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RESUMO 

 
O presente trabalho tem por finalidade identificar, segundo a literatura e discografia, 

novas possibilidades de execução para obras minimalistas do compositor norte-americano 

Steve Reich, escritas entre 1972 e 1983. Mais especificamente, o artigo apresenta um estudo 

focado na adaptação de algumas de suas composições as quais não foram escritas 

originalmente para serem executadas por um único intérprete (formato solo). A metodologia 

consiste na ánalise deste repertório e suas respectivas técnicas composicionais. 

Posteriormente, extraíram-se novas versões, com caráter experimental, focados na interação 

entre instrumentos de percussão e recursos tecnológicos. Tais possibilidades foram 

implementadas através das oficinas de experimentação. Como resultado, gerou-se uma nova 

possibilidade de interpretação para a obra Clapping Music (1972). Deste modo, o trabalho 

aqui reportado visa apresentar as considerações relacionadas à performance, os processos 

utilizados para a implementação, assim como os resultados obtidos durante as oficinas. 

Concluiu-se que tais implementações, aliadas à interação com recursos tecnológicos, 

proporcionaram ao intérprete um maior aprofundamento do aspecto técnico/interpretativo, 

assim como das possibilidades de interação entre instrumentos de percussão e dispositivos 

eletrônicos. 

 

Palavras-chave: Steve Reich. Minimalismo. Percussão. Dispositivos Eletrônicos. 

Performance. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

ABSTRACT 

 
This study aims to identify, according to the literature and discography, new 

performance possibilities for minimalist works of American composer Steve Reich, written 

between 1972 and 1983. More specifically, the article presents a study focused on the 

adaptation of some of its compositions which were not originally written to be executed by a 

single performer (solo format). The methodology consists of analyzing this repertoire and 

their compositional techniques. Posteriorly, new versions were extracted with experimental 

character, focused on the interaction between percussion instruments and technological 

resources. Such possibilities were implemented through experimentation workshops. As a 

result, it generated a new possibility of interpretation for the work Clapping Music (1972). 

Thus, the work reported here is to present the considerations related to performance, the 

processes used to implement, and the results obtained during the workshops. It was concluded 

that such implementations, combined with interaction with technological resources, provided 

the interpreter further deepening of technical/interpretative aspect, as well as the possibilities 

of interaction between percussion instruments and electronic devices. 

 

Keywords: Steve Reich. Minimalism. Percussion. Electronic Devices. Performance. 
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 INTRODUÇÃO 
 

Steve Michael Reich (1936), compositor norte-americano nascido no estado de Nova 

York, vivo e em plena atividade musical, possui composições que têm cada vez mais ganhado 

prestígio entre os percussionistas eruditos. Exemplos como Marimba Phase (1967), 

Drumming (1970-1971), Music for Pieces of Wood (1973), Sextet (1984), Six Marimbas 

(1986), Nagoya Marimbas (1994), Mallett Quartet (2009), vêm colocando os instrumentos de 

percussão em posição de destaque, principalmente relacionando-os às peculiaridades sonoras 

resultantes das performances e às técnicas composicionais utilizadas. Estas composições 

mencionadas vêm sendo frequentemente executadas por diversos grupos profissionais de 

percussão mundialmente conhecidos, tais como: LSO Percussion Ensemble, Third Coast 

Percussion, So Percussion e Sinergy Percussion1. 

Segundo Schwarz (1996, p. 51-52), o gosto de Reich por instrumentos de percussão se 

mostrou presente desde os seus 14 anos de idade, período em que começou a estudar 

percussão com Roland Kohloff (na época timpanista da New York Philharmonic). Seus 

estudos percussivos com Kohloff consistiam basicamente de técnica de caixa-clara, utilizando 

como complemento o método stick control2. O autor ainda afirma que neste mesmo período, 

Reich conheceu e se encantou pelas músicas de Bach, Stravinsky e John Coltrane. 

Influenciado por Kenny Clarke, baterista de jazz que causou grande impacto na sua formação 

musical, Reich participou como baterista em bandas de jazz durante sua graduação em 

filosofia no final da década de 1950, tocando standarts de bebop em fraternidades estudantis e 

festas de faculdade.   

