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Adotaremos neste trabalho as seguintes convenções:

O Dó central do piano será representado sempre por “Dó3”, sendo a

primeira nota do terceiro registro na escala geral, segundo definido por

PRIOLLI (1999) e LACERDA (1974), e utilizado por FUKS (1993). Todas

as notas específicas receberão no índice o registro ao qual pertencem. Para

as alterações, serão utilizados os devidos símbolos ao lado da nota relativa a

eles (“#” para sustenidos e “b” para bemóis). Assim, será válida a

representação “Lá#3” para especificar a nota Lá sustenido do terceiro

registro, e assim por diante.

Toda referência à clarineta soprano, principal representante da família

da clarineta, por ser o congênere padrão, poderá omitir o nome da tessitura.

Assim, “clarineta em Lá” será o mesmo que “clarineta soprano em Lá”.

Existem várias convenções para delimitar os limites e nomes de cada

registro da clarineta soprano, como os adotados por BRYMER (1979) e

BAINES (1991). Não utilizaremos estas, por serem pouco claras. Baseando-

nos nos princípios acústicos do instrumento, definiremos três registros

básicos, a saber: “grave” (do Mi2 ou inferior ao Si3 bemol), “médio” (do Si3

ao Dó5 e, portanto, uma décima-segunda acima do registro grave) e “agudo”

(a partir do Dó5 sustenido). O registro agudo, por estar no extremo do

instrumento, poderá ser chamado de “super-agudo”, e os registros grave,

médio e agudo poderão ser chamados de primeiro, segundo e terceiro

registros respectivamente.

Todo o texto desse trabalho, salvo quando especificado do contrário,

versa sobre o sistema francês (ou sistema Boehm) de confecção da clarineta.
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As clarinetas em Si bemol e em Lá têm coexistido nas atividades

profissionais de qualquer clarinetista atuante numa orquestra ou em música

de câmara. Ambos os instrumentos podem ser executados com a mesma

boquilha e palheta, são cromáticos e compreendem o mesmo registro, com a

diferença única do semitom mais grave da clarineta em Lá. Este trabalho

investigou as reais diferenças tímbricas entre os dois instrumentos a partir

de um estudo comparativo baseados em experimentos de percepção. Foi

também feita uma análise dos espectros de freqüência de notas de ambos os

instrumentos. Observou-se que os participantes dos experimentos foram

incapazes de identificar com segurança diferenças tímbricas entre as

clarinetas em Lá e Si bemol e as análises demonstraram grande

similaridades entre os timbres destes instrumentos.
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The Bb and A clarinet have been used by professional clarinetists in

any of their orchestral or chamber music activities. Both instruments can be

played with the same mouthpiece and reed, both are chromatic instruments

and have the same range, except by the unique A clarinet lowest semitone.

This work have investigated the real timber differences between the two

instruments from a comparative study based on perception experiments. An

timbre spectrum analysis of notes from both instruments was also

performed. The tests showed us that it was impossible to detect surely

timber differences from the A clarinet to the Bb one and the sound analysis

have demonstrated a big timber similarity between both instruments.
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Os clarinetistas, hoje, em seus trabalhos rotineiros na orquestra ou em música de

câmara, necessitam quase sempre de pelo menos dois instrumentos: as clarinetas soprano

em Si bemol e em Lá. Descartada a diferença de um semitom, podemos dizer que estes

dois instrumentos atuam exatamente no mesmo registro e são tocados pelo mesmo

músico, que é muitas vezes forçando a alternar entre um e outro durante a execução de

uma peça ou no decorrer de um concerto. Os dois instrumentos têm ainda o mesmo

diâmetro de tubo (GIBSON, 1998), sendo por isso adaptáveis à mesma boquilha e,

portanto, à mesma palheta, além de gerar sonoridades a princípio muito parecidas. Tais

semelhanças têm levado músicos, regentes, compositores e estudantes de música a

pensar sobre a verdadeira necessidade de se utilizar duas clarinetas em revezamento e o

papel real de cada uma nos quadros de um concerto. Esse questionamento ganha forças

não só pelo desconforto de transportar dois instrumentos, e não apenas um (lembrando

que muitas vezes, na orquestra ou em grupos de câmara mais arrojados, o clarinetista se

vê impelido a transportar e executar também a clarineta baixo ou clarone), como também

pelo fato de que é muito difícil manter-se dois instrumentos aquecidos e afinados, e a

troca súbita de instrumentos inevitavelmente incorre em se lidar com problemas de

afinação, que constituem transtorno mesmo para profissionais experientes (além do que a

troca de instrumentos durante o decorrer de uma peça exige necessariamente tempo hábil

para isto).

Esse trabalho visa estudar e analisar, desde suas origens, o uso de ambos os

instrumentos no repertório camerístico e orquestral, indicando suas origens e possíveis

problemas decorrentes da instrumentação solicitada e algumas soluções para eles, bem

como pesquisar as propriedades sonoras intrínsecas de cada clarineta, nos seus desenhos

atuais, e suas diferenças acústicas, a fim de que, com isso, seja melhor esclarecido o

papel específico de cada instrumento no contexto atual.

��� ����� ���	
��� �� ������	�
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O início da história da clarineta é recheado de mistérios e dúvidas, uma vez que
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não se tem dados exatos de sua origem e de seus antecessores. Sabe-se que desde a

Idade Média existia em vários países uma diversidade muito grande de primitivos

instrumentos de palhetas, principalmente de palheta dupla, dos quais derivariam a

clarineta e o oboé. Pareciam ser mais comuns os instrumentos de palheta dupla, devido a

que sua emissão fosse, à época, mais fácil de se controlar (BRYMER, 1979). SANTOS

(1949) cita alguns nomes de instrumentos dos quais possivelmente teria surgido o oboé:

Pommers, Kné, Kabile, Musette e Schalmey. O Schalmey, alemão, era confundido com

outro instrumento, o Chalumeau, francês, que teria surgido como um aperfeiçoamento

da antiga Charamela italiana. Outro ponto de conflito é que, embora o chalumeau e a

charamela fossem instrumentos de palheta simples, o Schalmey, antecessor do oboé na

Alemanha e de palheta dupla, era chamado na França também por chalumeau durante o

século XVII. No século XVIII, no entanto, quando supostamente a clarineta já havia

surgido, o nome chalumeau era regularmente usado como algo genérico para qualquer

instrumento cilíndrico de palheta simples, inclusive o próprio instrumento chalumeau em

si (SANTOS, 1949)1.

Sabe-se hoje que o chalumeau deu origem à clarineta. No entanto, apesar da

existência de vários instrumentos de palheta antecessores à clarineta e ao chalumeau, não

se tem dados precisos sobre qual instrumento teria sido o verdadeiro ancestral do

chalumeau e, portanto, da clarineta (BRYMER, 1979). É possível que alguns desses

instrumentos, apesar de semelhantes ao chalumeau, não tenham entretanto relações com

suas origens. Um exemplo disto é o instrumento húngaro Tarogato, de que nos relata

SHACKLETON (2001):
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1 BRYMER (1979) se questiona profundamente sobre J. S. Doppelmeyer, que teria escrito em
1730 o livro 

-���
�����	 .������� �
� �	� .����������	�/��	������ ��� )0����	��, primeiro
a citar Denner como criador da clarineta. Neste livro, Doppelmeyer afirma: “No início do
presente século [���] ele [Denner] inventou um novo tipo de tubo, o assim chamado Clarinette,
para grande satisfação dos amantes da música.”, e mais adiante acrescenta: “e finalmente (como
resultado de sua invenção) produziu chalumeaux de maneira mais aprimorada.” Para Brymer,
não está claro se o texto se refere ao chalumeau ou à clarineta em si. Entretanto, sabendo hoje que
�����	� era também usado como nome genérico para qualquer instrumento tubular de palheta
simples, resolvemos a questão de Brymer: Doppelmeyer se referia, portanto, à clarineta o tempo
todo, e não mais ao chalumeau...
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O antigo Tarogato é um instrumento de palheta que já existia antes da clarineta,

sem no entanto ter influenciado o surgimento desta. Sua existência foi descontinuada e

pouco se sabe sobre este instrumento. Ao final do século XIX, V. J. Schunda, construtor

de instrumentos, seguindo o conselho de Gyula Kády, construiu-o em sua presente

forma, criando um novo tarogato. SHACKLETON (2001), verificando a proximidade

deste novo instrumento com a clarineta, refere-se a ele como ��������� ���	
��	.

SHACKLETON (2001) ainda nos relata que este instrumento, apesar da estreita ligação

com o folclore húngaro e romeno, não era desconhecido na Europa Ocidental, tendo

sido posteriormente utilizado por alguns compositores europeus do século XIX:

�&	�����
  �	������ �	 /��	�� 
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Há, ainda, registros em nossa história de outros instrumentos primitivos

semelhantes à clarineta (cilíndricos de palheta simples) que foram executados pelos mais

variados povos e épocas, sem no entanto ter relação com a origem organológica da

clarineta em si. Podemos citar as chamadas ���������� ��� ��� (nome dado, conforme

CASTRO (1989), a qualquer espécie de instrumento semelhante à clarineta, porém

provido de dois ou mais tubos), muito comuns no Egito Antigo, América do Sul,

Palestina, Bálcãs e Iugoslávia. Na maioria deles (senão em todos), não havia boquilha,

sendo a palheta esculpida a partir do tubo do próprio instrumento ou acoplada no

interior de uma câmara destinada a recebê-la. Geralmente, pela sua natureza polifônica,

eram executados sem interrupção da coluna de ar, pela técnica de ���� ��� !" �"��#���

ou ��������. Um bom exemplo encontra-se nas $�%��� &'&, onde exibem-se as partes de

um (��������, antigo instrumento de palheta simples e três tubos cilíndricos que,

cruzando os tempos, até hoje é executado, e $�%��� &'), onde se vê um flagrante da

execução do mesmo.

O Launeddas é instrumento polifônico de três tubos (canas) tocado usando

respiração contínua. Segundo SHACKLETON (2001), é um instrumento de sopro de



4

palheta simples da Sardenha, Itália. O maior tubo chama-se tumbu e emite um pedal da

tônica. Os outros dois tubos a ele ligados são chamados mancosa manna e mancosedda,

contendo cinco orifícios cada, dos quais os quatro primeiros executados pelas mãos

esquerda e direita respectivamente. O último orifício é chamado arrefinu ou pentiadori e

é sempre afinado numa das notas da tríade da tônica, de forma que, tendo os orifícios

tampados, a nota do pentiadori se mistura com o pedal do tumbu, gerando a sensação de

pausa ou �������" na melodia sem a interrupção efetiva do som. Trata-se de um

instrumento regional da região da Sardenha (Itália) (RIEMANNS, 1929).

������ ���� 	��
�� � �� �������� ���� �
����� ���� ��� ��������� ��
��

� �������������
��������������
� ��

                                                                                                                                

2 As duas citações são de SADIE, 2001, p. 580. Tradução do autor.
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Entre 1690 e 1700, um talentoso artesão de Nürenberg nascido em Leipzig

chamado Johann Christoph Denner3 (1655-1707) estudava o �*���+���, antigo

instrumento de sopro semelhante ao oboé, porém de tudo cilíndrico e som característico,

cujo registro englobava não mais que uma nona, como visto na $�%��� &', (BRYMER,

1979).

Denner observou que havia o intervalo de uma décima-segunda entre os registros

grave e agudo do chalumeau, e não uma oitava, como no oboé e na flauta. Isto ocorre

porque o corpo do chalumeau era cilíndrico e comportava-se como um tubo fechado,

onde os harmônicos pares são desfavorecidos e os ímpares, favorecidos. Sendo a oitava

um modo vibracional equivalente ao primeiro harmônico par, sua realização era

                                               

3 Provavelmente o verdadeiro segundo nome de J. C. Denner seja 
�����
���, como adotado por

SANTOS (1949), CASTRO (1989), SHACKLETON (2001) e RIEMANNS (1929). BRYMER
(1979), entretanto, adotou equivocadamente o nome 

�����
���.
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desfavorecida. Assim, com a abertura do orifício de passagem de registro, produzia-se o

terceiro harmônico, equivalente a uma décima-segunda em relação à fundamental. Uma

explicação mais detalhada deste assunto encontra-se no Capítulo Dois, no qual os

princípios acústicos da clarineta são expostos (FUKS, 1993).

������ ���� �����
�� �������� � ���������� �� ������� ��������
�� �� ��
�� 
�����
��� ��������
�� �� ���
����� � �� ��������� ��������
�� �� ��
�� ��� �������
����
� ��������
�� � ��
� ����� ���� ��� ��������� �������� ����	 �

Adaptando uma chave de registro4 ao �*���+��� e atribuindo uma chave para

realizar o Lá3, Denner fabricou o que viria a ser a primeira clarineta: um instrumento de

tubo cilíndrico e palheta simples, derivado do �*���+��� mas com as décimas-segundas

mais claras, estáveis e brilhantes. Essa era a clarineta de duas chaves de Denner5.

J. C. Denner, em colaboração com seu filho, Jacob Denner (1681-1735),

aprimoraram ainda mais a clarineta de duas chaves, mudando os orifícios superiores para

posições acusticamente mais favoráveis. Encontra-se hoje no Museu Nacional Bavárico,

em Munique, um exemplar dessa clarineta datando de 1720, considerado um dos mais

antigos existentes.

A clarineta de duas chaves dos Denner ainda tinha um problema na mudança de

registro: a falta do Si3. A nota mais grave do registro superior era o Dó4, enquanto que a

mais aguda do registro grave, produzida com a chave relativa ao polegar da mão

esquerda, era o Lá3. Uma outra chave, acionada pelo indicador da mão esquerda,

produzia o Si3 bemol. Embora as duas juntas produzissem um Si3 natural, este era muito

                                               

4 Dá-se o nome de �
���� � �����
�� àquele orifício e sua chave próximo ao início do tubo do

instrumento cuja função é inibir os modos vibracionais inferiores (fundamental) visando a
predominância de modos superiores (terceiro harmônico). A clarineta soprano tem apenas uma
chave de registro, enquanto que seus congêneres mais graves, como a clarineta baixo ou clarone,
podem possuir duas ou três em posições diferentes do tubo.

5 O nome dado ao novo registro foi 
������� ou 

�������, por lembrar o trimbre brilhante do
trompete alto; daí teria surgido o nome ����

���
�. Existia mesmo um antigo trompete inglês
chamado �������. O registro grave, por sua vez, foi posteriormente chamado ���������

(BRYMER, 1979).
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fraco e pobre, considerado inútil musicalmente, de tal sorte que, na eventualidade de esta

nota se fazer necessária, os executantes eram obrigados a tocar a nota Dó4, retirando a

clarineta levemente da boca e girando-a para baixo, de maneira que o Dó saísse por

demais desafinado, dando a impressão de um Si alto. Além de elevar a afinação do Si,

esse recurso era desconfortável, impreciso e gerava uma sonoridade irregular. Mesmo

assim, era preferível frente à opção de se usar as duas chaves. Mais tarde, Denner (Jacob,

provavelmente, após a morte do pai) chegou à configuração atual da clarineta: a chave

do Si3 bemol era acionada juntamente com a chave do Lá3 para se produzir o Si3 bemol.

O fato do polegar não gera uma nota sozinha6, permitiu que o orifício fosse de menor

diâmetro e, assim, tornar a chave de registro mais eficiente.

Nessa época a clarineta já havia entrado nos quadros sinfônicos, sendo que os seus

primeiros executantes eram na verdade oboístas, e tanto o �*���+��� quanto as

primeiras clarinetas, cujas sonoridades eram tidas como “pastorais”, foram comumente

usados em óperas. Talvez possamos dizer que tenha sido pela ópera que a clarineta

primeiramente entrou na orquestra. Para estes instrumentos escreveram Georg Friedrich

Händel (1685-1759), Christoph Willibald von Gluck (1714-1787), Georg Philipp

Telemann (1681-1767) (provavelmente, antes de Georg Michael Telemann (1748-1831),

seu contemporâneo), Antonio Vivaldi (1678-1741), que compôs por volta de 1740 os

dois famosos concertos grossos para dois oboés, duas clarinetas em Dó e orquestra,

Thomas Augustine Arne (1710-1778), que decididamente usou clarinetas na ópera

Artaxerxes, de 1762, um de seus últimos e mais maduros trabalhos, já num estilo de

transição e Agostino Steffani (1654-1728), dentre outros (BAINES, 1962).

Ainda neste período a solução final para o Si3 nascera, com o advento da clarineta

de três chaves, com o tubo alongado, campana modificada para melhor afinação e

sonoridade das notas graves. Uma nova chave foi introduzida para o Mi2 e o Si3, dessa

vez de fácil emissão e excelente timbre. Essa descoberta foi muito importante porque

preencheu a ruptura que havia entre os dois registros (do Sib3 ao Dó4). Apesar de sua

importância, é difícil precisar em que época e por quem a terceira chave foi implantada.

Para BRYMER (1979), parecia ter sido Jacob Denner em 1740 quem o fez; BAINES

(1962) não sugere autor, mas cita os idos de 1750; SANTOS (1949) afirma

categoricamente tratar-se de obra de Fritz Barthold de Brunswick, não antes de 1760.

                                               

6 Muito apesar de que se suspeita que poderia gerar o sol3 sustenido (SHACKLETON, 2001).
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Um exemplar com este sistema encontra-se na clarineta de cinco chaves da $�%��� &'�.

