, iniciando no acorde
de B7(b9) (ver figura 21). As estruturas de acorde utilizadas a partir daí são Xm7(b5)
e X7 e que no contexto de Mi menor são respectivamente os acordes F#m7(b5) e B7.
É importante destacar que no caso de Èlan, não existe resolução tradicional no acorde
da tônica (Em), mas sim a utilização livre destes elementos oriundos do sistema tonal.
27

the disappearance of the leading tone in these new scalar constructions, or the omission of either the third or
fifth degrees of the seemingly traditional tertian chords, led to a chordal staticism that acquired a coloristic rather
than functional meaning. Instead, some sense of motion was achieved by means of gently insistent rhythms,
changes of timbre and harmonic changes that are often produced by parallel chord motion (KOSTKA, 1999, p.83).
28

Composta por semitom + tom, a partir da nota Lá na voz inferior.
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Por vezes, busquei explorar a tensão através da expectativa gerada pela harmonia
tradicional, recorrendo a essa referência a fim de ampliar o rol de forças em operação
na peça. Ao utilizar essas escalas em direção ascendente, reafirmam-se, através de
outros meios, as tendências de comportamento musical supracitadas, o que
possivelmente auxilia na criação de expectativas por parte do ouvinte, gerando
potencial expressivo ao frustrá-las.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente pesquisa, pude através da análise, melhor refletir sobre o meu
processo composicional na peça Èlan e demonstrar os meios utilizados para realizar
a composição da peça. Este método composicional me pareceu bastante eficiente
para desenvolver uma forma musical – enquanto totalidade – e vem sendo utilizado
em outras composições posteriores a esta. Além disso, o meu entendimento e a
utilização dos conceitos e técnicas abarcados em Èlan serviram como uma guia da
estrutura formal e deram subsídios mais concretos e objetivos para as minhas
decisões composicionais, possivelmente contribuindo também com as decisões mais
subjetivas e intuitivas.
Inicialmente a minha reflexão estava centrada em discussões harmônicas, pois
considerava que a harmonia era o elemento que conduzia todo discurso musical de
Èlan. No decorrer da pesquisa identificamos29 que o uso não funcional da harmonia,
implica, necessariamente, na associação de outros parâmetros para com esta. Neste
momento a discussão se fragmentou em três pontos: o controle da expectativa, da
continuidade e da tensão. Dos três, chegamos à conclusão de que o mais importante
para a peça foi o controle de tensão, pois ele pressupunha e englobava outras
questões envolvendo continuidade, ruptura e expectativa. Nesse caso, por associar
os diversos elementos que geram o discurso musical formaram-se alguns sistemas
de conexões que juntos servem de medida para questões de expectativa do ouvinte;
continuidade e ruptura; tensão e relaxamento do discurso musical.
Outras conclusões:
 A seção inicial (A) encerra-se através de um gesto cadencial com a relação de
mediante cromática F#m7 para Am7 [58] – [59], estabelecendo Lá menor como
centro tonal;
 Na seção central (B) a nota Lá está presente na camada superior como nota
dos acordes e na inferior é a primeira classe de nota a ser utilizada no conjunto
escolhido;

29

O professor orientador e eu.
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 A seção final (A') também conclui através de um gesto cadencial com a relação
de mediantes cromáticas iniciando em [120], porém agora, mais expandida em
relação a seção inicial.
Todos esses apontamentos podem ser verificados através da figura abaixo.

Figura 24 – Polarização da classe de nota Lá.

A coincidência dessa polarização da nota Lá – seja através de acordes nos
gestos cadenciais supracitados nas seções A e A’ ou na seção B que também há uma
utilização recorrente da nota Lá – reforça uma relação interna que me parece ser
36

estrutural, que antes me era desconhecida e que não havia sido planejada
previamente, sendo fruto de decisões mais intuitivas baseadas na escuta. Fato é que,
em ambos os gestos cadenciais, a presença da sonoridade de mediante cromática se
dá como elemento comum entre essas seções30. Essa relação estrutural foi
identificada através desta pesquisa, após essa aproximação com a peça, revelando
este aspecto que a mim era desconhecido durante o processo composicional.
Na maioria dos pontos em que foi utilizada, a ruptura serviu como um aumento
de tensão mais abrupto enquanto que um aumento gradual pode ser observado
através de processos mais “lentos” que envolvem continuidade. Também é preciso
destacar que, através da análise e da cópia (digitalização) dos trechos musicais de
compositores consagrados e de referência, pude melhor dialogar com estes
compositores aprendendo um pouco mais sobre sua forma de lidar com os diferentes
elementos musicais.
Por fim, em Èlan a forma é articulada principalmente pela justaposição de cada
seção e enfatizada pelos contrastes que cada uma possui em relação à anterior.
Entretanto, a coerência do todo se dá principalmente em função do contexto
harmônico através das reiterações dos tipos de acordes cuja qualidade intervalar é
predominantemente estável e consonante.

30

Mesmo sendo variado na seção final, havendo uma condução mais linear nas vozes, sem o movimento de
fundamental por terças.

37

7 REFERÊNCIAS

CHAVES, Celso Giannetti Loureiro. Processo Criativo e Composição Musical:
Proposta para uma Crítica Genética em Música. In: Congresso Internacional da
Associação de Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, UFRGS, 2012.
DALLIN, Leon. Techniques of Twentieth Century Composition: A Guide to the
Materials of Modern Music. 3rd ed. California State University, Long Beach: Wm. C.
Brown Company Publishers, 1974.
DEBUSSY, Claude. La cathédrale engloutie (Preludes Book I). Paris: Durand et
Cie., 1910. Plate D. & F. 7687.
DEBUSSY, Claude. Voiles (Preludes Book I). Paris: Durand et Cie., 1910. Plate D.
& F. 7687.
DEBUSSY, Claude. Nocturnes (Nuages). Paris: E. Fromont, 1900. Plates E. 14151417 F.
KOSTKA, Stefan M. Materials and Techniques of Twentieth-Century Music. 2nd
ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1999.
PERSICHETTI, Vincent. Armonia del Siglo XX. Traduzido por Alicia Santos.
Madrid: Real Musical Editores, 1985.
RAVEL, Maurice. Pavane Pour Une Infante Defunte. Paris: E. Demets, 1899. Plate
E. 623 D.
REYNOLDS, Roger. Form and method: composing music. New York/London:
Routledge, 2002.
STRAVINSKY, Igor. Petroushka. Berlin: Editions Russes de Musique, 1912. Plate
R.M.V. 348.
TOCH, Ernst. The Shapping Forces in Music: An Inquiry into Nature of Harmony,
Melody, Counterpoint and Form. New York: Dover Publications, Inc., 1977.

38

8 ANEXOS
A) Áudio de Èlan. Online. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCM-rwalYVtYTcYZ65aY4qw> Acesso em março de 2018.
B) Partitura de Èlan.
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