Por ser um compositor, percussionista e baterista, grande parte de sua obra tem sido 

escrita envolvendo instrumentos de percussão em sua instrumentação, iniciando a compor 

para estes instrumentos a partir da década de 1970. Tem escrito para membranofones, como 

bongôs, bombo sinfônico, caixa-clara, tímpanos, tom toms e rototoms. Para idiofones de 

altura determinada como marimba, vibrafone, xilofone, crotales e glockenspiel. E para 

idiofones de altura indeterminada como claves, pratos, tam-tam e maracas. 

Apesar de muitas composições utilizarem instrumentos de percussão em seu 

repertório, podemos constatar (até o presente momento), através de uma análise cronológica 

																																																								
1	Links para conferir o repertório dos grupos de percussão citados: http://www.barbican.org.uk/music/event-
detail.asp?ID=18521, http://www.thirdcoastpercussion.com/look-and-listen/repertoire/, 
http://sopercussion.com/music/repertoire/, http://www.synergypercussion.com/synergy/archive.aspx.   	
2 Stick Control for the Snare Drum: importante método para técnica de caixa-clara escrito em 1935 por George 
Lawrence Stone. 



12	
	

de suas obras, a ausência de peças escritas para serem executadas por um único 

percussionista. Esta realidade fez com que intérpretes (percussionistas ou não), simpatizantes 

de sua música, desenvolvessem novas maneiras de executar suas obras (escritas originalmente 

para outras formações ou outros instrumentos) em formato solo, com ou sem auxílio de 

recursos tecnológicos. Assim, após conhecer e analisar o trabalho desenvolvido por estes 

intérpretes, surgiu o interesse em pesquisar novas possibilidades de execução nas 

composições de Reich, no qual delimitamos a pesquisa no desenvolvimento de uma nova 

versão para Clapping Music (1972), utilizando instrumentos de percussão e recursos 

tecnológicos. 

Clapping Music foi composta originalmente para dois intérpretes percutindo palmas e 

baseia-se numa técnica composicional de troca de fases. Segundo Mertens (1983, p. 48), esta 

técnica foi descoberta acidentalmente por Reich, após colocar duas fitas magnéticas em dois 

gravadores. As fitas continham fragmentos iguais e eram repetidos constantemente. Reich 

constatou que os fragmentos não rodavam precisamente na mesma velocidade, devido à uma 

diferença rotacional dos aparelhos, resultando numa gradual diferença de andamentos entre os 

mesmos fragmentos. A partir desta experiência, Reich resolveu aprimorar este procedimento, 

resultando em suas primeiras obras para tape: It’s Gonna Rain (1965) e Come Out (1966). Os 

fragmentos utilizados por Reich nestas duas obras eram elaborados a partir de vozes 

masculinas: em Its Gonna Rain, utilizou um trecho da pregação de um pastor pentecostal, 

enquanto em Come Out, utilizou o depoimento de um jovem negro que foi espancado pela 

polícia. 

Ainda de acordo com Mertens (1983, p. 59), foi em Clapping Music, composta em 

1972, que Reich passa a utilizar técnicas composicionais baseadas em defasagem abrupta 

(sudden changes)3, em oposição às mudanças de fases por defasagem gradual (phase-

shifting)4, utilizada em seus primeiros trabalhos com tape na década de 1960. 

 Logo, Clapping Music baseia-se em uma defasagem abrupta, ou seja, por não haver 

dois andamentos diferentes coexistindo entre si num mesmo espaço de tempo, mas sim numa 

alteração abrupta do padrão rítmico/melódico através do deslocamento gradativo de uma das 

notas deste padrão, conforme exemplificado na figura abaixo: 

 
																																																								
3	Defasagem Abrupta (Sudden Changes): neste tipo de procedimento não há andamentos diferentes entre os 
intérpretes. A defasagem ocorre através da mudança abrupta do segundo intérprete, transformando a primeira 
nota do padrão em última, criando, após determinadas repetições, novas configurações em cada ciclo defasado.	
4	Defasagem Gradual (phase-shifting): técnica composicional utilizada por Reich em suas obras iniciais, em que 
um padrão se move, acelerando gradualmente em relação a um outro que se mantém fixo.	
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Exemplo musical 1: Três primeiros compassos de Clapping Music (1972) 