������ ���� �������
� � � ������ � ��
���� � ��
���� ������� � �������
��� �������� ��� ���
� � ����� �� ��������  �
�� ������� ������ �� �������
������
� ��� �� ������ ����� ������ ��� ����� � ������ �����
��� ��
�
��
���� � ��

� ������������������������������������������
���
����

Apesar de ainda se tratando de um instrumento precário, talvez os primeiros

concertos para clarineta tenham sido concebidos por Johann Melchior Molter (1696-

1765), ������+������ de Durlach, provavelmente em 1747 e para o instrumento de três

chaves (ou duas?), afinado em Ré. Molter, compositor alemão de características de

passagem do barroco tardio para o estilo galante, foi autor de 110 sinfonias, 21 sonatas

orquestrais (gênero de que foi único autor), oratórios, cantatas, música para teclado,

diversas peças orquestrais e mais de 100 obras de câmara. Compôs ainda mais de 40

concertos solo, dentre eles os para clarineta, onde explorou o instrumento até e Sol5, já

parte do registro super-agudo do instrumento (BRYMER, 1979; SHACKLETON,

2001).

����� �'	 ( �
 	$(� �'	'( �$�!('(� �'	'( �#(%!��$#%'(

Em 1760, segundo BRYMER (1979), ou 1770, segundo BAINES (1962), após

intensa pesquisa por vários artesões, um jovem virtuose e fabricante de clarinetas

chamado Joseph Beer (1744-1811) logrou sucesso em construir a clarineta de cinco

chaves. A quarta chave produzia o Sol#2 (Ré#4, no registro superior) e a quinta chave
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produzia o Fá#2 (Dó#4, no registro superior), e representavam grande avanço para a

técnica de execução do instrumento, uma vez que estas notas eram antes produzidas a

partir de digitações cruzadas ou meio orifício, mais incômodas para a afinação e de

sonoridades impróprias, salientando-se que algumas alterações ainda eram impossíveis na

clarineta mesmo à essa época, como o Sol#3, além de passagens complexas nas quais

fossem necessárias as chaves de recurso hoje presentes no instrumento.

Karl Philip Stamitz (1745-1801), filho do compositor e regente alemão Johann

Stamitz (1717-1757), escreveu sua série de concertos na década de 1780, muito

conhecidos ainda hoje, para a clarineta de cinco chaves e dedicados aos virtuoses

alemães Joseph Beer e Franz Tausch. De fato, foi a partir do instrumento de cinco

chaves que a clarineta ganhou perfil virtuosístico e solístico, deixando de ser tocadas por

oboístas e passando a ter seu próprio especialista (BAINES, 1962). Ainda segundo

BAINES (1962), nesta época, importantes orquestras européias, como a Orquestra de

Manheim, começaram a contratar esses clarinetistas para seus quadros, e não mais

oboístas que tocassem a clarineta de três chaves (BAINES, 1962).

Segundo SANTOS (1949), foi Jean Xavier Lefèbvre7 (1763-1829), em 17918,

quem acrescentou a sexta chave na clarineta: a relativa ao Dó#3 (Sol#4, no registro

superior). No entanto, parece para BAINES (1962) que essa chave já existia comumente

durante a década de 1770. Talvez Anton Stadler, já tivesse em seu instrumento a sexta

chave de Jean Xavier Lefèbvre.

Nas últimas décadas do século XVIII e até o século XIX, surgiu e tornou-se muito

comum um outro instrumento da família da clarineta, o ������'*"��, uma clarineta

afinada em Fá (uma quarta abaixo das clarinetas em Si bemol) que muitas vezes tinha o

seu longo tubo curvo, para facilitar a colocação das mãos pelo executante. Era provida

de chaves adicionais, de forma a estender o registro grave até o Dó. Não se sabe ao

certo quem construiu os primeiros basset-horns, nem foram encontrados seus exemplares

mais rudimentares ou suas datas de fabricação, mas acredita-se ele ter sido inventado por

Mayrhofer de Passau, na Bavária, em 1770, sendo os primeiros exemplares afinados em

Sol. Segundo BAINES (1962), a palavra ������ era um antigo termo germânico para a

                                               

7 Clarinetista francês, compositor e professor do Conservatório de Paris, solista e músico de
orquestra. Escreveu obras orquestrais e de câmara, grande parte com clarinetas, peças vocais e
um método de clarineta, datado de 1802.

8 O GROVE Dictionary of Music and Musicians (2001) cita esta data como 1790.
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parte mais grave de um coral agudo, ou para qualquer instrumento na tessitura de tenor

mas com características de baixo, como o caso do ������'*"��. A importância deste

instrumento está em obras como “A Flauta Mágica”, o Réquiem e “La Clemenza di

Tito”, de W. A. Mozart, que delegavam-no inclusive solos, hoje devidamente transcritos

para a clarineta padrão (soprano), os Duo-Concertos para Clarineta e Basset-Horn, de

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847), dedicados a Carl Bärmann (1810-1885),

filho do virtuose Heinrich Bärmann (1784-1847), além de posteriores excertos de

Richard Strauss (1864-1949). A $�%��� &'� nos mostra um exemplar de basset-horn do

século XIX.

������ ���� �������� � ��
�����
����� �� ���  �������
�� �������� ��
�� ���� �
����� ���� ��
���� �����
�

���
������ ������� ��
�
���
�����
�� ���
�����
�� �������� � ���
�����
��
�������� � ���������� �
��������� ����� �����
���� ��� ��� ����� ��
��

� ����������������������
��������� ���� 
 ��
����
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Segundo SHACKLETON (2001), foi inspirado no ������'*"�� que Anton Stadler

(1753-1812), o virtuose para quem nesta época W. A. Mozart (1756-1791) dedicou seu

Quinteto para Clarineta e Cordas (K 581), escrito em 1787, e seu Concerto para

Clarineta e Orquestra (K 622), composto em 1791, idealizou sua clarineta, talvez para

ele especialmente construída por Lotz de Viena (GIBSON, 1998). Era chamada então de

“clarineta basset”, por ser uma clarineta padrão porém dotada da mesma extensão grave

até o Dó, como um ������'*"��. Na verdade, Stadler tinha um instrumento pouco

convencional: uma clarineta afinada em Si bemol ou Lá, com o tubo alongado e provida

de chaves acionadas pelo polegar da mão direita de forma a aumentar o registro

�*���+��� (registro grave) até o Dó2 (uma terça maior abaixo). Não fossem as grandes

obras de W. A. Mozart, como o Quinteto (K 581) de 1787 e principalmente o Concerto

(K 622), de 1791, esta clarineta teria sido esquecida. No entanto, hoje, é apenas possível

a execução de cuidadosas transcrições das mesmas. Há alguns anos, todavia, vem-se

notando o ressurgimento do ������'*"�� e da ��������� ������, tanto no que seriam as

construções atuais delas quanto idênticas réplicas de tais instrumentos, na tentativa de

reproduzir com mais exatidão os originais de obras escritas para eles, principalmente o

Concerto de W. A. Mozart.

Não só a clarineta basset de Stadler sofreu descontinuidade após sua morte como

também, ao início do século XX, o ������'*"�� já estava obsoleto e em desuso.

Entretanto, o clarone ou clarineta baixo, criado à mesma época (final do século XVIII), a

partir de grande popularização e aperfeiçoamento, veio a ser um dos mais notáveis e

requeridos da família da clarineta aos dias atuais. Tendo sido inventado por Heinrich

Grenser de Dresden, em 1793, o clarone foi muito usado em algumas das óperas de

Giacomo Meyerbeer (1791-1864), compositor de origem alemã e grande operista da

época, em Paris, na primeira metade do século XIX9, bem como tornou-se indispensável

nas vultosas orquestrações do romantismo tardio, como em Richard Wagner (1813-

1883), Gustav Mahler (1860-1911) e Richard Strauss (1864-1949). A $�%��� &'� nos

mostra um exemplar de clarone.

                                               

9 Devemos notar que a ópera, desde o século XVII até o século XX, sempre foi a grande escola
de experimentação para os compositores e intérpretes, de forma que, por ela, vários instrumentos
e técnicas ganharam vez nas orquestras (CARSE, 1964).
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Antes do final do século XVIII, o sistema de molas, vedação das sapatilhas e

construção das chaves era ainda muito precário, ao passo que, se antes comentava-se

que seria impossível tocar com uma clarineta de mais de três chaves, à essa época as

clarinetas de cinco e depois as de seis e sete chaves carregavam grandes problemas de

vazamentos e dificuldades de execução para seus intérpretes e construtores. Por volta de

1785, melhoramentos acústicos foram implementados, como, por exemplo, a separação

da boquilha (pequena parte do instrumento onde a palheta é colocada e é levada à boca)

e do barrilhete (curto fragmento do tubo, que conecta a boquilha ao instrumento) do

restante do corpo do instrumento, que possibilitou melhor sonoridade e afinação. Em

1792 fabricou-se uma clarineta de oito chaves e provavelmente muito antes disso os

ingleses já conheciam a chave de trilo Lá-Si (BAINES, 1962). Para BRYMER (1979),

essa chave foi criação do francês Simiot de Lyons, à época das clarinetas de sete e oito

chaves. Sabe-se, no entanto, que no último quarto do século XVIII havia mesmo um

lapso de comunicação entre os fabricantes ingleses e os do continente, o que nos aponta

a possibilidade de que Simiot tivesse criado tal chave de trilo sem saber que ela já existia

na Inglaterra desde antes da sexta chave de Xavier Lefèbvre. Tal lapso fora resolvido a

partir do século XIX e, de outro modo, não podemos desconsiderar as contribuições de

Simiot, que em 1820 havia concluído a complexa construção de uma clarineta de

dezenove chaves.

No início do século XIX, J. F. Simiot de Lyons, trouxe algumas importantes

inovações, porém sem resolver ainda os problemas de vedação, molas e posicionamento

das chaves: construiu uma clarineta de 15mm de diâmetro de tubo, onde aumentou o

tamanho dos orifícios, melhorando a sonoridade, criou um engenhoso sistema de chaves

para posicionar a chave de registro na parte de cima da clarineta, tornando-a menos

suscetível de entupimento pela condensação de água no interior do tubo, adicionou um

pequeno tubículo de metal no orifício do polegar da mão esquerda, que se situa na parte

de baixo do instrumento, para o mesmo fim, criou a chave do Si2 no corpo inferior, além

de outros detalhes.

No entanto, era preciso um novo grande passo, e este foi dado pelo intérprete,

virtuose solista, artesão e compositor russo Ivan Müller, que, radicado na França,

apresentou ao Conservatório de Paris, em 1812, um protótipo verdadeiramente
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revolucionário de clarineta, com treze chaves em nova disposição, um sistema de

sapatilhamento mais eficiente, além de introduzir pequenas elevações do corpo do

instrumento na região do orifício, funcionando como bordas salientes, de forma a

delimitar melhor os orifícios e facilitar a vedação dos orifícios tampados. Estas bordas

são chamadas de “chaminés”.

Müller, desde muito jovem, quando ainda camerista do Império Russo em São

Petersburgo, já se detinha a experimentos no artesanato de instrumentos musicais. Mais

tarde, mudou-se para Dresden, Berlim e Leipzig, sendo reconhecido como especialista

em solos de ������'*"��� e dando continuidade a suas pesquisas, que culminaram em

1809, em Viena, ao dar ele próprio um recital com uma clarineta de desenho

inteiramente novo fabricada para ele pelo artesão vienense Merklein. O compositor

vienense Philip Riotti, assistindo tal recital e impressionado com as possibilidades do

novo instrumento (e do instrumentista), escreveu de imediato um concerto dedicado a

Müller, que foi por ele executado diversas vezes nos meses seguintes. Pouco depois,

interessado em investir no projeto de sua nova clarineta, Müller mudou-se para Paris,

onde pôde contar com o talento de artesões como Simiot e Gentellet, grandes

construtores à época. Um dado importante foi que, quando na Inglaterra o clarinetista

Thomas Lindsay Willman sugeriu a Müller a introdução de duas chaves no polegar

direito, mesmo dedo que sustenta o peso do instrumento, isto poderia ter levado Müller

ao total fracasso não fosse a grande idéia e habilidade de Simiot que desenvolveu um

artifício pelo qual tais chaves poderiam ser acessadas sem que o polegar precisasse

desviar-se da peça de apoio.

Müller resolveu de tal maneira alguns graves problemas acústicos do instrumento

que sua clarineta poderia executar obras confortavelmente em qualquer tonalidade. Suas

sapatilhas de couro e feltro, com enchimento de lã e dispostas ineditamente num “cálice”

soldados à chave, assentavam-se sobre as �*�+����, oferecendo muito melhor vedação e

conforto na execução. De acordo com BRYMER (1979), fixou-lhe a afinação para Si

bemol, por achar sua sonoridade mais agradável e seu tamanho adequado. Parecia ser a

maior inovação desde a descoberta de Denner e certamente deveras superior aos vários

novos modelos de muitas chaves em pesquisa e prática. Assim, seu modelo fora

apresentado a uma Comissão do Conservatório de Paris em 1812 e, embora tenha sido
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rejeitado, Müller continuou suas pesquisas, criando a braçadeira10 (como referido mais à

frente) e redesenhando a palheta (BRYMER, 1979; GIBSON, 1998).

Nesta época, estes instrumentos apresentavam-se em várias afinações, sendo as

mais comuns as clarinetas em Ré, Dó, Si bemol e, desde o início do século XIX, a em

Lá11. O clarinetista escolhia a afinação adequada, de acordo com a dificuldade técnica e a

tonalidade que cada peça exigia. Este hábito, associado à Teoria dos Afetos, corroborou

para gerar a crença de que cada afinação exclusivamente atribuiria a seu instrumento um

exato tipo de som e, em decorrência disso, um caráter, que seria então aproveitado pelos

compositores, podendo ser ele alegre, jovial, melancólico, triste, etc. Determinadas

vezes, a obstinação dos compositores e intérpretes pela associação entre o caráter da

peça e a afinação do instrumento provocava que surgissem peças transcritas para um

congênere inapropriado, tornando a execução mais difícil, ao passo que, sendo transcrita

para outro congênere, a mesma execução poderia ser facilitada. Observando isso, alguns

instrumentistas desobedeciam a indicação de instrumento solicitada em suas partes e

tocavam transportando naquele que julgavam de mais fácil execução, acreditando obter,

assim, o mesmo efeito do instrumento requerido (BRYMER, 1979).

Müller apresentou sua clarineta em Si bemol ao Conservatório de Paris como uma

solução para se tocar em todas as tonalidades, afirmando que ela possibilitaria, como um

instrumento cromático, finalmente tocar com conforto em qualquer tom, e, portanto,

dispensaria todos os outros instrumentos nas diversas afinações (BRYMER, 1979). Essa

explanação supostamente pode ter entrado em conflito com o conservadorismo do

Conservatório, muito apesar de estar tecnicamente correta, principalmente em relação

aos outros sistemas de furação, chaveamento e sapatilhamento existentes à época,

levando o protótipo de Müller à completa rejeição12.

Referindo-se a esta contradição entre a concepção teórica e a execução prática

presente no Conservatório de Paris à época de Müller, BRYMER (1979, p. 45) comenta

que:

                                               

10 Segundo defende CARSE (1964), H. J. Ziegler, de Viena, foi quem possivelmente primeiro
introduziu a braçadeira de metal, em substituição ao barbante, para prender a palheta.

11 A questão das afinações das clarinetas, em especial a clarineta em Lá, será vastamente
discutida nas seções 1.2 e 1.3.

12 Se o modelo de Müller fosse aceito pelo Conservatório de Paris em 1812, talvez hoje não
houvesse mais clarinetas em Lá e o tema desta tese seria “Por que a clarineta em Lá morreu?”.
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Com isso, Müller precisou interromper seus trabalhos e sua produção, vez que

seria impossibilitado de vendê-la, continuando apenas na esfera particular a sua pesquisa.

Por volta de 1815, em viagens como solista pela Holanda, Inglaterra e Alemanha,

Müller executou obras de Reicha, Ferdinand Ries e suas, causando grande sensação com

a união de sua virtuosidade e seus novos aprimoramentos, notadamente na feitura das

palhetas e na boquilha. Assim, a sua clarineta começou a ser reconhecida. É dessa época

a criação da braçadeira, em substituição ao inseguro e trabalhoso barbante que amarrava

a palheta à boquilha. Quanto ao desenho da palheta, Müller passou a confeccioná-la mais

fina e curva, adaptável a uma boquilha de abertura maior (mais curva). A conseqüência

direta disso estava na maior maleabilidade de dinâmica e articulação passível de ser

obtida. BRYMER (1979, p. 46) conta que Müller tinha, graças ao seu talento e seu

material especial, um ��������" duplo tão rápido que parecia intransponível. O conjunto

das inovações de Müller inspiraram as próximas etapas da evolução da clarineta, muitas

delas ainda preservadas no modelo atual da clarineta alemã.
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13 BRYMER, 1979, p. 45. Tradução do autor.
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Em 1837 ou 1838, Hyacinthé Eléonore Klosé, professor do Conservatório de Paris

recém-empossado, pupilo e sucessor do grande clarinetista Frédéric Berr e autor do

renomado método, inspirou-se na nova flauta de Theobald Boehm (1794-1881), que

apresentava um sistema combinado de anéis e molas através do qual, ao se fechar um

orifício, um anel poderia acionar uma chave que fecharia outro orifício em posição

diferente, no mesmo movimento.