 

     
 

         Fonte: Universal Edition (1980) 

 

Dessa forma, as defasagens entre os padrões rítmicos/melódicos são realizadas através 

do deslocamento súbito (neste caso, sempre de uma colcheia), feito pelo intérprete que realiza 

as defasagens (i.e. “Clap 2” na partitura), a partir da frase inicial. A defasagem consiste na 

realocação da primeira nota do padrão, ou seja, a primeira nota passa a ser a última nota do 

padrão e assim sucessivamente até que os dois padrões estejam em uníssono novamente (i.e. 

Figura abaixo). 

 
Exemplo musical 2: Quatro últimos compassos de Clapping Music (1972) 

 

   
Fonte: Universal Edition (1980) 

 

Este procedimento, que será realizado doze vezes em decorrência do número de 

figuras e suas respectivas pausas que compõem o material rítmico/melódico composicional, 

aqui é feito abruptamente, ou seja, deslocando uma nota desta frase (colcheia) por ciclo de 

repetição. As defasagens são finalizadas quando ocorre o reencontro das frases, ou seja, a 

retomada ao uníssono. 
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Na versão desta pesquisa, foi realizada uma adaptação (baseado na obra original) 

através da adição de dois elementos:  

 

• O primeiro está relacionado com a inserção de um dispositivo eletrônico que 

fosse capaz de gravar e reproduzir a sobreposição das duas vozes 

(mencionadas anteriormente) e sobrepô-las em tempo real, executadas ainda, 

neste caso, por um único intérprete; 

 

•  O segundo, em decorrência do primeiro, está relacionado a possibilidade da 

adição e sobreposição de uma terceira frase (ou terceiro padrão 

rítmico/melódico), gerado através da transcrição das figuras rítmicas/melódicas 

coincidentes, encontradas em cada um dos deslocamentos realizados. 

 
Este segundo elemento tem como inspiração os padrões resultantes (resulting 

patterns) presentes em obras como Violin Phase (1967) e Drumming (1970-71). Esta técnica 

composicional foi elaborada por Reich e tem por finalidade gerar e evidenciar uma nova 

melodia a partir da somatória de dois ou mais padrões rítmicos/melódicos.  

Os dois elementos relatados na versão desta pesquisa resultaram numa sonoridade que 

diferencia substancialmente da versão original proposta por Reich. Ao decorrer do texto, 

serão detalhadas as etapas percorridas para a aquisição destes elementos.  

Para melhor compreensão dos procedimentos utilizados nesta pesquisa, o texto está 

estruturado em 5 seções. Na seção 2, serão apresentadas as características que fizeram as 

composições de Reich serem classificadas como minimalistas, ou até mesmo pertencentes a 

um movimento musical. Tendo como pilares desta estética os compositores La Monte Young 

(1935), Terry Riley (1935), Steve Reich (1936) e Philip Glass (1936), será discutido nesta 

seção o envolvimento destes compositores com filosofias não ocidentais e a importância desta 

estética em suas obras. Também nesta seção serão relatadas as características da 

instrumentação de Reich, apontando para uma maleabilidade em sua instrumentação, 

fornecendo possibilidades de escolha ao intérprete quanto à instrumentação. Para os aspectos 

estilísticos, foram utilizados como referência teórica os trabalhos de Reich (1968, 1974), 

Nyman (1974), Mertens (1983), Schwartz (1990) (1996), Johnson (1994), Batchelor (2004), 

Potter (2004), Cervo (2005), Lancia (2008), Patriota (2012) e Campos (2012). 

A seguir, na seção 3, serão abordadas as recentes versões de intérpretes que 

desenvolveram novas maneiras de executar as obras de Steve Reich. Os exemplos 
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apresentados referem-se à versões de percussionistas que utilizaram instrumentos melódicos 

de percussão e recursos tecnológicos. Tais exemplos citados possuem como característica em 

comum o período em que as peças foram compostas, entre 1972 a 1983. Para Schwarz (1990), 

este período apresenta mudanças com relação às técnicas empregadas nas obras iniciais de 

Reich, que compreende de 1967 a 1970. Relatos do processo de implementação destas 

versões serão apresentados, assim como os recursos tecnológicos utilizados pelos intérpretes. 

Consecutivamente, na seção 4, serão demonstrados exemplos baseados em versões de 

Clapping Music nos mais diferentes formatos e configurações instrumentais. Com o intuito de 

desenvolver uma nova versão para a referida obra, relata-se detalhadamente o roteiro 

percorrido nos processos adaptativos e expansionistas realizados através de oficinas de 

experimentação. A peça foi escrita originalmente para duo de palmas e a experimentação 

realizada resultou numa sobreposição de procedimentos, como a utilização de resulting 

patterns, utilização de ferramentas tecnológicas e mudanças timbrísticas. Para a 

implementação, foram utilizados instrumentos de percussão e recursos tecnológicos, 

detalhados mais adiante.   

Por fim, na seção 5, são feitas considerações sobre a interação do atual percussionista 

com dispositivos eletrônicos durante a performance, assim como os resultados obtidos na 

versão desenvolvida em Clapping Music. Também nesta seção, são relatados futuros 

desdobramentos, com a intenção de desenvolver uma versão para Eight Lines (1983), peça 

composta originalmente para um octeto.   
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2 STEVE REICH E SEU PENSAMENTO COMPOSICIONAL 
 

A estética de Reich está diretamente associada à uma corrente musical conhecida 

como Minimalismo. O termo foi empregado inicialmente para artistas plásticos norte-

americanos que começaram a desenvolver trabalhos em reação à escola abstrata de Nova 

York. De acordo com Batchelor (2004, p. 6), desde meados da década de 1960, o adjetivo 

minimalista tem sido empregado para englobar um conjunto amplo de escultura e pintura 

(como também outras formas de arte). A associação do termo com a música deve-se ao fato 

da relação estreita entre compositores e artistas plásticos rotulados como tal, uma vez que os 

concertos e exposições eram realizados em um mesmo espaço.  

Os compositores que integram esta corrente musical são: Philip Glass (1937), Steve 

Reich (1936), Terry Riley (1935) e La Monte Young (1935). Os quatro são norte-americanos, 

nascidos em um período próximo, e enamorados com filosofias não ocidentais. Outra 

característica comum destes compositores é o descontentamento com a música praticada nas 

décadas de 1950 e 1960, representada por compositores modernistas como Boulez, Berio, 

Ligeti e Stockhausen. Colannino (2009, p. 1) comenta que enquanto o Modernismo é atonal, o 

Minimalismo é claramente modal ou tonal. Enquanto o Modernismo é irregular e 

fragmentado, o Minimalismo é caracterizado por uma regularidade rítmica. Enquanto o 

Modernismo é complexo estruturalmente e texturalmente, o Minimalismo é simplesmente 

transparente5. 

Sobre o agrupamento dos compositores em uma estética minimalista, Lancia (2008) 

comenta que: 

 
[...] agrupar personalidades distintas sob um mesmo rótulo é tarefa complicada, 
ainda que esse rótulo seja um mero termo guarda-chuva. É necessário desconsiderar 
todas as diferenças e aceitar só os denominadores comuns. Perde-se a riqueza em 
nome da homogeneidade. (LANCIA, 2008, p. 18). 
 