Theobald Boehm, vendo-se cercado pelos novos ideais sonoros da música

romântica, especialmente a partir das obras de Schubert, dedicou-se a estudar

cientificamente a acústica do �������", mudando a sua furação. Seu primeiro modelo era

cônico e apresentava ainda problemas acústicos nas notas agudas. Seu modelo final era

cilíndrico, capaz de uma furação acusticamente muito mais precisa. O tubo da

embocadura sofria a nova contração parabólica, seus orifícios laterais eram maiores e seu

mecanismo de chaves, anéis e molas era surpreendentemente genial (HESS, 1992). A

flauta de Boehm é basicamente a usada até hoje, com apenas uma modificação

mencionável: a chave do polegar relativa ao Sib, incorporada por Briccialdi.

O novo sistema de anéis de Boehm permitia a colocação de múltiplos orifícios em

posições acusticamente preferíveis, sem o comprometimento de ter que posicioná-los ao

alcance dos dedos. Klosé então propôs uma adaptação desse sistema ao construtor de

instrumentos parisiense Louis Auguste Buffet, mesmo construtor de que Boehm se

valera, nascendo assim uma clarineta com 24 orifícios, 17 chaves e 6 anéis,

acusticamente mais eficiente e mais simples de tocar, por evitar digitações cruzadas,

adicionar as chaves de recurso dos dedos mínimos e retirar qualquer chave do polegar de

apoio (o da mão direita). Ainda, a execução do ��%��" entre as notas era

comprovadamente mais fácil nessa clarineta que no sistema de Müller. O mesmo sistema

de sapatilhamento criado por Müller foi utilizado com enorme sucesso, mesmo apesar do

grande número de chaves e orifícios. Klosé ainda aprimorou esteticamente a clarineta,

arredondando as terminações das hastes de fixação das chaves ao corpo do instrumento,

peças que são chamadas hoje como pivôs. Passou a usar molas em forma de agulha, além

de incluir as chaves de recurso dos dedos mínimos, possibilitando pela primeira vez uma

série de trilos.

Em 1839, um ano após a posse de Klosé no Conservatório, a nova clarineta foi
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apresentada em Paris e, em 1844, foi patenteada por Louis Buffet, que injustamente

recebeu sozinho uma medalha pela descoberta. A clarineta de Buffet-Klosé, desde sua

apresentação em 1839, foi denominada “sistema Boehm”, em alusão ao que inspirou

Klosé, sem que o próprio Boehm tenha participado da construção dessa clarineta. Esse

nome reflete o impacto que teve na tecnologia dos instrumentos de madeira a invenção

do sistema de anéis pelo flautista Theobald Boehm. GIBSON (1998) acrescenta que, em

Paris, vários artesãos o experimentaram no oboé e no fagote, embora sem aparente

sucesso por gerar instrumentos de sonoridade muito estridente. Outro nome empregado

para a clarineta de Buffet-Klosé, porém menos comum, foi ���������� � �������. Apenas

algumas pequenas diferenças podem ser encontradas entre uma clarineta atual e a de

Buffet-Klosé, dentre as quais está o aumento no número de molas e a leve diminuição

dos orifícios.

Outros modelos ainda foram testados, como o chamado “Dó sustenido

patenteado”, sistema desenvolvido por Mahillon de Buxelas onde, observando a

dificuldade no trilo do Si3-Dó#4 do sistema Buffet-Klosé, logra contorná-lo. Em 1842, o

construtor belga Adolphe Sax (1814-1894), criador do saxhorn e do saxofone,

aprimorou o sistema Müller, adicionando um par de anéis no corpo inferior para o

equilíbrio de afinação da décima-segunda Si2-Fá#4 e tampando os orifícios da mão

esquerda, além de alguns mais pequenos refinamentos, chegando um passo à frente em

direção ao futuro sistema alemão. Segundo SHACKLETON (2001), a diferença entre

Sax e Klosé na incorporação da tecnologia dos anéis a partir de clarinetas no sistema

Müller foi que Sax usou-os para aprimorar este sistema (o sistema Müller), preservando

a mesma digitação utilizada antes, porém priorizando a melhora da entonação e afinação,

enquanto que Klosé experimentou, a partir da possibilidade dos anéis, novos orifícios no

corpo do instrumento, a fim de chegar a uma nova digitação com o objetivo de eliminar

as limitações impostas pelas digitações cruzadas anteriores e tornar a execução mais

fácil.

O sistema Buffet-Klosé, ou sistema Boehm, foi apenas modificado nas últimas

décadas do século XIX, quando surgiu o chamado “Sistema Boehm Completo”. Trata-se

de uma clarineta idêntica à de Klosé, porém com algumas melhorias, a saber: um sétimo

anel (no anular da mão esquerda) e mais um orifício, possibilitando uma digitação
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cruzada para o Mib3 (e, por conseguinte, um Sib4)
14; uma nova chave, na mão direita,

para articular o Dó#3 (e, assim, o Sol#4), permitindo um perfeito trilo entre o Si2-Dó#3 (e

o Fá#4-Sol#4); outra nova chave, talvez a mais útil de todas as quatro melhorias,

referente ao Sol#2 (e Mib4) na mão esquerda, completando a única chave do mínimo da

mão direita que ainda não era duplicada na mão esquerda; e, finalmente, um alongamento

do tubo, surgindo o Mi2 bemol (um semitom abaixo do Mi2, anteriormente a nota mais

grave) em uma nova chave na mão direita para acessá-lo, possibilitando com isso a

transposição completa em uma clarineta em Si bemol de qualquer trecho escrito para

clarineta em Lá.

A clarineta do sistema Boehm Completo era um pouco mais pesada, devido à

maior extensão de tubo, o que não a impediu de tornar-se muito popular ao fim do

século XIX e por quase todo o século XX em vários países, de forma que em alguns

deles, como a Itália, desde então e até hoje a clarineta em Lá foi sumariamente

abandonada, vez que sua congênere em Si bemol poderia transpor toda a sua extensão.

Conta-nos CARSE (1964) que desde a época de Berlioz (primeira metade do

século XIX) os clarinetistas profissionais já tinham o hábito de transportar, na clarineta

em Si bemol, as partes escritas para clarineta em Lá. Como a clarineta extensiva ao Mi

bemol ainda não havia sido confeccionada (esta só surgiria nas últimas décadas do século

XIX), era impossível se tocar o Mi2 da clarineta em Lá, de modo que, surpreendidos por

ele, os clarinetistas tocariam sempre o Mi3 bemol, portanto uma oitava acima do pedido.

Hector Berlioz (1803-1869), grande orquestrador e autor do primeiro grande tratado de

instrumentação e orquestração (1844), para quem o colorido sonoro era fundamental,

reclamou deste procedimento.

Anos mais tarde, com o advento do sistema Boehm Completo, a clarineta em Si

bemol passou a conter todo o registro da clarineta em Lá, sendo este novo arquétipo

popularmente apelidado de “clarineta transpositora”. Esta denominação deixa bem clara

a intenção dos profissionais para com tal instrumento: ter finalmente uma clarineta que

os permitisse transportar livremente as partes escritas para clarineta em Lá, livrando-os

do incômodo de utilizar dois instrumentos em suas atividades. Durante o século XX, em

muitos países, inclusive o Brasil, esta clarineta foi largamente difundida e executada,

                                               

14 Essa melhoria causa na verdade alguns problemas de vedação, em troca de um benefício
muito pequeno e pouco usado, estando em desuso hoje. Foi baseada numa invenção de Paul
Goumas e introduzido na clarineta por L. Buffet Crampon, sobrinho de Louis Auguste Buffet.
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tendo paulatinamente caído em desuso nas últimas décadas, por ser mais pesada e

acusticamente inferior àquela sem o Mi2 bemol, sua equivalente. GIBSON (1998) nos

informa que, em alguns países do mundo, notadamente a Itália e a Espanha, ainda assim

se procede.

Desde as últimas décadas do século XX houve um retorno ao sistema Boehm

anterior, porém adotando-se alguns dos benefícios do Boehm Completo, principalmente

a chave recurso do Sol2 sustenido. As demais chaves não pareceram suficientemente

úteis a ponto de justificar a sua construção e o tubo alongado trouxe não só o aumento

desconfortável do peso como também uma resposta sonora aquém do esperado e do

encontrado nas clarineta anteriores.

����� �( �'	'( �"(%$� ( ��(�����$!

Ao mesmo tempo em que a clarineta de Klosé se afirmava em vários países desde

sua criação, em países germânicos, o velho modelo de Müller continuou a ser pesquisado

e aperfeiçoado. Na verdade, este modelo, também chamado “sistema Simples”, ainda era

bastante popular, mesmo anos depois do Sistema Boehm se difundir. Por volta de 1850,

o artesão Eugène Albert de Bruxelas, remodelando o Sistema Simples, conseguia

produzir clarinetas cuja afinação e sonoridade pareciam superiores às do Sistema Boehm

da época. Por volta de 1860, Carl Bärmann, virtuose, artesão e professor alemão, autor

do valioso método �"��������%� ���������'	�*��� (

��"�� �� ���������), escrito entre

1864 e 1875 e tido como o maior tratado de clarineta do século XIX, largamente

utilizado por muitos estudantes e professores ainda hoje, adicionou algumas chaves ao

protótipo de Müller, criando chaves de recurso e extensões para outros dedos da mesma

chave, e adicionou ainda anéis que corrigiram sensivelmente a afinação e sonoridade do

instrumento. A eficácia desse sistema inspirou  Johannes Brahms (1833-1897) na criação

de suas obras de câmara para clarineta, o Trio para Clarineta, Piano e Violoncelo (Op.

114), o Quinteto para Clarineta e Cordas (Op. 115), e as duas Sonatas para Clarineta e

Piano (Op. 120/1 e 120/2), todas dedicadas ao virtuose Richard Mühlfeld (1856-1907).

A clarineta de Mühlfeld (dezoito chaves no sistema Müller-Bärmann) está hoje no
	�������*� �����+ de Meiningen, Alemanha, de cuja orquestra da Corte fora membro
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(GIBSON, 1998).

No início do século XX, por parecer mecanicamente mais fácil, conter menos

chaves e apresentar resultados acústicos melhores, muitos clarinetistas migraram para o

sistema Boehm, abandonando o sistema Müller-Bärmann, os quais, hoje, passaram a ser

conhecidos como “sistema francês” e “sistema alemão”, respectivamente. Neste período,

Oskar Oehler, construtor de instrumentos e clarinetista da Filarmônica de Berlim, logra

aprimorar o sistema alemão, ao adaptar, do oboé, algumas soluções. A reforma do

Oehler foi tão importante que o sistema Müller-Bärmann passou a ser chamado de

“sistema Oehler”, muito embora ainda recebesse o aperfeiçoamento de alguns outros

artesãos, notadamente F. A. Uebel de Markneukirchen, cujo mecanismo de ressonância

do Sib2-Fá4-Ré5 atribui-lhe a versão final do sistema Oehler. Na verdade, muitos autores

consideram que o sistema Oehler ainda está em evolução. Alguns construtores, como

Fritz Wurlitzer, acrescentaram a ele novas e próprias soluções.

Nos dias atuais, menos de dois por cento das clarinetas no mundo são

confeccionadas segundo o sistema Oehler, tendo sido ele abolido de quase todos os

países por completo, com exceção da Alemanha e Áustria. O presente trabalho refere-se

unicamente a clarinetas construídas sob o sistema Boehm.

��� �������	
� ���� 
� ��
����
� �� ��� �� ����� � �� ��

As primeiras clarinetas confeccionadas pelos Denner, provenientes do chalumeau,

não eram em Si bemol ou Lá, mas provavelmente clarinetas soprano em Dó. Estas

clarinetas em Dó foram utilizadas em algumas obras sinfônicas de Franz Joseph Haydn

(1732-1809), como as Sinfonias Nos 99 (em Mi bemol), 100 (“Sinfonia Militar”, em Sol

Maior) e 101 (“Relógio”, em Ré Maior), e no Concerto Para Violoncelo em Dó Maior

(KALMUS, 1985). Ainda segundo KALMUS (1985), também foi utilizada por Ludwing

van Beethoven (1770-1827), na Sinfonia Nº1 e, segundo BRYMER (1979), por Johann

Stamitz, na parte solo de seu concerto para clarineta. No entanto, ao longo do século

XIX, as clarinetas em Si bemol e em Lá já eram comuns e largamente utilizadas. Os

primeiros exemplares de clarineta em Lá surgiram posteriormente. Ainda hoje, em muito

pequena escala, são fabricadas clarinetas em Dó, porém são raras e, para a prática
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musical dos clarinetistas, dispensáveis, uma vez que é possível, na clarineta em Si bemol,

alcançar todo o registro da clarineta em Dó, num exercício de transposição relativamente

simples.

A clarineta em Dó difere da clarineta em Si bemol basicamente pelas suas

proporções: o seu comprimento é menor e o diâmetro interno de seu tubo é mais

estreito, exigindo barrilhete e boquilha próprios. Seu barrilhete é menor (mais curto e

estreito), as boquilhas para clarineta em Dó são também proporcionalmente menores, e,

conseqüentemente, a palheta é ligeiramente menor.

A clarineta em Si bemol, no entanto, não difere do instrumento em Lá pelo

diâmetro de tubo, mas tão-somente pelo seu comprimento, tendo esta os dois corpos

centrais pouco maiores que aquela, possibilitando assim a utilização da mesma boquilha,

mesma palheta, e o mesmo barrilhete. Este detalhe é importante, de sorte que muitas

vezes o intérprete, em música de câmara e principalmente atuando em orquestras, é

obrigado a efetuar a troca entre os instrumentos em pausas muito curtas.

Cada fabricante produz o seu instrumento com um diâmetro de tubo particular,

porém tomando o cuidado de mantê-lo constante para ambos os instrumentos de seu par.

Talvez esta constância entre os diâmetros de tubo tenha viabilizado a existência mútua

dos dois congêneres ainda aos dias de hoje. Em GIBSON (1998, p.24), podemos

verificar que os diâmetros internos de tubo das clarinetas em Si bemol e Lá produzidas

pelos fabricantes Buffet Crampon e Selmer, dois dos maiores fabricantes atuais, ambos

franceses, é de 14,65mm e 14,40mm respectivamente. Embora cada fabricante tenha seu

diâmetro específico na confecção de seus instrumentos, o mesmo diâmetro é sempre

respeitado para ambas as afinações.

Segundo BENNETT (1986, p. 38), o comprimento longitudinal dos corpos das

clarinetas soprano em Si bemol e em Lá é de 66,7cm e 69,8cm respectivamente. A

diferença entre os comprimentos dos dois corpos centrais (corpo superior da mão

esquerda e corpo inferior da mão direita), de 3,1cm, não impede que os dois

instrumentos sejam providos do mesmo sistema de chaves e molas, mesma furação e

disposição das chaves e, portanto, que sejam tocados segundo rigorosamente a mesma

digitação.
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A clarineta em Lá, assim como várias outras em diferentes afinações, foi criada

para resolver o problema prático de que as primeiras clarinetas, não sendo instrumentos

cromáticos, não conseguiam tocar todos os tons. Por razão desta deficiência, habituou-se

utilizar mais de uma clarineta, em afinações diferentes.

Observemos que, hoje, as clarinetas são instrumentos cromáticos e podem tocar

em qualquer tonalidade, assim como executar qualquer trinado de tom ou semitom. O

fato de se proceder a escolha do instrumento baseado na tonalidade da seção ou peça

pode ser apenas uma questão de se facilitar a execução instrumental, e não viabilizá-la,

como sugere, dentre outros autores pesquisados, BAINES (1962, p.119), quando diz

que há, no último ato da Ópera Carmen, um trinado de Fá sustenido impossível de se

tocar na clarineta em Lá, devendo ser o trecho executado na clarineta em Si bemol,

tornando-se, assim, um simples trinado de fá natural. Podemos garantir que tal

observação não procede e portanto não justifica a troca de instrumentos nesta peça.

As primeiras clarinetas em Lá só surgiram efetivamente no fim do século XVIII e

início do XIX, sendo muito raras até o início deste (BAINES, 1962). Ainda segundo

BAINES (1962), deve-se a isto uma pequena solução aparentemente eficiente e muito

praticada, onde com freqüência um clarinetista da época tinha o corpo de seu

instrumento em Si bemol dividido não em duas partes, mas em três, a saber: corpo

superior (relativo à mão esquerda), corpo central (trecho onde se acham os três anéis da

mão direita) e corpo inferior (o segmento imediatamente inferior). Com esta divisão, era

possível se substituir o corpo central da afinação em Si bemol por um maior, dando o

efeito de transpor a afinação do instrumento um semitom abaixo (BAINES, 1962). Nas

palavras de BAINES (1962, p. 299-300):

����� ����� ��� ��� �������
� �� ��� ������ ��� ����
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No século XIX, Carl Bärmann, num esforço no sentido de se produzir

                                               

15 BAINES, 1962, p. 299 e 300. Tradução do autor.
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satisfatoriamente a diferença de semitom na afinação da clarineta, em colaboração com o

fabricante Benedikt Pentenrider, tentou acrescentar à clarineta uma chave (uma pequena

alavanca) que, quando acionada, transportasse um semitom acima qualquer nota do

instrumento, gerando uma clarineta potencialmente com dupla afinação, Si bemol e Si

natural. Apesar de incansáveis tentativas, essa solução mostrou-se complicada e

insegura, sendo posteriormente abandonada pelo próprio autor (SANTOS, 1949).

Observemos que as duas afinações (Lá e Si bemol) permitem, em execuções de

música tonal, transportar, a partir de cuidadosa escolha, qualquer tonalidade de efeito

para tonalidades cuja armadura tenham, no máximo, três alterações. Isto ocorre devido

ao fato de que cada um dos instrumentos transporta em direções opostas no ciclo de

quintas justas. A transposição da clarineta em Si bemol é de um tom acima do som de

efeito, distância que, no ciclo de quintas, representa um salto em dois níveis (dois saltos

ascendentes de quintas), o que corresponde a se diminuir dois bemóis da armadura ou

acrescentar-se dois sustenidos. Logo, a clarineta em Si bemol toca com facilidade os tons

de efeito com bemóis na armadura. A transposição da clarineta em Lá, por sua vez, é de

um tom e meio abaixo do som de efeito, intervalo que, no ciclo de quintas, representa

um salto de três níveis, porém em direção contrária ao salto da clarineta em Si bemol

(três saltos descendentes de quintas), o que representa acrescentar-se três bemóis ou

diminuir-se três sustenidos. Desse modo, a clarineta em Lá toca com facilidade os tons

de efeito com sustenidos na armadura. A ������ &'&, abaixo, mostra esta transposição:

Tons maiores (clarineta em Lá) Tons maiores (clarineta em Sib)

Tom de
Efeito

Sol Ré Lá Mi Si Fá# Dó# Láb Mib Sib Fá Dó

Tom
Escrito

Sib Fá Dó Sol Ré Lá Mib Sib Fá Dó Sol Ré

Altera-
ções

2 b 1 b - 1 # 2 # 3 # 3 b 2 b 1 b - 1 # 2 #

������ ���� ����� �� 
�������� ������� ���� �
������� ���������� 
��� ��
�������� ��������� � ���� 
������������ ���� � �������
��

Com o decorrer da história, a clarineta tornou-se um instrumento realmente

cromático e extremamente flexível. Hoje, a alternância entre clarineta em Lá e Si bemol

depende da tonalidade em que se esteja trabalhando, visando apenas facilitar a execução

da obra pelo instrumentista (HENRIQUE, 1987).

Um segundo fator viria a ser também determinante na escolha entre os congêneres
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em Lá e Si bemol: no século XIX, com o advento do Romantismo e de novas doutrinas

filosóficas emergentes neste século, como o Liberalismo e o Positivismo, a visão do

mundo pelo homem foi reformulada, gerando novas idéias e concepções. O mundo

ocidental passava por profundas transformações, como as Revoluções Liberais, que

instituíram poder político às classes burguesas e, decorrente dela, a Revolução Industrial

(OLIVEIRA, 2002). Como reflexo dessas transformações, na música, a �"� ou �"�"���"

sonoro16, ganhou novas proporções, tornando-se agente estruturador das obras

sinfônicas de Hector Berlioz17 (1803-1869), Franz Liszt (1811-1885) e Richard Wagner

(1813-1883), bem como fio condutor da trama poética nos (����� de Franz Schubert

(1797-1828) e Robert Schumann (1810-1856) (CARSE, 1962).

No Romantismo, a coloratura sonora deixou de ser apenas uma questão de

orquestração, como o fora no Classicismo, para ganhar vínculo com o caráter da obra,

dando margem a verdadeira obstinação dos autores pelo timbre. Esta obstinação

culminou a que, no final do século XIX, Claude Debussy (1862-1918), aprofundando-se

nas possibilidades tímbricas dos instrumentos, lhes atribuisse papel estruturador marcante

em sua obra (GRIFFITHS, 1987). GRIFFITHS (1987, p. 09), a respeito do colorido

sonoro em Debussy, nos afirma:
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����� ����� ������ ��� ���� ���
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��� ���
� ����� ��� ������ ���� � ���� � Prélude

��� �������� �� Prélude à
l’Après-Midi d’un Faune� �����
� ��
�� ���� � ����� � ��� �������� ���� ����
�
����� ���

Passou-se a se falar das várias cores possíveis de se extrair do piano pela minúcia

do toque e das diferentes cores atribuídas a afinações diferentes do mesmo instrumento.

Se, no classicismo, por exemplo, uma dentre várias afinações da trompa era escolhida de

acordo com a tonalidade da peça, no romantismo isto era secundário, sendo mais

importante a afinidade entre o caráter da obra e a sonoridade da trompa eleita para ela

                                               

16 Chama-se colorido sonoro a propriedade em música pela qual diferentes timbres e/ou
sonoridades se opõem de forma a conduzir artisticamente o discurso (OLIVEIRA, 2002; CARSE,
1964).

17 Talvez o primeiro compositor a utilizar sistematicamente o colorido orquestral em suas obras
(CARSE, 1964).

18 GRIFFITHS, 1987,  p. 09.
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(OLIVEIRA, 2002). Nasceu assim a concepção de que a clarineta em Lá teria o som

mais �����" e ����19 do que sua equivalente em Si bemol, e portanto o critério de escolha

entre um instrumento e outro seria tão-somente o caráter da peça (CARSE, 1964).

BRYMER (1979, p. 96-97) discorda dessa concepção, nos afirmando que:

���� ����� � �����
�� ������
� � ���
�����
� �
������ � � ������ � ��� �������
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No entanto, BRYMER (1979, p. 97) admite que alguns dos compositores do

século XIX adotavam a afinação que correspondesse ao som que tinham em mente:
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Os músicos e compositores românticos em geral pareciam bastante obstinados com

a questão do timbre, de tal feito que Brahms e Weber, muitos anos depois da criação e

aprimoramento da trompa à válvula, ainda eram avessos a esse instrumento, preferindo a

trompa à mão, sem válvulás ou pistos, porém com um único tubo, mesmo apesar da

crescente dificuldade apresentadas por seus instrumentistas frente ao cromatismo que

caracterizava sua música. Grandes trompistas virtuoses como Jacques François Gallay

(1795-1864) e Louis François Dauprat (1781-1868) também sempre se opuseram à

trompa à válvula. Para Weber, a trompa à válvula era “desprovida de poesia”, tal o

disparate tímbrico sentido por ele durante a alternância das válvulas (OLIVEIRA, 2002).

Para GIBSON (1998), o Conservatório de Paris rejeitou a clarineta de Müller por

                                               

19 ������ e ���� são termos, dentre outros, com profunda relação com o caráter musical.
Alusivos ao colorido sonoro, ������ se opõe a �������
� (CASTRO, 1989).

20 BRYMER, 1979, p. 96-97. Tradução do autor.
21 BRYMER, 1979, p. 97. Tradução do autor.
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preferir as várias clarinetas afinadas em tons diferentes, e não uma só clarineta cromática

em Si bemol.

No entanto, hoje este critério é realmente questionável, uma vez que o clarinetista

profissional possui grande habilidade de variar seu perfil sonoro e essa diferença parece

ser sutil demais para interferir significativamente no padrão sonoro do instrumento.

Podemos ainda citar um terceiro e importante fator de oposição entre as duas clarinetas:

a presença do semitom mais grave da clarineta em Lá, que não encontra nota

correspondente na clarineta em Si bemol, salvo se essa for confeccionada com a chave

do Mib2.

Cabe a nós perguntarmos ainda até que ponto a clarineta em Lá é realmente

diferente da sua equivalente em Si bemol, e se isso justificaria escrever uma obra

especificamente para ela, ou uma obra onde as clarinetas em Lá e Si bemol se alternem

continuamente...
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A clarineta é um instrumento de tubo perfeitamente cilíndrico e palheta batente

simples (ROSSING, 1990). Na sua extremidade inferior, encontra-se uma peça cônica

responsável pela terminação do tubo. Esta peça recebe o nome, segundo FUKS (1993),

de ���� ou �������
, e, segundo PAULA (2000), de ������� ou ������. Na sua

extremidade superior, encontra-se a boquilha, onde o instrumentista prende a palheta e a

leva à boca. A palheta é presa na boquilha em sua parte inferior, sobre uma abertura

própria. A ponta da boquilha é levemente curva, dobrada para cima, de forma a manter

com a ponta da palheta uma pequena distância que, segundo ROSSING (1990, p. 244),

é “tipicamente em torno de 1 mm”. Logo após a boquilha, encontra-se uma segunda

peça, o ���������, que, embora tenha exteriormente a forma de um barril, de onde se

extrai seu nome, sua cavidade interior é cilíndrica e seu diâmetro é o mesmo até o final

do tubo do instrumento. Os clarinetistas, para afinar seu instrumento, costumam afastar

ou apertar o barrilhete em seu encaixe, aumentando ou diminuindo o comprimento total

do instrumento, respectivamente abaixando ou subindo a afinação.

O barrilhete encaixa-se numa peça denominada ����� ��� ����� � ��� �������,

que acopla-se ao ����� �� ����� � ��� ������, e este à campana (PAULA, 2000). Os

dois corpos centrais (o superior e o inferior) são providos de orifícios e chaves, onde o

instrumentista digita e apóia o instrumento. São os segmentos maiores e as partes

principais da clarineta. A 
!�"�� #$% nos exibe a clarineta e suas partes.
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GIBSON (1998) nos mostra que, hoje, os tubos das clarinetas não são mais

perfeitamente cilíndricos, uma vez que os fabricantes, na intenção de aprimorar a

afinação de determinadas notas, suas respostas sonoras e timbres, pesquisam no interior

do tubo locais passíveis de serem levemente modificados, quer alargados ou

comprimidos, de forma a produzir pequenas perturbações que atendam a seus objetivos

específicos. Não há, entretanto, uniformidade nesta prática, decorrendo que cada

fabricante ou construtor de clarineta produz seu instrumento com determinada

configuração interna de tubo específica. Verifica-se que modelos diferentes de um

mesmo fabricante podem ainda diferir entre si, sendo os mais novos geralmente mais

aprimorados acusticamente, como no caso da fábrica francesa Selmer, cuja linha ������
��"�����, mais nova que a linha tradicional e considerada por seu fabricante o topo de

linha, apresenta o barrilhete levemente cônico (em oposição ao barrilhete tradicional,

que era cilíndrico) e modificações internas específicas que a distanciam dos modelos

anteriores (GIBSON, 1998). Contudo, pequenas perturbações no decorrer do tubo da

clarineta não afetam seu comportamento acústico geral, permanecendo seus princípios

de produção sonora inalterados.

Neste breve capítulo discutiremos os princípios básicos da natureza acústica da

clarineta, a produção do som, o papel da palheta, as noções de tubo aberto e tubo

fechado e as discrepâncias entre os harmônicos pares e ímpares.

��� ����	
�� �� ���

Na clarineta, assim como nos instrumentos de sopro em geral, a produção das

notas e sons acontece por efeito da vibração da coluna de ar no tubo do instrumento, e

não do tubo, mesmo que este participe da produção da energia sonora final.

O som, sendo uma onda em movimento vibratório elástico, propaga-se em um

meio a partir da formação e deslocamento de zonas ou regiões de baixa pressão e alta

pressão, cujas moléculas são comprimidas e descomprimidas, formando um pulso, que

caminha ao longo do tubo e, repetindo-se em iguais intervalos de tempo, adquire uma

freqüência constante. O meio onde este movimento se dá, no caso dos instrumentos

musicais, é o ar. A vibração da coluna de ar dentro do tubo de um instrumento nada

mais é que o movimento ordenado de ida e volta destes pulsos, ou seja, de regiões

caracterizadas por alta e baixa pressões.
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É importante ressaltar que o pulso de pressão, atingindo o final do tubo e

encontrando o meio externo, por efeito deste sofre reflexão. Não fosse o fenômeno da

reflexão, não seria possível ao pulso de pressão perfazer o caminho de volta, evitando a

formação do som. Teoricamente, num instrumento de tubo infinito o pulso jamais

encontraria o meio externo e, assim, jamais retornaria, evitando o movimento periódico

de ida e volta e acarretando na não produção do som.

��� �	��������� �	�� ����	�� � 	 
�	�����	

Podemos entender os conceitos de vibração da coluna de ar dentro de um tubo

aberto nas duas extremidades segundo ROEDERER (1998, p. 188):
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Assim, as extremidades destampadas de um tubo aberto são sempre regiões de

baixa pressão. O pulso de alta pressão caminha de uma extremidade à outra, e, quando

atinge estas extremidades, ele é refletido como pulso de baixa pressão. As extremidades

de um tubo aberto atuam como ventre de deslocamento e nodos de pressão. Este modelo

aplica-se à flauta transversa e a alguns tubos do órgão.

Em todo o tubo aberto, a onda de pressão completa o seu ciclo a cada vez que um

pulso de pressão perfaz o caminho de ida e volta completo pelo interior do tubo.

Portanto, o comprimento de onda no tubo aberto é sempre igual a duas vezes a extensão

do tubo.

                                                       
22 ROEDERER, 1998, p. 188.
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Em um tubo fechado, a extremidade destampada é região sempre de baixa

pressão, enquanto que a extremidade tampada é região de alta pressão. Quando um

pulso de alta pressão caminha da extremidade fechada para a aberta, ocorre o mesmo

que num tubo aberto, ou seja, a extremidade atua como um nodo de pressão e este pulso

é refletido como pulso de baixa pressão. No entanto, ao atingir a extremidade fechada

do tubo, este pulso de baixa pressão é refletido sem sofrer reversão (ou seja, mantendo-

se como pulso de baixa pressão). Ao atingir a extremidade aberta, no entanto, este pulso

de baixa pressão é refletido e revertido, voltando a ser pulso de alta pressão.

Em todo o tubo fechado, a onda de pressão completa o seu ciclo a cada vez que

um pulso de pressão perfaz quatro vezes o caminho completo do interior do tubo,

respectivamente como pulso de alta pressão, baixa pressão, baixa pressão e alta pressão.

Isto ocorre porque, como mostrado acima, apenas uma das extremidades do tubo é

capaz de revertê-lo. Portanto, o comprimento de onda no tubo fechado é sempre igual a

quatro vezes a extensão do tubo.
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Sabemos que a velocidade de uma onda é definida pelo produto da freqüência e

seu comprimento:

Como o som se propaga em um mesmo meio sempre com a mesma velocidade,

independente da freqüência e comprimento de onda, temos que, para duas ondas

distintas:
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Assim, se a onda de um tubo fechado é maior que a de um tubo aberto,

necessariamente sua freqüência será proporcionalmente menor, e portanto mais grave,

para que tenham a mesma velocidade de onda. Sabemos que a onda da clarineta (tubo

fechado) é quatro vezes maior que seu comprimento (4L), e a da flauta (tubo aberto) é

duas vezes o seu comprimento (2L). Dessa forma, sendo uma clarineta e uma flauta de

mesmo comprimento de tubo (L) e mesmo diâmetro, a onda produzida pela flauta terá a

metade do comprimento da onda produzida pela clarineta e sua freqüência, portando,

será duas vezes maior, caracterizando a diferença de oitava.

Dessa maneira, a nota fundamental de um tubo fechado é sempre uma oitava mais

grave que a nota fundamental de um tubo aberto de mesmo diâmetro e comprimento.

Exemplos de instrumentos que seguem o princípio do tubo fechado são a clarineta, o

antigo chalumeau, além de alguns tubos do órgão, correspondentes a notas graves, que

são feitos fechados para tornarem-se menores e economizarem dinheiro e espaço

(ROEDERER, 1998). Ainda segundo ROEDERER (1998, p. 192), podemos acrescentar

que:

�� �������	� 	��
�� �� � � ������� ���� � ������� �� �� ���	�����	� ��� �� ������	�
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A 
 !"#$% &'& representa o processo de produção de uma onda sonora na clarineta,

mostrando o caminho do pulso de pressão ao percorrer quatro vezes o interior do tubo:

                                                       
23 ROEDERER, 1998, p. 192.
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A boquilha da clarineta tem sua ponta levemente inclinada para cima, permitindo

que exista uma pequena distância entre a ponta da boquilha e a ponta da palheta

adaptada a ela, chamada %&'$(#$% )% &*+#!,-% (FUKS, 1993; ROSSING, 1990). A
 !"#$% &'. nos mostra esquematicamente estes elementos:
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A palheta da clarineta, adaptada na região inferior da boquilha chamada �'�%

(ROSSING, 1990), é presa na boquilha por uma peça chamada &$%�%)'!$%. Até o século

XIX, segundo BRYMER (1979), usava-se linha para se prender a palheta. Como visto

no capítulo anterior, é creditada a Müller a criação da braçadeira de metal. Hoje, no

entanto, usa-se, no meio profissional, preferencialmente uma braçadeira de couro, mais

leve e flexível.

A palheta da clarineta, por ser feita de material elástico e flexível, é batente, ou

seja, capaz de interromper o fluxo da coluna de ar do instrumentista, obstruindo a sua

passagem ao tocar na ponta da boquilha (ROSSING, 1990). Isto acontece pelo seguinte

processo: o instrumentista canaliza sua coluna de ar pelo orifício entre a palheta e a

boquilha com uma determinada pressão. A palheta sucumbe à pressão excessiva,

permitindo que parte do ar atravesse o orifício e parte simplesmente a mova contra a

boquilha, de vez a fechar a abertura entre estas. Uma vez fechada esta abertura, a

palheta encontra-se em sua dilatação elástica máxima e tende a voltar à posição de

relaxamento, esperando apenas a volta do pulso de pressão (refletido na outra

extremidade do tubo) para reabrir o canal entre ela e a ponta da boquilha, a partir de

onde todo este processo recomeça. No momento em que a palheta obstrui a abertura da

boquilha, o tubo da clarineta torna-se fechado, refletindo o pulso de baixa pressão sem

revertê-lo, segundo expediente já descrito nesta seção (ROSSING, 1990; BRYMER,

1979; FUKS, 1993; GIBSON, 1998).