Segundo Schwartz (1996), em música este termo foi empregado primeiramente pelo 

crítico e compositor Michael Nyman, para definir uma estética que, segundo Johnson (1994, 

p. 751) tem como características principais: textura rítmica homogênea, paleta harmônica 

simples, estrutura formal contínua, ausência de linhas melódicas e repetições de padrões 

rítmicos. Estas características podem variar de compositor para compositor, mas algo muito 

																																																								
5 Indeed, whereas Modernism is decisively atonal, Minimalism is clearly modal or tonal; whereas Modernism is 
aperiodic and fragmented, Minimalism is characterized by great rhythmic regularity; and whereas Modernism 
is structurally and texturally complex, Minimalism is simply transparent. 
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notório, principalmente nos quatro compositores tidos como os pais do Minimalismo musical, 

é o uso ao extremo da repetição em suas composições. Consequência disto é a frequente 

associação do Minimalismo com uma música puramente repetitiva. Por outro lado, também 

encontramos exemplos que permeiam a história da música com obras que utilizam a repetição 

como elemento estrutural, como é o caso de Bolero (1928), de Maurice Ravel, uma obra com 

cento e sessenta e nove repetições de um mesmo padrão rítmico. Então, o que caracteriza uma 

música ser classificada como minimalista?  

Os compositores minimalistas tratam a repetição de um modo diferente pelo que 

conhecemos na música ocidental de dialética romântica. Segundo Colannino (2009, p. 2), 

“Young utiliza notas sustentadas por longo período de tempo, Glass opta por arpejos 

recorrentes de acordes, enquanto Riley e Reich incorporam melodias repetidas e harmonias 

rapidamente pulsantes”6.  

Ainda segundo Colannino, no Minimalismo musical, não encontramos quase nenhuma 

das características principais da música ocidental (principalmente tratando-se do período 

romántico) como movimento harmônico, modulação, desenvolvimento temático e formas 

musicais delineadas.  

As composições de Reich são elaboradas através de técnicas onde padrões de 

repetições e suas respectivas articulações são necessárias para a manutenção e o 

desenvolvimento de sua obra. Reich em seu manifesto Music as a Gradual Process (1968) 

explica seu conceito de processo musical: 

 
Eu não quero dizer processo de composição, mas sim obras que são literalmente 
processos. O que é distintivo em processos musicais é que eles determinam todos os 
detalhes, nota por nota, (som a som), e a forma geral simultaneamente (pense em um 
círculo ou um cânone infinito). Estou interessado em processos perceptíveis. Eu 
quero ser capaz de ouvir o processo acontecendo através da música soando [...] 
processos musicais podem nos dar um contato direto com o impessoal e, também 
um tipo de controle completo [...] por “este tipo” de controle completo, eu quero 
dizer que, ao fazer esse material se articular através deste processo, eu controlo 
completamente todos os resultados, mas também aceito todos os resultados sem 
mudanças. O que interessa é que processo composicional e música soando sejam a 
mesma coisa. (REICH, 1974, p. 5)7. 

																																																								
6	[...] Young uses sustained drones for long periods of time, Glass chooses recurrent arpeggiation of chords, and 
Riley incorporate repeated melodies and quickly pulsating hamrnonies.	
7	I do not mean the process of composition, but rather pieces of music that are, literally, processes. The 
distinctive thing about musical processes is that they determine all the note-to-note (sound-to-sound) details and 
the overall form simultaneously (think a round or infinite canon). I am interested in perceptible processes. I 
want to be able to hear the process happening throughout the sounding music. Musical processes can give one a 
direct contact with the impersonal and also a kind a complete control, and one doesn’t always think of the 
impersonal and complete control as going together. By “a kind” of complete control I mean that by running this 
material through this process I completely control all the results, but also that I accept all the results without 
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Segundo Mertens (1983, p. 48-49), um exemplo claro de processo na música de Reich 

pode ser exemplificado através de Piano Phase (1967), peça composta para dois pianos, 

sendo sua primeira composição feita para instrumentos acústicos após as obras para tape. 

Após ter consolidado a técnica de defasagem gradual (phase-shifting) nas obras com 

tape, Reich sentiu a necessidade de aplicar esta mesma técnica em instrumentos acústicos.  