FUKS (1993) nos informa que, para a execução, o instrumentista pressiona a

palheta conta a boquilha, diminuindo o espaço excessivo da abertura. Esta força,

exercida pelo maxiliar inferior através dos lábios, é chamada 
� *$�% )' �%$$'"%�'�(*

(FUKS, 1993). ROSSING (1990, p. 244) nos detalha que “quando o instrumento é

Boquilha

Palheta

Abertura
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tocado, o lábio inferior empurra a palheta para dentro aproximadamente metade desta

distância [a distância da abertura da boquilha, que, segundo ele, é em torno de 1mm], e

ela vibra nesta posição.” Em sons de baixa intensidade, conforme FUKS (1993) e

ROSSING (1990), a palheta não chega a tocar a ponta da boquilha, sendo o fluxo de ar

ininterrupto, mas apenas em sons fortes, quando o fluxo de ar de fato sofre interrupção.

FUKS (1993) atribui a isto a provável explicação para a diferença tímbrica observada

por ele entre o piano e o forte da clarineta.

��� � �����	
�� 
 � �����	��� �����


Como vimos, as extremidades abertas de qualquer tubo atuam como nodos de

pressão, ou seja, pontos de pressão nula que moldam a onda sonora. Os tubos fechados,

como no caso da clarineta, têm um nodo de pressão em apenas uma das suas

extremidades, enquanto os tubos abertos têm um nodo de pressão em cada uma delas.

A onda sonora fundamental formada no interior de um tubo aberto, como

mostrado antes, tem metade do comprimento da onda sonora fundamental formada no

interior de um tubo fechado. A 
 !"#$% &'� exemplifica uma onda estacionária e seus

primeiros harmônicos num tubo aberto.
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Observe que os harmônicos são múltiplos inteiros da fundamental. O

comprimento de onda do segundo harmônico é a metade do comprimento da

fundamental; o comprimento de onda do terceiro é 1/3 do comprimento da fundamental;

o do quarto é 1/4 e assim por diante.

O tubo fechado, contudo, mede um quarto da onda fundamental que produz, como

mostrado anteriormente. Dessa forma, os nodos de pressão do terceiro harmônico estão

no extremo aberto, a um terço do comprimento do tubo. Com esta configuração, apenas

os harmônicos ímpares serão capazes de se enquadrar e fazer coincidir seus nodos com

os do tubo fechado. Veja que apenas os harmônicos ímpares se encaixam nesta nova

situação, ficando os harmônicos pares desfavorecidos. Por este motivo, a clarineta,

como qualquer tubo cilíndrico fechado, favorece apenas harmônicos ímpares. A 
 !"#$%

&'� nos mostra um tubo fechado e seus primeiros harmônicos possíveis, todos ímpares.
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PAULA (2000) e FUKS (1993) nos mostram que, na verdade, existem os

harmônicos pares no espectro tímbrico da clarineta, porém eles apresentam intensidades

muito reduzidas. Apenas nos harmônicos mais distantes da fundamental (onde mesmo
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os parciais ímpares são pouco intensos) há um maior equilíbrio entre as intensidades dos

harmônicos pares e ímpares.

��� �����

 �
����������

Nos próximos capítulos, serão apresentados os experimentos executados e seus

respectivos resultados, buscando responder à pergunta: “Qual a real diferença entre os

timbres da clarineta em Lá e da clarineta em Si bemol?”.

Pela experiência acumulada desde o início de minha carreira profissional, tenho

observado que não percebo diferenças tímbricas entre os sons desses dois instrumentos.

Embora eu tenha percebido que algumas pessoas alimentassem a concepção de que a

clarineta em Lá soa mais “triste”, “leve” ou “romântica” e que a clarineta em Si bemol,

em contrapartida, soa  mais “alegre”, “brilhante” ou “viva”, também tive a oportunidade

de me deparar com pessoas que afirmam, assim como eu supunha, que não há

diferenças entre os sons desses dois instrumentos tão similares.

Dessa maneira, os experimentos presentes neste trabalho foram concebidos no

sentido de procurar evidenciar, caso exista e seja perceptível, as diferenças entre os sons

destes dois congêneres, e, assim, confirmar (ou contradizer) a hipótese inicial de que

essas diferenças, se existem, são imperceptíveis.



39

���7HVWHV�6XEMHWLYRV�GH�$YDOLDomR�GH
7LPEUH
��� � �������	 
��������	

����� ���������� � ��������  !���"�#!����

Este primeiro experimento buscou verificar se é possível auditivamente se

distinguir entre as clarinetas em Lá e Si bemol, através de teste auditivo subjetivo. Para

tanto, aos sujeitos foram apresentadas gravações de pequenos trechos para o

reconhecimento do instrumento e a cada um deles foi dada uma ficha a ser preenchida,

contendo perguntas relacionadas ao timbre do instrumento ouvido, cabendo nestas

apenas respostas optativas.

Alguns cuidados foram tomados na seleção dos sujeitos participantes do

experimento, onde optou-se exclusivamente por músicos, profissionais ou estudantes

engajados (de nível técnico e desprendimento artístico apreciável, praticamente todos

cursando graduação). Essa escolha se deu porque um músico experiente tem maior

maturidade e consciência dos aspectos de sua percepção, sendo portanto um candidato

mais habilidoso, cuja discriminação auditiva revela maior acuidade.

A partir de conversas com vários leigos e músicos amadores sobre este

experimento, foi possível observar a dificuldade que os leigos têm para entender

satisfatoriamente os conceitos de timbre e do objeto da questão: a (sutil?) diferença

tímbrica entre os dois instrumentos similares. Os músicos amadores, entretanto,

compreenderam sem problemas os objeto e objetivo da questão. Talvez fosse

interessante, em um trabalho futuro, a execução de um experimento que

problematizasse e avaliasse as diferenças de percepções tímbricas de instrumentos

congêneres entre esses três grupos: os leigos, os músicos amadores e os músicos

profissionais/semi-profissionais.

Reuniu-se, portanto, para o experimento, um total de 33 sujeitos, dentre os quais:

8 violinistas, 4 violistas, 3 violoncelistas, 1 contrabaixista, 1 violonista, 4 clarinetistas, 2

fagotistas, 1 trompetista, 2 trompistas, 1 percussionista, 3 regentes e 3 pianistas (os

detalhes de suas respostas encontram-se no Anexo 2), todos com amplo conhecimento e
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prática musical, sendo a maioria estudantes de graduação, alguns formados, alguns

mestrandos em música e alguns pós-graduados. É preciso ressaltar que a multiplicidade

das especialidades do corpo de entrevistados afina-se com os objetivos do experimento,

que pretende verificar se pessoas com conhecimento, maturidade e experiência em

música, e não somente clarinetistas profissionais, serão capazes de identificar diferenças

tímbricas entre sons de clarinetas em Lá e em Si bemol.

����� ���������

Foram selecionados três trechos musicais distintos, pequenos e expressivos, com

uma ou duas frases completas, sinais de interpretação, ligaduras e articulações. Dois

deles foram extraídos da literatura e o último foi criado exclusivamente para a execução

deste experimento.

Os trechos se utilizam de registros específicos do instrumento, onde o primeiro foi

construído sobre o registro grave (primeiro registro), o segundo, o registro médio

(segundo registro), e o último, o agudo (terceiro e último registro).

O primeiro trecho é um excerto de clarone da Dança da Fada Açucarada, do Ballet

“O Quebra-Nozes”, de P. I. Tchaikovsky (devidamente transportado uma oitava acima,

a fim de caber na tessitura da clarineta), enquanto que o segundo trecho compreende a

sentença inicial do terceiro movimento (Allegro) da Sonatina para Clarineta e Piano, de

José Siqueira. Todos os três trechos encontram-se relacionados adiante, nas 
����	
� ��,

�� e ��.
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Os três excertos selecionados foram gravados em estúdio três vezes, para que os

entrevistados as comparem entre si, a saber:
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Primeira tomada: Clarineta em Lá, sem transposição. Será chamada de Referência

(R).

Segunda tomada: Clarineta em Si bemol, transportando um semitom abaixo. Será

chamada de Transportada (T).

Terceira tomada: Clarineta em Si bemol, sem transposição, porém reprocessada

digitalmente para meio tom abaixo. Será chamada de Processada (P).

O objetivo destas três versões de cada trecho é apresentar aos sujeitos as seguintes

situações:

1- Ao ouvir a clarineta em Si bemol e a em Lá tocarem sem qualquer

transposição, os entrevistados estarão comparando as mesmas notas nas mesmas

configurações de tubo (digitações) de cada instrumento, sem ouvir a diferença de

semitom, uma vez que esta diferença foi suprimida no transporte digital.

2- Ao ouvir a clarineta em Si bemol tocando o trecho transportado (um semitom

abaixo), o ouvinte estará se defrontado com uma situação real de transposição. Com as

duas versões na mesma altura de efeito, o sujeito pode comparar o timbre das notas

transpostas de um instrumento com o timbre das notas reais do outro e verificar as

diferenças perceptíveis.

Tomou-se o devido cuidado para que não fosse possível identificar um

instrumento do outro pela diferença de altura. Para tanto, os instrumentos foram

devidamente afinados no momento da gravação.

A gravação foi realizada no Estúdio Meteoro, no Rio de Janeiro, com o auxílio de

um experiente técnico de som da casa. O equipamento utilizado para a gravação em

estúdio foi escolhido segundo a melhor captação que oferecesse, principalmente o

microfone. Após ligeiros testes, o melhor microfone disponível foi eleito. Segue abaixo

a relação do equipamento utilizado em toda a fase de estúdio, da entrada do sinal de

áudio ao processamento no computador:

• Microfone de condensador de diafragma largo.

MARCA: RØDE (Australiano)

MODELO: NT-2

• Pré-Amplificador à válvula.
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MARCA: ART

MODELO: TUBE-MP

• Compressor

MARCA: ART

MODELO: VLA (à válvula)

• Conversor analógico-digital

MARCA: ALESIS

MODELO: ADAT

• Placa de som

MARCA: SEKD

MODELO: PRODIF GOLD

• Programa de edição de áudio

NOME: Sonic Foundry Sound Forge 6.0

EMPRESA: Sonic Foundry

VERSÃO: 6.0

A transposição digital dos trechos tocados pela clarineta em Si bemol sem

transposição (e que soariam um semitom acima) foi feita no próprio estúdio, utilizando

o mesmo programa (Sonic Foundry Sound Forge 6.0), opção PITCH SHIFT.

����� ���"���� �� �����

A ficha individual utilizada neste experimento encontra-se no Anexo 1. Ela

contém um pequeno texto explanativo e perguntas simples, objetivas e diretas, com suas

possíveis opções de respostas, de forma a facilitar o preenchimento. Foi dado o tempo

necessário para a leitura atenciosa do texto explicativo e para tirar qualquer dúvida antes

da execução do experimento. As perguntas seguiam a ordem cronológica dos trechos

executados, de forma a facilitar sua localização. Todas as respostas foram optativas.

Entre cada estímulo foi dado um intervalo de tempo suficiente para reflexão e

preenchimento.

Os teste foram feitos em conjunto (no mesmo tempo), no auditório da Escola de

Música da UFMG, por membros da Orquestra Sinfônica da Escola de Música desta
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mesma instituição. Teste similar foi feito com membros e ex-membros da classe de

clarineta da Escola de Música da UFMG. Este local foi escolhido por ter bom

isolamento acústico, permitir a acomodação dos sujeitos confortavelmente e possuir o

equipamento adequado para a execução do experimento. O equipamento consistia de

um “CD-Player”, conectado a um amplificador de áudio e duas caixas acústicas de

potências adequada, dispostas em “V”, de maneira a permitir a melhor audição possível.

A execução do experimento se deu no auditório da Escola de Música da UFMG.

As fichas foram distribuídas, havendo tempo suficiente para serem lidas e analisadas

pelos sujeitos participantes do teste. Todos sentaram-se confortavelmente no palco,

tendo à mão apenas lápis ou caneta. As cadeiras estavam distantes uma da outra o

suficiente para que não fosse possível a consulta da ficha pertencente ao sujeito ao lado.

O equipamento de execução já havia sido previamente montado e testado, de forma que

até este momento nada do experimento fora escutado. Uma breve explanação foi

apresentada, acentuando as informações contidas na ficha e a necessidade de silêncio

absoluto. Por conter a ficha campos como ���� e �����
�
���
��, a serem preenchidos

pelos participantes, foi concedido breves momentos para tal antes do início efetivo do

experimento. A todos foi informado que estes campos seriam utilizados apenas para

controle interno do experimento, sendo portanto mantidos em segredo.

Pude notar uma atmosfera de muita hesitação no tocante ao que se estava por

ouvir, fato que antecipa, de certa forma, os resultados inferidos e contribuía para um

maior pânico, sugerindo a dificuldade do exercício. Neste momento, uma participante

gritou “Vou chutar tudo! Como vou saber a diferença entre clarineta em Si [�
��] e em

Lá?”. Tive de pedir a todos que fossem sinceros nas suas respostas e lembrá-los de que

a opção 
�������	��

���
����
�	 também fazia parte do experimento. Este ocorrido nos

mostra que provavelmente para muitos a diferença entre clarinetas em Si bemol e em Lá

nunca foi efetivamente clara, muito embora fizesse parte de seu convívio costumeiro.

Apesar do ambiente de hesitação, nenhum sujeito recusou-se a participar do

experimento.

O tempo de execução das tomadas compreendia três minutos e meio. Algumas,

porém não muitas, pessoas reclamaram que as tomadas do experimento eram por

demais breves para se fazer uma análise minuciosa. Este tempo estava, no entanto,

dentro dos objetivos da pesquisa, apesar de que não se exclui a hipótese de se realizar

variações deste experimento com gravações mais longas.
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O teste foi executado com sucesso, compreendendo um tempo total de

aproximadamente 10 minutos, desde a distribuição das fichas até a sua devolução. As

gravações continham, entre as tomadas, tempo suficiente para que as respectivas

respostas fosse marcadas. Nada foi repetido ou interrompido.

����� ������� ��� ������!���

Vários sujeitos marcaram de fato “impossível distinguir” em diversos momentos,

tendo 7 dos 33 participantes do experimento (ou seja, 21,21%) marcado esta opção do

início ao fim. Estes sete devem ser excluídos do experimento, restando um universo de

26 participantes. Nenhum conseguiu acertar todo o experimento.

Os dados encontram-se resumidos na �
���
 ��:

���	
�� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�������

10 16 04 11 10 08 13 09 13
�����

13 08 15 09 10 11 08 12 07
��������

03 02 07 06 06 07 05 05 06

����
26 26 26 26 26 26 26 26 26

�� !"� #$%& �'(�" )! *!+,'+(�+ -�.!*('+ ! !**'+/ ! '01++2!+ � .�)� ,!*345(� 6 !1(�7 8+
('0�)�+ )! .�)� (*!.9' +:' *!,*!+!5(�)�+ ,'* "!(*�+; !5<4�5(' '+ (*!.9'+ !0 +1; ,'*
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Observemos desta tabela que, apesar de termos 7 omissões completas e nenhum

acerto completo, segundo a HIJKLI MNO, houve sempre mais tentativas de respostas que

omissões em todas as perguntas.

Considerando a medida de posição Média Aritimética, para o tratamento dos

dados, definida por:
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Podemos recompor a HIJKLI MNO pelas médias em cada trecho, formando a HIJKLI MN�:

������ �������� ��	
��� �������� �����
�����������

10 (38,46%) 9,67 (37,19%) 11,67 (44,88%) 10,44 (40,15%)
���������

12 (46,45%) 10 (38,46%) 9 (34,61%) 10,33 (39,73%)
��	
�����

4 (15,38%) 6,33 (24,34%) 5,33 (20,50%) 5,22 (20,07%)
���� � 
����

16 (61,53) 16,33 (62,80%) 14,33 (55,11%) 15,55 (59,80%)
�� !"� #$A&�C)1�+ )�+ *!+,'+(�+ -�.!*('+ ! !**'+/ ! '01++2!+ )! .�)� (*!.9' .'0 �+
,!*.!5(�3!5+ !0 *!"�G:' �' (*!.9'; +!341)' )� 0C)1� ('(�" )! !**'+ ! '01++2!+ .'0 �+
,!*.!5(�3!5+ !0 *!"�G:' �' 0!+0' ('(�"7 �� ="(10� .'"45�; � 0C)1� 3!*�" )! (')'+ '+
(*!.9'+ )� "159�7

Nesta tabela podemos observar que o terceiro trecho, composto pelas tomadas no

registro agudo do instrumento, obteve mais acertos que os outros dois. Este é um dado

interessante, pois o esperado era que o primeiro trecho, composto pelas tomadas no

registro grave do instrumento, obtivesse mais acertos.

������ ����� ! � "�� !

Há uma distribuição significativa de erros, muitas vezes superando a quantidade

de acertos. Isto torna a ambos pouco conclusivo, pois reduz a convicção dos

participantes nas apostas que fizeram a cada escolha. Se, de todos os 26 entrevistados

que não se omitiram por completo, ninguém acertou a todas as questões do

experimento, cabe-nos perguntar a partir de quais critérios foram conduzidas as suas

escolhas, ou se elas foram tomadas aleatoriamente. Certamente um estudo mais

profundo deve ser implementado a fim de fazer significar este montante de respostas.

∑
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Praticamente metade das respostas de cada trecho são corretas e metade, erradas,

com variação inferior a 10% (Esta variação consiste na distância entre a porcentagem da

variável (acerto ou erro) e o marco 50,00%, que representa o valor esperado para cada

variável numa distribuição aleatória). O total de respostas ficou precisamente dividido

ao meio entre acertos e erros, definindo então uma excelente distribuição para o modelo

de escolha aleatória.

O primeiro trecho foi o que mais obteve respostas, porém foi o que agrupou mais

erros, o que diminui a confiabilidade neste número elevado de respostas.

O terceiro trecho é onde a diferença entre acertos e erros é mais marcante,

havendo preponderância de acertos. Todavia, esta diferença ainda não é suficiente para

que possamos garantir-lhes intencionalidade.

������ ����	
���

O experimento contou com um total de 33 participantes, aos quais foram

submetidas três tomadas de três diferentes trechos, totalizando 9 perguntas, ao todo um

conjunto de 297 perguntas a serem respondidas [(9 perguntas) x (33 sujeitos) = 297

perguntas].

Cada pergunta permitia ao sujeito a possibilidade de três respostas distintas:

“clarineta em Si bemol”, “clarineta em Lá” e “impossível distinguir”. Se os sujeitos

marcassem aleatoriamente estas respostas, a proporção esperada seria aproximadamente

33,33% para cada resposta, o que corresponde ao modelo de distribuição aleatória, onde

as variáveis recebem rigorosamente proporções iguais de valores.

É fácil perceber a proximidade deste modelo com as proporções acima, a que

corrobora o fato de que, pela ������ ���, das respostas válidas, metade eram corretas

(10,44) e metade erradas (10,33). Nota-se, contudo, uma leve tendência nestes dados de

assumir o valor omisso (“impossível distinguir”).

Tendo as respostas dos sujeitos se dividido meio a meio entre certas e erradas,

além do alto grau de omissões, chegou-se à conclusão da necessidade de se executar um

novo experimento, o ����� �� �������������, a fim de relacionar o grau de similaridade

percebida pelos sujeitos entre as três possíveis tomadas.
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O segundo experimento, o ����� �� �������������, foi proposto no sentido de

estudar com mais precisão as diferenças perceptíveis entre estas três possíveis situações,

representadas pelas três tomadas de cada trecho: a clarineta em Lá e a clarineta em Si

bemol executando o mesmo trecho e a mesma digitação, e a clarineta em Si bemol

transportando o trecho. Na ocasião deste trabalho, o ����� �� ������������� foi

conduzido com poucos participantes, de maneira a apenas apontar as possíveis respostas

de uma massa maior de participantes.

��� � ����� �� 	
�
��
����
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Este segundo experimento foi proposto observando-se a dificuldade dos sujeitos

participantes em diferir entre as clarinetas em Lá e Si bemol no primeiro experimento.

Assim, fez-se um teste de similaridades, onde os sons de clarineta seriam tocados e o

sujeito participante teria que compará-los entre si, buscando suas

similaridades/dissimilaridades.

No experimento anterior, os sujeitos participantes eram músicos profissionais ou

semi-profissionais, das mais diversas especialidades, a maioria cursando graduação em

música. Neste experimento, para aumentar a confiabilidade das respostas, foram

escolhidos como sujeitos participantes apenas músicos clarinetistas, todos profissionais

e com grande experiência. Todos eles conheciam e executavam ambas as clarinetas em

seus ofícios cotidianos.

Mais uma vez, a cada um deles foi dada uma ficha a ser preenchida, contendo

perguntas relacionadas ao experimento em questão, cabendo nestas apenas respostas

optativas. A ficha individual utilizada neste experimento encontra-se no Anexo 3. Ela

contém um pequeno texto explanativo e uma tabela de respostas. Todas as respostas são

objetivas e diretas, de forma a facilitar o preenchimento. Foi dado o tempo necessário

para a leitura atenciosa do texto explicativo e para tirar qualquer dúvida antes da

execução do experimento. As perguntas seguiam a ordem cronológica dos trechos
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executados, de forma a facilitar sua localização e preenchimento. Entre cada estímulo

foi dado um intervalo de tempo suficiente para reflexão e preenchimento.

Ainda na ficha de respostas havia um campo para o preenchimento do nome do

sujeito participante, bem como uma observação indicando que, como no primeiro

experimento, este dado seria utilizado somente para controle interno, sendo garantido ao

sujeito o sigilo absoluto de sua participação e de suas respostas. Vários participantes

confessaram se sentir mais seguros dessa forma. Um dos sujeitos selecionados relutou

em participar do experimento até ter a garantia de que suas respostas não seriam de

modo algum reveladas. Os sujeitos foram informados de que este experimento era

restrito a clarinetistas.

O experimento foi executado individualmente com cada sujeito participante, e foi

dado a todos eles a opção de repetir quantas vezes se fizessem necessárias os estímulos

que lhes causassem dúvidas. Todos fizeram o experimento com fones de ouvido, a

maioria no ambiente individual de suas próprias casas. Os sujeitos somam um total de

quatro participantes.

����� �����
	��

Foram utilizados os mesmos três trechos musicais que serviram de estímulos para

o primeiro experimento, que serão tratados com as mesmas letras: R, T e P.

O objetivo do Teste de Similaridades é obter o grau de similaridade existente entre

estas três execuções: R (clarineta em Lá), T (clarineta em Si bemol transportando) e P

(clarineta em Si bemol sem transportar). Para que esta comparação fosse feita, as três

tomadas de cada trecho foram agrupadas em pares, compreendendo todas as

combinações possíveis. Este procedimento gera, a cada trecho, nove possibilidades,

conforme nos mostra a matriz da 
������ ���:

� 	 

�

RR RT RP	
TR TT TP

PR PT PP

����� ���������� ��� ����� �� ������������ � � �����!�"# �  !�� �� ��$� ������� � 
���� �� �%� ��  &� ��� !���
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Observamos por esta matriz que:

• Os pares da diagonal da matriz são compostos pelas mesmas tomadas.

Dessa maneira, a cada trecho, três pares serão formados por tomadas precisamente

idênticas. A inclusão destes pares no experimento foi proposta como uma maneira de

avaliar a confiabilidade da percepção de cada sujeito.

• Os três pares restantes (RT, RP e TP) são repetidos, porém com as

tomadas em ordem invertida (TR, PR e PT). Esta repetição é proposital, para fornecer

dados sobre a convicção do sujeito participante sobre sua resposta.

Sendo três trechos e havendo nove pares de tomadas para cada um, o sujeito

deverá avaliar um total de 27 (vinte e sete) pares. Com isso, este experimento tornou-se

mais longo que o primeiro, compreendendo um tempo total de execução em torno de 15

(quinze) minutos.

Na tabela de respostas da ficha, os pares encontram-se ordenados de 1 a 27. A
������ ��� apresenta três matrizes, relativas aos primeiro, segundo e terceiro trechos,

com a discriminação dos 27 pares:


	
��
	 		���
� 	 


�
RR = Par 01 RT = Par 02 RP = Par 03	
TR = Par 04 TT = Par 05 TP = Par 06

PR = Par 07 PT = Par 08 PP = Par 09

������ 		���
� 	 


�
RR = Par 10 RT = Par 11 RP = Par 12	
TR = Par 13 TT = Par 14 TP = Par 15

PR = Par 16 PT = Par 17 PP = Par 18

	�	��
	 		���
� 	 


�
RR = Par 19 RT = Par 20 RP = Par 21	
TR = Par 22 TT = Par 23 TP = Par 24

PR = Par 25 PT = Par 26 PP = Par 27

����� ������������!�"�� ��� ��� � !�� ����� !�� ��%�� ���� ��� ��� ��$� ������ � � 
� �  � ������ ���� � �!��  � �� ��� �� �%��� � �� ������ !� �
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Os sujeitos participantes foram instruídos a assinalar, para cada par ouvido, um

número entre zero e três, relativos à similaridade percebida entre as tomadas do par em

questão. Estes números foram ordenados segundo uma gradação de similaridade, a

saber:

� ������
: As tomadas são muito diferentes. Esta é a opção de menor

similaridade;
� ��	
��

: As tomadas são significativamente diferentes, porém mais

similares que em três (3);
� ���

: As tomadas apresentam pequena diferença, quase imperceptível,

sendo, portanto, mais similares que em dois (2);
� ����	�: Não é possível distinguir diferença entre os pares. Esta é a opção

de maior similaridade.

Para facilitar as respostas, estes números foram dispostos em ordem ascendente,

nas 27 linhas da tabela de respostas (vide Anexo 3), correspondendo aos 27 pares do

experimento. Desta forma, bastava ao participante selecionar o campo referente a

número desejado.

Devemos lembrar que, segundo FERREIRA (1993), a percepção dos participantes

está sujeita a subjetividades inerentes aos próprios participantes. Este teste de

similaridades, na medida em que apresenta duas vezes o mesmo par (porém com a

ordem trocada), permite ao sujeito dar diferentes respostas para este mesmo par, e, na

medida em que apresenta pares com a mesma tomada repetida, permite ao sujeito

atribuir a este par qualquer gradação de similaridade. Este procedimento gera um teste

das respostas dos sujeitos, podendo dar idéia da influência de suas subjetividades na

totalidade de suas respostas, e assim determinar o quanto destas respostas se referem a

diferenças reais entre as tomadas.

����� �������� �� �����

Este experimento foi executado quatro vezes, uma para cada participante. A

maioria deles fez o teste em suas casas, em data e hora previamente agendados. Todos
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eles tiveram a opção de participar ou não do experimento, mas todos se mostraram

interessados em conhecer e tomar parte do experimento.

Antes da execução do teste, foi feita a leitura do texto explicativo contido na

ficha. Alguns sujeitos tiveram dúvidas, que foram devidamente esclarecidas, de modo

que, ao início do experimento, todos os participantes estavam aptos a realizá-lo sem

interrupções. Os participantes foram informados do tempo previsto para a realização

total do experimento e que os pares poderiam ser repetidos, a qualquer momento,

quantas vezes fossem necessário, até o participante dar o teste por encerrado. Para

facilitar a localização dos pares, o teste foi gravado em CD de áudio, onde cada par

ocupava uma faixa própria, correspondendo o número dado aos pares na ficha com o

número das faixas do CD. Todos fizeram o teste com fones de ouvido.

A execução do teste, sem interrupções, dura aproximadamente 15 (quinze)

minutos. Porém, todos os participantes sentiram necessidade de repetir algumas

tomadas. Assim, o tempo médio de execução do teste foi cerca de 20 (vinte) minutos.

Os participantes levaram cerca de 30 minutos, desde a leitura preliminar do texto

explicativo até a devolução da ficha preenchida.

Todos os participantes afirmaram que, desconhecendo as respostas do teste, foram

o mais sincero possível em suas respostas. Ao terminarem o teste, os sujeitos

preencheram o nome no campo correspondente e devolveram a ficha. Alguns tiveram

curiosidade de conhecer os resultados do teste e verificar seus índices de acertos, porém

estas respostas não puderam ser dadas. Todos pediram sigilo para suas respostas e seus

nomes, principalmente em relação aos demais participantes do teste, a que foram

atendidos.

����� ������� ��� ����������

Os resultados obtidos nas respostas dos quatro sujeitos (numerados de ��	 
��� � a
��	 
��� �) encontram-se abaixo relacionados, nas 

������ ���, ���, ��� e ���.
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Destes resultados, podemos fazer as seguintes observações:

• Apenas um dos sujeitos (o Sujeito 03) acertou todos os pares das

diagonais, que deveriam receber sempre o grau 0 (zero), pois são formados pela

repetição da mesma tomada. Os outros sujeitos nem sempre acertaram. O Sujeito 03, no

entanto, marcou a opção de maior similaridade (grau 0) para todas as duplas, indicando

que, na opinião dele, não há qualquer diferença tímbrica entre as tomadas executadas.

Ao todo, cada sujeito ouviu nove pares iguais, três em cada trecho. Temos um

total de 36 pares iguais respondidos (ou 27, excetuando as respostas do sujeito 3), dos

quais 23 (63,89% dos 36 ou 85,19% dos 27) obtiveram grau zero, 8 (22,22% dos 36 ou

29,63% dos 27) obtiveram grau um, 3 (08,33% dos 36 ou 11,11% dos 27) obtiveram

grau dois e 2 (05,56% dos 36 ou 07,41% dos 27) obtiveram grau três. Apenas um

sujeito utilizou o grau três (Sujeito 04). Dois utilizaram os graus dois (Sujeitos 02 e 04)

e um (Sujeitos 01 e 02). Todos utilizaram o grau zero.

• Em cada trecho, havia três pares repetidos (portanto, seis pares), porém

com a ordem das tomadas trocadas. Espera-se que cada dupla de par repetido recebesse

o mesmo grau. Nos três trechos do experimento, cada sujeito ouviu nove pares

repetidos, somando assim 18 pares. Observando-se os resultados verifica-se que nem

sempre estes pares obtiveram a mesma gradação. Apenas um dos sujeitos (o Sujeito 03)

atribuiu o mesmo grau a todos os pares repetidos. Porém, este sujeito, como dito antes,

atribuiu grau zero a todos os pares do experimento, alegando não ter percebido

diferenças entre eles.

Ao todo, ouviu-se nove duplas de pares iguais, três em cada trecho. Temos um

total de 36 duplas de pares iguais respondidos (somando 72 pares), dos quais 19

(52,78%) obtiveram o mesmo grau. Excluindo-se o sujeito 3, das 27 duplas de pares

restantes (54 pares), temos que 10 (37,04%) obtiveram o mesmo grau, e, portanto,

menos da metade do total de pares repetidos foram identificados.

Dentre os pares repetidos identificados, considerando os 4 sujeitos, temos:

TR e RT => 4 (11,11%) obtiveram o mesmo grau.

PR e RP => 6 (16,67%) obtiveram o mesmo grau.

PT e TP => 9 (25,00%) obtiveram o mesmo grau.
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De outro modo, excluindo-se o sujeito 3, que respondeu grau zero em todo o

experimento, temos dos 3 sujeitos restantes que:

TR e RT => 1 (03,70%) obtive o mesmo grau.

PR e RP => 3 (11,11%) obtiveram o mesmo grau.

PT e TP => 6 (22,22%) obtiveram o mesmo grau.

Assim, podemos observar que a dupla de pares mais identificados pelos sujeitos

foi o PT e TP, e a menos identificada foi o TR e RT. É interessante que a dupla PT e TP

é a única dupla onde todas as tomadas foram gravadas pelo mesmo instrumento, a

clarineta em Si bemol, enquanto que as outras duas duplas de pares apresentam tomadas

mistas de clarineta em Si bemol e clarineta em Lá.
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��� ������	
��

A análise computacional dos sons de clarineta em Lá e em Si bemol, via meios

estritamente matemáticos e digitais, visa fornecer uma outra perspectiva de comparação

entre os dois instrumentos, nos fornecendo uma nova dimensão da percepção.

Dessa forma, para fins desse trabalho comparativo, torna-se valoroso somar-se às

conclusões dos experimentos anteriores, obtidas através da análise perceptiva de

sujeitos selecionados, conclusões de um outro experimento: a análise acústica,

matemática e computacional.

PAULA (2000) nos mostra as complexidades inevitáveis enfrentadas ao se

proceder qualquer análise digital de timbres, uma vez que o timbre não é uma grandeza

única, mas um somatório de vários fatores. Alguns destes fatores são: o ataque da nota,

o perfil harmônico do som em questão, a evolução no tempo deste perfil e as relações

entre seus harmônicos.

Este capítulo não se propõe a fazer uma análise digital profunda dos sons de

clarineta em Lá e em Si bemol, nem obter dados numéricos precisos a respeito, mas sim

fornecer uma análise gráfica simples dos perfis harmônicos de sons de ambos os

instrumentos, mostrando suas similaridades e diferenças.

��� �	���
�� ��� �����

FUKS (1993) e PAULA (2000) demonstraram a grande variabilidade tímbrica

existente no perfil sonoro da clarineta, principalmente quando da troca de registros. Na

verdade, podemos dizer que especificamente cada nota ou, mais ainda, cada posição de

digitação da clarineta, tem seu timbre particular, devido a haver ligeiras discrepâncias

nas correspondências de seus parciais entre uma digitação e outra.

A análise computacional do som deve ser feita nota a nota (e não em frases

completas, como nos experimentos anteriores) e, dessa maneira, seria impróprio para



59

este trabalho eleger-se uma única nota como representativa de todo o perfil sonoro-

tímbrico da clarineta (PAULA, 2000). Em contrapartida, a gravação e análise exaustiva

de todas as notas cromáticas dos três registros de exemplares das duas clarinetas escapa,

pelo volume e laboriosidade excessiva, aos objetivos deste experimento. Buscou-se,

assim, selecionar-se para gravação e análise algumas notas, não próximas entre si,

porém pertencentes aos três registros da clarineta (grave, médio e agudo), todas

executadas segundo a mesma digitação nos dois instrumentos, a fim de serem todas

submetidas a análise proposta. 
� ������ ��	 explicita as notas escolhidas.