Então após gravar um pequeno padrão melódico no piano, experimentou acompanhar a 

gravação tocando em uníssono e num processo gradual defasar do padrão gravado através de 

um sutil accelerando. Foi através desta experiência que constatou a possibilidade de utilizar 

instrumentos acústicos, resultando em Piano Phase. Nestes instrumentos, os deslocamentos 

entre as melodias ocorrem da seguinte forma: 

 
A mudança de fase (phase-shifting) é realizada por um processo em que um dos 
intérpretes toma seu pulso ligeiramente mais rápido, fazendo com que dois pulsos 
diferentes coexistam durante determinado espaço de tempo. Após determinado 
período, ocorre o deslocamento completo de uma semicolcheia entre os dois 
intérpretes. Assim, o deslocamento de uma nota na frase, que num primeiro 
momento está sendo realizada pelos dois intérpretes em uníssono, não ocorre de 
maneira imediata. Esse deslocamento vai ocorrendo de maneira gradual e faz com 
que surjam momentos de grande complexidade e instabilidade rítmica. (CAMPOS, 
2012, p. 25). 
 
 

A peça é dividida em três seções, contendo quatro padrões de tamanhos e notas 

diferentes. Na seção 1 o padrão contém 12 notas (Exemplo musical 1). Na seção 2 os 

intérpretes não executam o mesmo padrão, diferente das seções 1 e 3, em que os padrões são 

iguais para os dois intérpretes (Exemplo musical 2). Na seção 3 os dois intérpretes voltam a 

executar o mesmo padrão com quatro notas (Exemplo musical 3). 

 
Exemplo musical 3: Seção 1 de Piano Phase (1967), composta por Steve Reich para dois pianos. 

Fonte: Boosey & Hawkes 

 

																																																																																																																																																																													
changes. What I’m interested in is a compositional process and a sounding music that are one and the same 
thing. 
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Exemplo musical 4: Seção 2 de Piano Phase (1967), composta por Steve Reich para dois pianos. 

Fonte: Boosey & Hawkes  

 

 

Exemplo musical 5: Seção 3 de Piano Phase (1967), composta por Steve Reich para dois pianos. 

 

Fonte: Boosey & Hawkes 

	
A defasagem ocorre durante toda a peça, sem interrupções ou pausas entre as seções, 

reforçando uma característica muito marcante na estética de Reich, tanto nas obras iniciais, 

como nas mais recentes, que é uma estrutura contínua com finais abruptos e inesperados. A 

mesma característica pode ser encontrada também na peça Sextet (1984), para piano, teclado e 

percussão. Sextet é finalizada de modo abrupto e apresenta cinco movimentos interligados 

entre si sem interrupção, conectados através de modulação métrica.  

Um exemplo de composição inspirada em Piano Phase é Namíbia, do compositor e 

percussionista Cesar Traldi. Nesta composição, Traldi utilizou a técnica de defasagem gradual 

(phase-shifting) com o objetivo de envolver instrumentos de percussão e eletrônicos em 

tempo real. Os instrumentos de percussão a serem utilizados e a frase que deverá ser 

executada não foram determinadas pelo compositor, deixando ao intérprete a decisão da 

escolha. A obra consiste numa defasagem gradual, em que o computador realiza as 

defasagens, enquanto o intérprete mantém a frase sem alteração. O ambiente de programação 

utilizado foi o Pure Data, tendo como função para esta obra duplicar os sons gerados em 
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tempo real. Após o acionamento de um pedal pelo intérprete que ativa o patch programado 

previamente, o computador inicia a defasagem através de uma série de delays (atraso do som). 

Ou seja, o som gerado pelo computador é uma duplicação do som produzido pelo 

percussionista que é tocado com atraso pelo computador (TRALDI, 2012, p. 412).   

Uma vez que estamos refletindo sobre a estética de Reich, é importante ressaltar o 

rumo com que suas composições tomaram a partir da década de 1970, absorvendo cada vez 

mais elementos da música não ocidental. De acordo com Nyman (1974, p. 135), os 

compositores La Monte Young, Terry Riley e Philip Glass foram envolvidos pela música 

indiana, enquanto Reich simpatizou-se com as estruturas rítmicas da música africana e 

balinesa.  