���� ���� ����� ���������� �� � �� �! �"��#����� $� �"�� �!�$�� �� �$%���� ��$� �&

Estas notas foram gravadas como notas longas de duração aproximada entre 5 e 6

segundos, na mesma ocasião da gravação realizada para o experimento anterior. Foi

utilizado rigorosamente o mesmo material: mesmas clarinetas, mesmo microfone,

mesma aparelhagem técnica (portanto já descrita anteriormente) e o resultado foi

copiado para a mesma mídia (CD de áudio), após o que concluía-se a fase de estúdio.

As gravações foram copiadas para arquivos monofônicos diferentes e separadas

de acordo com a nota e o instrumento a que cada uma correspondia, resultando em dez

tomadas distintas. Para que estas tomadas pudessem ser comparadas entre si, era preciso

que fossem normalizadas. No caso deste experimento, optou-se arbitrariamente por

normalizar em 100% (0dB – zero decibel).

��'  �()��* ++, * ++, -.���

Este tópico pode melhor ser estudado na extensa literatura de processamento de

sinais e matemática aplicada, de forma que aqui nos limitaremos a apresentar um breve
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resumo. PAULA (2000) faz uma boa explanação do assunto aplicado à música, porém,

para uma abordagem mais completa, recomenda-se SMITH (1997).

Um algoritmo eficiente para o cálculo da Transformada Discreta de Fourier (DFT)

é o FFT (Fast Fourier Transform), sigla para a Transformada Rápida de Fourier, uma

variação da FT (Transformada de Fourier). Dá-se o nome de transformada a um

processo matemática capaz de assimilar como entrada uma função, um conjunto ou uma

série, finita ou infinita, e algebrizá-la de forma a gerar como saída um outro conjunto de

dados. O FT foi desenvolvido por Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830),

matemático e físico francês do século XIX, ao pesquisar a propagação do calor.

Tentando entender o processo pelo qual se dá a dissipação do calor, Fourier elaborou

uma série de ferramentas matemáticas capazes de interpretar e manipular dados

modelados por senóides. Estas ferramentas, em especial ao tratar variáveis discretas,

mostraram-se extremamente eficientes24, de maneira que, hoje, são usadas em diversas

áreas do conhecimento.

No nosso caso, a análise digital de sons gravados, o que nos interessará

compreender será a Transformada Discreta de Fourier (DFT), adequada para o

tratamento de sinais de áudio periódicos e discretos. A análise DFT gera, a cada

fragmento de tempo, uma distribuição de amplitude x freqüência, resultando numa

representação temporal em três dimensões (amplitude x freqüência x tempo), a partir do

qual podemos entender a evolução temporal das freqüências e, portanto, o

comportamento e participação de cada harmônico na configuração tímbrica do som.

O cálculo de DFT costuma ser longo e demorado.

O FFT, um algoritmo eficiente para o cálculo de DFT, proporcionou a viabilidade

de inúmeros cálculos e técnicas de análises, não só no processamento de sinais sonoros

como em diversas outras áreas. O primeiro a utilizar e o verdadeiro criador do FFT foi

Karl Friedrich Gauss (1777-1855), porém Gauss não tinha à sua época o advento da

informática, de forma que o cálculo tornou-se por demais repetitivo e exaustivo, sendo

sua técnica por conseguinte abandonada e esquecida. Mais de um século depois, J. W.

Cooley e J. W. Tukey, no artigo “An algorithm for the machine calculation of complex

Fourier Series” (Mathematics Computation, Vol. 19, 1965, p. 297-301), ainda antes do

surgimento da micro-informática, mirando-se nos incipientes recursos computacionais,

recriam com grande sucesso o FFT.

                                                       
24 Na verdade, para tratar variáveis contínuas, as ferramentas de Fourier não eram tão boas, levando-o ao
sofrimento de tê-las recusadas para publicação durante quinze anos.
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O sinal original é sempre fragmentado em metades. Por isso, o FFT necessita de

uma entrada de dados (sinal) de base binária. Seu algoritmo quebra entrelaçadamente o

número de amostras em diversos grupos de pequenas amostras de mesmo tamanho. A

quebra entrelaçada significa que cada par de bits do sinal original é separado em uma

das metades diferentes deste sinal, seqüencialmente. Ou seja, o sinal tem seus bits

numerados e é quebrado sempre em duas metades, sendo uma composta pelos bits pares

deste sinal e a outra pelos ímpares. Estes novos sinais têm seus bits renumerados e é

aplicado o mesmo processo de quebra, formado então quatro sinais. Procedendo esta

quebra, chega-se ao ponto em que se tem muitos grupos muito pequenos, onde o cálculo

da freqüência é rápido e fácil, construindo-se assim velozmente todo o banco de dados

de freqüências. Desta forma, para se obter a curva geral com o panorama de freqüências

e amplitudes no tempo, basta-se reordenar os resultados dos pequenos grupos. Como a

quebra foi feita por um algoritmo conhecido (quebra binária entrelaçada), a

recomposição do original se dará por simples reversão de bits25.

O cálculo FFT gera uma curva em 3 dimensões, freqüência, amplitude e tempo.

No nosso estudo, o comportamento das freqüências no tempo, não será estudado com

detalhes, e sim o das médias aritméticas das intensidades de cada freqüência no decorrer

do tempo amostrado.

��� �()��* ��(����

As 
������� ��� e ��� exibem os gráficos amplitude média x freqüência da nota

Mi2 da clarineta em Lá e em Si bemol, respectivamente. Cada pico representa um

harmônico. Observamos que, apesar do contorno complexo dos gráficos, eles possuem

uma forma geral muito parecida, mantendo aproximadamente a mesma proporção entre

os mesmos parciais e justificando, portanto, a grande semelhança percebida

auditivamente entre os sons.

                                                       
25 Detalhes sobre estes algoritmos, vide SMITH (1997).
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As ������� ��� a ��	 representam juntos os gráficos amplitude x freqüência de

ambos os instrumentos para as notas selecionadas. Estudando estas figuras, podemos

evidenciar as seguintes conclusões:

• Conforme já demonstrado por PAULA (2000) e FUKS (1993), ao passo que se

percorre o registro da clarineta em direção a notas mais agudas, verifica-se um

empobrecimento do espectro harmônico. Observando os gráfico das figuras

mencionadas, esta rarefação dos harmônicos torna-se visível, pela diminuição da

quantidade de picos e pelo distanciamento homogêneo e crescente entre eles.

• Apenas nos últimos gráficos, notadamente os dois últimos e principalmente nas

freqüências mais altas (lado direito do gráfico), nota-se claramente a diferença de

semitom, estando a linha da clarineta em Lá mais deslocada à esquerda.

• Muito embora, de um gráfico a outro, a forma com que se apresentam sofra

várias pequenas modificações, ainda é possível traçar uma “forma geral” esperada para

uma nota genérica, pois estas modificações não são tão acentuadas. Em todos os casos

há um comportamento semelhante: primeiros harmônicos muito presentes, harmônicos

médios menos presentes e um decaimento até os últimos harmônicos representados,

com leve reforço de uma pequena região central.

• Em todas as notas selecionadas, os gráficos referentes à clarineta em Si bemol e

em Lá são muito próximos um do outro, todavia não exatamente iguais. Em

determinados momentos, a clarineta em Lá parece ter os harmônicos mais fortes,

enquanto que, em outros, ocorre o contrário. Isto é interessante pois derruba o popular

mito de que “a clarineta em Lá tem mais harmônicos que a em Si bemol” ou que “na

clarineta em Lá, os harmônicos são mais fortes, mais presentes”.

Observe também que os espectros da mesma nota executada pelas duas clarinetas

têm um grau de proximidade sempre maior que espectros de notas diferentes executadas

pela mesma clarineta. Esta talvez seja uma forte razão para que a diferença entre os

timbres dos dois instrumentos em questão não seja percebida: a diferença tímbrica entre

espectros de notas de um mesmo instrumento supera a diferença entre os dois

instrumentos em si. Certamente esta é uma observação interessante e novas pesquisas

no futuro devem ser empreendidas no sentido de estudar mais minuciosamente estas

diferenças espectrais e obter resultados quantitativos.
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Apenas por esta comparação gráfica, podemos concluir que os sons (timbres) da

clarineta em Lá e em Si bemol não são rigorosamente idênticos, mesmo comparando a

mesma nota escrita executada na mesma configuração de tubo (digitação): observe que

os picos dos primeiros harmônicos em todos os gráficos (Figuras 4-2 a 4-8) não têm

exatamente a mesma intensidade, e que, na Figura 4-8, há uma diferença um pouco

maior entre os parciais menos intensos. Contudo, pôde-se verificar nos gráficos extrema

proximidade entre os espectros de cada instrumento, indicando grande semelhança entre

os sons. À medida em que o intervalo entre as notas aumenta, seus gráficos de FFT

Médio tendem a se distanciarem também, tanto num instrumento como em outro.

Assim, os gráficos da mesma nota tocada pela clarineta em Lá e em Si bemol são mais

parecidos entre si que os gráficos de notas diferentes tocadas pelo mesmo instrumento

(esta diferença aumenta na medida em que o intervalo entre as duas notas comparadas

aumenta).

O FFT Médio, contendo as amplitude médias de cada freqüência, traduzem bom

grau de confiabilidade em seus valores. Desse modo, a experiência da análise espectral,
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em concomitância com os experimentos de percepção descrito nos capítulos anteriores,

parece fortemente nos indicar que, embora os timbres das clarinetas em Lá e Si bemol

não sejam puramente idênticos, seu alto grau de semelhança é suficiente para que a

percepção musical humana, mesmo por indivíduos treinados, seja incapaz de diferenciá-

los.

��� ������	
�	

Indubitavelmente, a análise assistida por computador, de onde foram desprendidos

diversos meios matemáticos e digitais no decurso de sua execução, provou que o perfil

tímbrico de cada nota estudada é singular, inerente a ela e, portanto, diferente dos perfis

tímbricos das outras notas pesquisadas, quer sejam notas do mesmo instrumento,

localizadas próximas ou distantes em seu registro de alturas, quer sejam notas do

instrumento congênere, mesmo em se tratando da mesma nota escrita (mesma

digitação).

Provou-se, no entanto, grande semelhança entre os espectros harmônicos das

notas pesquisadas, embora tenha sido possível se verificar, como já indicado por FUKS

(1993) e PAULA (2000), que, à proporção em que se caminha no sentido do extremo

agudo do registro da clarineta, em quaisquer dos dois congêneres, os sons produzidos

tornam-se mais pobres em harmônicos, distanciando-os uns dos outros e diminuindo a

quantidade de picos.

Esta dualidade semelhança/diferença presente nos sons de clarineta são

perceptíveis mesmo numa atenta análise gráfica de seus parciais, gerada por FFT

Médio. Apenas nesta análise já se torna possível entender a dificuldade, pela percepção

humana, de reconhecimento destes padrões tímbricos.

Assim, podemos supor que a diferença tímbrica entre os dois instrumentos não é

reconhecida, mesmo por músicos treinados, porque ela não supera a diferença tímbrica

existente entre as notas de cada um dos próprios instrumentos em questão.

Sem dúvida, este experimento em geral e este indicativo em particular levantam

dúvidas sobre o que é ou como podemos definir o som da clarineta em Si bemol e em

Lá, ou onde realmente se encontra a diferença entre os sons das clarinetas em Lá e em

Si bemol, caso realmente haja, dando assim ensejo para novas e múltiplas pesquisas

neste campo ainda inesgotado.
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A Clarineta em Lá surgiu no século XVIII em decorrência da dificuldade de se tocar,

com apenas a clarineta em Si bemol, em todos os tons. Assim, co-existiram nesta época as

clarinetas em Lá e Si bemol (também a clarineta em Dó, porém em menor escala). A

confecção de instrumentos similares em afinações diferentes, no entanto, não foi exclusivo

da clarineta, vez que outros instrumentos à época apresentavam ao seus intérpretes esta

mesma dificuldade ao se depararem com peças em diversos tons, sendo algumas passagens

mesmo inviáveis. Assim ocorreu com a trompa e o trompete, por exemplo.

Posteriormente, com o advento do Romantismo e as novas filosofias do século XIX,

passou-se a acreditar que as diferentes afinações de um instrumento estavam associadas a

timbres específicos, intrínsecos a cada uma destas confecções específicas. Esta concepção

perdurou pelo século XX, alcançando de certa forma os dias de hoje, de maneira que

BRYMER (1979, p.97), questionando os motivos que deram o impulso inicial desta

Dissertação de Mestrado — as diferenças reais entre as clarinetas em Lá e Si bemol —, nos

afirmando que:

������� ��� 	
� ��
�� ������ ������ ������� �������� 	
� �� ���� ��� ���������� �� ��
����� � �� ��� ���������� ����������� � ������������ �������� ����� ����������� � ���� ��� ��
��������� �� �� ����� ���� ������� � �� �� ������ �������� �� !"#�!� $%&%� �� %&'

Para tentar entender as diferenças entre estes dois instrumentos, foram concebidos

dois testes subjetivos de percepção. O primeiro deles utilizou apenas sujeitos músicos

profissionais ou semi-profissionais, com graduação completa ou cursando graduação. Neste

teste perceptivo foi feita uma pergunta direta, a respeito do que se ouvia. Neste caso, o

sujeito precisava afirmar quando percebeu o som de uma clarineta em Lá e quando

percebeu o som de uma clarineta em Si bemol. No entanto, o teste ainda dava ao sujeito a

opção de afirmar que era impossível distinguir diferenças tímbricas entre os sons ouvidos.

Verificou-se neste teste a dificuldade de se apontar a resposta correta. Além do alto

índice de omissões, houve igualmente alto índice de erros. No total de respostas, acertos e

erros dividiram-se igualmente, como numa distribuição aleatória, onde as respostas dadas
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poderiam ser “chutadas”, marcadas à sorte.

Por um lado, esta dificuldade dos sujeitos no experimento indicava a proximidade

entre os timbres, a possível similaridade entre eles. Por outro, percebeu-se que talvez as

perguntas categóricas “Clarineta em Lá?” ou “Clarineta em Si bemol?” fossem

inapropriadas, resultando em dados inconsistentes. Assim, este primeiro teste limitou-se a

observar a impressão que pessoas musicalmente instruídas possuíam sobre as clarinetas em

Lá e Si bemol, mostrando a grande dificuldade e confusão que o tema gera, resultando nas

omissões e erros relatados.

Dessa maneira, percebeu-se que era necessário um novo experimento, onde a

pergunta fosse feita de maneira diferente, de modo a obter mais informações dos

participantes e que não se restrinja a simples respostas de afirmativo ou negativo. Então,

este teste foi concebido de forma que pudesse se focalizar mais nas similaridades ou

dissimilaridades entre os timbres, sem no entanto ter de apontar qual instrumento estava

sendo executado.

Este novo experimento foi o ����� �� �����	
��	���
. Para a sua execução, foi

escolhido um grupo seleto de sujeitos, todos clarinetistas profissionais com grande

experiência. No entanto, este experimento não pôde ser executado com muitos sujeitos,

uma vez que era mais complexo que o primeiro e consumiria mais tempo que o de que

dispúnhamos. Portanto, este teste foi executado apenas com caráter piloto, na intenção de se

ter alguma informação adicional no estudo empreendido.

Neste segundo experimento, um dos sujeitos classificou todos os pares ouvidos como

idênticos. Este resultado aponta mais uma vez para a possível similaridade entre os pares e,

assim, entre os timbres das clarinetas em Lá e Si bemol. Os outros três sujeitos

participantes classificaram os pares de acordo com suas percepções e subjetividades. A

análise de suas respostas nos mostrou que, muitas vezes (na maioria), o mesmo par era

classificado diferentemente, além do que era atribuído freqüentemente certo grau de

dissimilaridade a pares de tomadas rigorosamente iguais. Estes resultados nos levam à

mesma conclusão e à mesma dúvida obtidas no primeiro experimento: as diferenças entre

os timbres não foi devidamente percebida.

Uma sugestão para o futuro seria a implementação deste teste em mais ampla escala,

com um número maior de sujeitos, possibilitando assim a obtenção de dados estatísticos
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mais sólidos, podendo-se portanto inferir dados como:

• Qual o registro que apresenta maior facilidade de reconhecimento;

• Qual a proporção de pessoas capazes de acertar as duplas de pares iguais e a

proporção de sujeitos capazes de atribuir o mesmo grau às duplas de pares invertidos;

• O que é mais dissimilar: os dois instrumentos diferentes tocando a mesma nota

escrita ou a mesma clarineta, tocando ora as notas escritas ora as notas resultantes da

transposição para um semitom abaixo.

O teste poderia também se valer de participantes músicos não clarinetistas e, em

escala ainda mais ampla, sujeitos leigos. Poderia ser feita uma coleção de novas tomadas,

com diferentes trechos nos mesmos registros. Uma outra limitação deste teste foi que as

tomadas repetidas eram realmente cópias da mesma tomada. Isto possibilitaria a um

participante atento o reconhecimento da tomada por qualquer característica peculiar que

fosse identificada, e não exatamente o timbre. Assim uma proposta para a realização de

testes futuros seria que todas as tomadas ditas “repetidas” (com o mesmo instrumento,

tocando as mesmas notas) fossem devidamente regravadas quantas vezes se fizesse

necessário.

O terceiro experimento consistiu de uma análise por FFT de sons das duas clarinetas.

Por esta análise pudemos perceber que há grande similaridade entre seus espectros de

freqüências médias x amplitude. Observou-se também que havia mais diferenças nos

espectros de notas de diferentes registros de um mesmo instrumento que entre a mesma

nota escrita, tocada pelos dois instrumentos em questão. Talvez esta questão possa ser

abordada mais especificamente em futuros trabalhos, a fim de apontar o grau de diferença

observado.

Este trabalho limitou-se a uma abordagem qualitativa, a fim de verificar se, pela

análise computacional, era possível se observar alguma diferença entre os sons das duas

clarinetas. Uma vez notada esta diferença nos espectros gerados, uma sugestão para futuros

experimentos seria uma abordagem numérica e quantitativa nas análises de sons como um

todo. Outras abordagens seriam:
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• Na gravação dos sons a serem analisados, onde foram utilizadas tomadas de uma

nota plana (sem mudanças de intensidade) de duração de cinco a seis segundos. Talvez os

próximos experimentos devessem comparar notas de durações diferentes, especialmente

notas de menor duração;

• Na técnica utilizada, onde a matriz de amplitudes médias utilizada neste

experimento poderia ser substituída por algum algoritmo de comparação de todas as

matrizes de amplitudes, uma a uma, podendo assim nos fornecer informações sobre o

momento mais similar e o momento mais dissimilar, obtendo-se, portanto, uma melhor

comparação dos ataques e cortes das notas, e dados estatísticos possivelmente mais

confiáveis.

• Na tentativa de se verificar numericamente se talvez o grau de dissimilaridade entre

diferentes notas de um mesmo instrumento seja maior ou menor que o grau de

dissimilaridade entre notas correspondentes (mesma nota escrita) dos dois instrumentos.

Concluiu-se por fim que os timbres da clarineta em Lá e em Si bemol são de fato

muito similares e sua diferença não pode ser percebida com segurança, mesmo para

clarinetistas profissionais, que fazem o uso destes dois instrumentos em suas atividades.
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Serão apresentados três trechos musicais diferentes, relativos aos registros grave, médio e

agudo da clarineta. Cada trecho será apresentado três vezes, em gravações distintas feitas

pelo mesmo instrumentista, que terá escolhido, para cada execução, uma dentre as

clarinetas em Lá e Si bemol. Haverá, após cada execução, uma pausa de tempo suficiente

para que sejam respondidas as perguntas relativas a ela. Não fale nem faça barulho durante

a execução. Prefira escrever suas conclusões durante a pausa e não durante a execução. A

gravação trascorrerá do início ao fim. Não haverá repetições. Não haverá interrupções fora

a pausa prevista.

Abaixo estão dois campos para o preenchimento de seu nome e especialidade. O nome dos

participantes da pesquisa será mantido em segredo e terá apenas efeito de registro interno

para a mesma. No campo especialidade, diga qual instrumento você executa, no caso de ser

um instrumentista (ex.: violinista, flautista, pianista), ou qual sua ocupação na música (ex.:

compositor, regente, etc.). Há ainda um terceiro campo onde deve ser preenchido o seu

nível (Graduação, Técnico, Mestre, Doutor). Adicione a este os anos de estudo de

instrumento, no caso de ser instrumentista, ou de música em geral, no caso de regente,

compositor, etc. Boa sorte!

Nome: __________________________________________________________________

Nível: _____________________________ Especialidade: _______________________
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A Clarineta a executar este trecho foi:

( ) Clarineta em Si bemol.
( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.

���	
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A Clarineta a executar este trecho foi:

( ) Clarineta em Si bemol.

( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.

���	
�� �

A Clarineta a executar este trecho foi:

( ) Clarineta em Si bemol.

( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.

No caso de ter marcado a terceira opção em todos os casos, especifique:

( ) Impossível distinguir pois todos os trechos são iguais.

( ) Impossível distinguir, apesar dos trechos serem diferentes.
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A Clarineta a executar este trecho foi:

( ) Clarineta em Si bemol.

( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.

���	
�� �

A Clarineta a executar este trecho foi:
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( ) Clarineta em Si bemol.
( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.

���	
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A Clarineta a executar este trecho foi:

( ) Clarineta em Si bemol.

( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.

No caso de ter marcado a terceira opção em todos os casos, especifique:

( ) Impossível distinguir pois todos os trechos são iguais.

( ) Impossível distinguir, apesar dos trechos serem diferentes.
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A Clarineta a executar este trecho foi:

( ) Clarineta em Si bemol.

( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.
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A Clarineta a executar este trecho foi:

( ) Clarineta em Si bemol.

( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.

���	
�� �

A Clarineta a executar este trecho foi:

( ) Clarineta em Si bemol.

( ) Clarineta em Lá.

( ) Impossível distinguir.

No caso de ter marcado a terceira opção em todos os casos, especifique:

( ) Impossível distinguir pois todos os trechos são iguais.

( ) Impossível distinguir, apesar dos trechos serem diferentes.
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As tabelas abaixo resumem os resultados gerais do experimento. Para facilitar a

visualização dos dados nelas contidos, optou-se por se dividir os resultados em grupos

segundo a especialidade do entrevistado. Assim, para cada especialidade haverá três

tabelas, relativas ao primeiro, segundo e terceiro trechos, respectivamente. Em cada tabela

serão dispostas as opções de escolha do entrevistado três vezes, relativas à primeira,

segunda e terceira tomadas. Ao final da terceira tomada, há uma linha que será preenchida

somente se o entrevistado tiver marcado a opção “impossível distinguir” em todas as três

tomadas. Neste caso, será disposto o símbolo “=”, caso o entrevistado tenha afirmado

serem todas as tomadas, ao limiar de sua percepção, idênticas, ou “
��� ����� ���	
�� �	�

percepção, o entrevistado tenha de alguma forma detectado diferenças tímbricas entre as

tomadas. Cada coluna da tabela representa um entrevistado (que será identificado e

ordenado pela letra “E” seguida de um número, como “E1”, “E2”, “E3”, etc.), a exceção da

última, que contém os totais marcados em cada linha horizontalmente. Ao final da última

linha, os totais se subdividem, de acordo com a opção feita. As opções serão expostas

segundo a mesma ordem das fichas, a saber, “Clarineta em Si bemol” (representado pelo

símbolo “Bb”), “Clarineta em Lá” (representado, por sua vez, por “A”) e “impossível

distinguir” (representado, assim, por “?”). Alguns campos da coluna de totais estarão

hachurados, a fim de indicar visualmente as respostas corretas. Vamos a elas!



79

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Totais
Bb X 1/8
A X X 2/8
? X X X X X 5/8
Bb X X X 3/8
A X 1/8
? X X X X 4/8
Bb X X 2/8
A 0
? X X X X X X 6/8

= ? ? ? =  1/4
?  3/4

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Totais
Bb X 1/8
A X X 2/8
? X X X X X 5/8
Bb X 1/8
A X X 2/8
? X X X X X 5/8
Bb X 1/8
A X 1/8
? X X X X X X 6/8

= ? ? ? = =  2/5
?  3/5

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Totais
Bb X X 2/8
A X X 2/8
? X X X X 4/8
Bb X X 2/8
A X X 2/8
? X X X X 4/8
Bb X 1/8
A X X 2/8
? X X X X X 5/8

= ? ? = =  2/4
?  2/4

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
3

Violinistas - Trecho 1

Violinistas - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Violinistas - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3
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E1 E2 E3 E4 Totais
Bb X X 2/4
A X 1/4
? X 1/4
Bb X X 2/4
A X 1/4
? X 1/4
Bb X X 2/4
A X 1/4
? X 1/4

? =  0/1
?  1/1

Tom
ad

a 
3

Violistas - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

E1 E2 E3 E4 Totais
Bb X X 2/4
A X 1/4
? X 1/4
Bb X X X 3/4
A 0
? X 1/4
Bb X X X 3/4
A 0
? X 1/4

= =  1/1
?  0/1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Violistas - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

E1 E2 E3 E4 Totais
Bb X X X 3/4
A 0
? X 1/4
Bb 0
A X X X 3/4
? X 1/4
Bb X 1/4
A X X 2/4
? X 1/4

? =  0/1
?  1/1

Violistas - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

E1 E2 E3 Totais E1 Totais
Bb X 1/3 Bb 0
A X 1/3 A X 1/1
? X 1/3 ? 0
Bb X 1/3 Bb X 1/1
A X 1/3 A 0
? X 1/3 ? 0
Bb 0 Bb X 1/1
A X 1/3 A 0
? X X 2/3 ? 0

? =  0/1 =  0/0
?  1/1 ?  0/0

C/B - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
3

Violoncelistas - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2
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E1 E2 E3 Totais E1 Totais
Bb 0 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X X X 3/3 ? 0
Bb 0 Bb 0
A 0 A X 1/1
? X X X 3/3 ? 0
Bb 0 Bb 0
A 0 A X 1/1
? X X X 3/3 ? 0

= ? = =  2/3 =  0/0
?  1/3 ?  0/0

E1 E2 E3 Totais E1 Totais
Bb 0 Bb 0
A X 1/3 A X 1/1
? X X 2/3 ? 0
Bb X 1/3 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X X 2/3 ? 0
Bb 0 Bb 0
A X 1/3 A X 1/1
? X X 2/3 ? 0

? ? =  0/2 =  0/0
?  2/2 ?  0/0

C/B - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

C/B - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Violoncelistas - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

Violoncelistas - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

E1 E2 E3 E4 Totais E1 Totais
Bb X 1/4 Bb 0
A X X X 3/4 A X 1/1
? 0 ? 0
Bb X X X X 4/4 Bb 0
A 0 A X 1/1
? 0 ? 0
Bb X X X 3/4 Bb 0
A 0 A 0
? X 1/4 ? X 1/1

=  0/0 =  0/0
?  0/0 ?  0/0

Violonistas - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
3

Clarinetistas - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2
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E1 E2 E3 E4 Totais E1 Totais
Bb X X X 3/4 Bb 0
A X 1/4 A 0
? 0 ? X 1/1
Bb X X X 3/4 Bb 0
A X 1/4 A 0
? 0 ? X 1/1
Bb X X 2/4 Bb 0
A X X 2/4 A 0
? 0 ? X 1/1

=  0/0 = =  1/1
?  0/0 ?  0/0

E1 E2 E3 E4 Totais E1 Totais
Bb X X 2/4 Bb 0
A X X 2/4 A 0
? 0 ? X 1/1
Bb X X 2/4 Bb 0
A X X 2/4 A 0
? 0 ? X 1/1
Bb X X 2/4 Bb X 1/1
A X X 2/4 A 0
? 0 ? 0

=  0/0 =  0/0
?  0/0 ?  0/0

Violonistas - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Violonistas - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Clarinetistas - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

Clarinetistas - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

E1 E2 Totais E1 Totais
Bb 0 Bb 0
A X 1/2 A X 1/1
? X 1/2 ? 0
Bb X 1/2 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X 1/2 ? 0
Bb X 1/2 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X 1/2 ? 0

= =  1/1 =  0/0
?  0/1 ?  0/0

Trompetista - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
3

Fagotistas - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2
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E1 E2 Totais E1 Totais
Bb X 1/2 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X 1/2 ? 0
Bb X 1/2 Bb 0
A 0 A X 1/1
? X 1/2 ? 0
Bb 0 Bb X 1/1
A X 1/2 A 0
? X 1/2 ? 0

= =  1/1 =  0/0
?  0/1 ?  0/0

E1 E2 Totais E1 Totais
Bb X 1/2 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X 1/2 ? 0
Bb 0 Bb 0
A X 1/2 A X 1/1
? X 1/2 ? 0
Bb X 1/2 Bb 0
A 0 A 0
? X 1/2 ? X 1/1

= =  1/1 =  0/0
?  0/1 ?  0/0

Trompetista - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Trompetista - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Fagotistas - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Fagotistas - Trecho 2
Tom

ad
a 

1

E1 E2 Totais E1 Totais
Bb 0 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X X 2/2 ? 0
Bb 0 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X X 2/2 ? 0
Bb 0 Bb X 1/1
A 0 A 0
? X X 2/2 ? 0

= ? =  1/2 =  0/0
?  1/2 ?  0/0

Tom
ad

a 
3

Trompistas - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Percussão - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3
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E1 E2 Totais E1 Totais
Bb 0 Bb 0
A 0 A X 1/1
? X X 2/2 ? 0
Bb 0 Bb 0
A 0 A X 1/1
? X X 2/2 ? 0
Bb X 1/2 Bb 0
A 0 A X 1/1
? X 1/2 ? 0

= =  1/1 =  0/0
?  0/1 ?  0/0

E1 E2 Totais E1 Totais
Bb X 1/2 Bb 0
A 0 A 0
? X 1/2 ? X 1/1
Bb X 1/2 Bb 0
A 0 A 0
? X 1/2 ? X 1/1
Bb X 1/2 Bb 0
A 0 A 0
? X 1/2 ? X 1/1

= =  1/1 ? =  0/1
?  0/1 ?  1/1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Trompistas - Trecho 2
Tom

ad
a 

1

Trompistas - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Percussão - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Percussão - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

E1 E2 E3 Totais E1 E2 E3 Totais

Bb X X X 3/3 Bb X 1/3

A 0 A X X 2/3

? 0 ? 0/3

Bb 0 Bb X X 2/3

A X X X 3/3 A X 1/3

? 0 ? 0/3

Bb X X 2/3 Bb X X 2/3

A X 1/3 A X 1/3

? 0 ? 0/3

=  0/0 =  0/0

?  0/0 ?  0/0

Pianistas - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
3

Regentes - Trecho 1

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2
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E1 E2 E3 Totais E1 E2 E3
Bb 0 Bb X X 2/3
A X X X 3/3 A X 1/3
? 0 ? 0/3
Bb X 1/3 Bb X 1/3
A X X 2/3 A X X 2/3
? 0 ? 0/3
Bb X X X 3/3 Bb 0/3
A 0 A X X 2/3
? 0 ? X 1/3

=  0/0 =  0/0
?  0/0 ?  0/0

E1 E2 E3 Totais E1 E2 E3
Bb X X 2/3 Bb X 1/3
A X 1/3 A X 1/3
? 0 ? X 1/3
Bb X 1/3 Bb X 1/3
A X X 2/3 A X 1/3
? 0 ? X 1/3
Bb 0 Bb 0/3
A X X X 3/3 A X X 2/3
? 0 ? X 1/3

=  0/0 = =  1/1
?  0/0 ?  0/1

Pianistas - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Pianistas - Trecho 2

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Regentes - Trecho 3

Tom
ad

a 
1

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Tom
ad

a 
2

Tom
ad

a 
3

Regentes - Trecho 2

Tom
ad

a 
1
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Serão apresentados, neste experimento, 27 pares de três trechos diferentes de clarineta,

onde foi utilizada, para cada execução de cada par, uma dentre as clarinetas em Lá e Si

bemol. Estes pares são divididos em três grupos, a saber:

	
Os nove primeiros pares correspondem todos a um mesmo trecho, explorando o

registro grave do instrumento.

Os nove pares seguintes correspondem todos a um mesmo trecho, explorando o

registro médio do instrumento.�
Os nove últimos pares correspondem todos a um mesmo trecho, explorando o

registro agudo do instrumento.

Para cada par ouvido, deve ser atribuído um número de 0 (zero) a 3 (três), de acordo com a

ordem crescente de similaridade percebida entre os dois trechos do par, ou seja:

�
Os dois trechos do par são claramente diferentes e, portanto, dissimilares.
Os dois trechos do par são muito diferentes, porém mais similares que em 0 (zero).�
Os dois trechos do par são pouco diferentes, portanto mais similares que em 1 (um).�
Os dois trechos do par são muito similares, mais que em 2 (dois).

Para auxiliar a marcação, cada par será disposto no início de numa das linhas da tabela de

respostas abaixo, seguido por quatro campos, um para cada uma das quatro opções

possíveis, de forma que se faça necessário apenas assinalar um “X” no campo

correspondente à opção escolhida. A ordem de execução dos pares (correspondente ao

número da faixa do disco deste experimento) deve ser a mesma indicada nesta ficha. No

entanto, é possível, a seu critério, a audição dos pares quantas vezes forem necessárias, ou

mesmo repetir-se a audição de um ou mais pares anteriores, até que haja plena certeza da

opção a ser escolhida.
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Par 01 0 1 2 3
Par 02 0 1 2 3
Par 03 0 1 2 3
Par 04 0 1 2 3
Par 05 0 1 2 3
Par 06 0 1 2 3
Par 07 0 1 2 3
Par 08 0 1 2 3
Par 09 0 1 2 3
Par 10 0 1 2 3
Par 11 0 1 2 3
Par 12 0 1 2 3
Par 13 0 1 2 3
Par 14 0 1 2 3
Par 15 0 1 2 3
Par 16 0 1 2 3
Par 17 0 1 2 3
Par 18 0 1 2 3
Par 19 0 1 2 3
Par 20 0 1 2 3
Par 21 0 1 2 3
Par 22 0 1 2 3
Par 23 0 1 2 3
Par 24 0 1 2 3
Par 25 0 1 2 3
Par 26 0 1 2 3
Par 27 0 1 2 3

Nome:

(seu nome permanecerá em sigilo, sendo necessário apenas para controle interno do

experimento).