Estas influências para Reich resultaram numa estética quase que meditativa, mas sem 

a intenção de ser. Músicas meditativas, em geral, têm a função de levar o ouvinte ao transe 

através de suas repetições. Reich absorveu destas culturas tanto o aspecto timbrístico, 

empregando em suas obras instrumentos de metal, como o glockenspiel (utilizado na peça 

Drumming), timbre característico da música de Bali; bem como características rítmicas, que 

segundo Schwarz (1996, p. 72), Reich absorveu da complexa e densa estrutura rítmica da 

música ritualista de povos africanos, mais especificamente da música praticada no oeste 

africano.  

Para Potter (2004, p. 246), Reich tem voltado seu gosto musical para a questão 

harmônica e textural, em que por consequência houve um abandono (a partir da década de 

1970) de sua técnica inicial: o phase-shifting. Neste período, o interesse por aspectos 

intuitivos em suas peças o levou inevitavelmente a mudanças marcantes com relação à 

estrutura e audibilidade de suas obras. Esta mudança composicional é bastante clara ao 

observar Music for 18 Musicians, em que há contrastes tímbricos e texturais marcantes, se 

compararmos com as obras inicias dos anos de 1960.  

Em obras como Drumming (1971) e Music for 18 Musicians (1976), as mudanças são 

perceptíveis através das ricas combinações de timbres. Esta nova roupagem tímbrica deve-se 

à inserção dos instrumentos de percussão: Reich começou a fazer uso de grande parte da 

família dos barrafones como marimba, vibrafone, xilofone, glockenspiel.  

Patriota (2012, p. 13) comenta que “Reich destacou-se através do uso de um pulso 

uniforme, defasagens e repetições de motivos. Influenciado pela música africana, foi, entre os 

compositores minimalistas, o que mais deu ênfase percussiva em suas obras”. 
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2.1 Maleabilidade timbrística nas obras de Steve Reich 
 

Diante das pesquisas realizadas em torno da instrumentação utilizada por Reich, 

encontramos obras inicialmente compostas e pensadas para um timbre específico. Porém, 

certas vezes, o próprio compositor sugere a troca de instrumentação ou publica uma nova 

versão de uma determinada composição alterando o nome e as possibilidades de execução de 

sua obra em um outro instrumento. A seguir, apresentamos as referidas obras: 

 

• Piano Phase (1967), composta para dois pianos, no qual pode ser tocada 

também em duas marimbas, alterando o nome da obra para Marimba 

Phase. 

• Violin Phase (1967), composta para violino e tape, ou quatro violinos com 

resulting patterns. Há também uma versão para guitarra elétrica e tape, 

alterando o nome da obra para Electric Guitar Phase (2000).  

• Six Pianos (1973), composta para seis pianos, podendo ser realizada 

também em seis marimbas, alterando o nome da obra para Six Marimbas 

(1986).  

• Vermont Counterpoint (1982), para flauta amplificada e tape, ou para 

grupo de oito flautas. Há também uma versão para KAT MIDI Mallett8 e 

tape, alterando o nome da obra para Tokyo Counterpoint (2000).  

• New York Counterpoint (1985), para clarinete amplificado e tape, ou para 

grupo de onze clarinetes. Há também uma versão desta obra para quarteto 

de saxofones amplificados e tape. Esta versão foi arranjada por Susan 

Fancher para o Vienna Saxophone Quartet.  

• Electric Counterpoint (1987), composta para guitarra (ou violão 

amplificado) e tape; ou versão para grupo de doze guitarras e duas 

guitarras baixo.  

• Nagoya Marimbas (1994), composta para duas marimbas. Há também 

uma versão para dois violões, transcrita por David Tennebaum em 

colaboração com Reich. 

• Triple Quartet (1998), para quarteto de cordas e tape, podendo ser feita 

com três quartetos de cordas, ou até mesmo com orquestra de cordas.  

																																																								
8 KAT MIDI Mallett: Sintetizador MIDI (Musical Instrument Digital Interface) contendo sons de barrafones. 
Com formato semelhante a um barrafone, o instrumento é tocado com baquetas (malletts).  
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• Double Sextet (2007), composta para duas flautas, dois clarinetes, dois 

violinos, dois cellos, dois vibrafones e dois pianos; ou para flauta, 

clarinete, violino, cello, vibrafone, piano e tape. 

• 2x5 (2008), composta para instrumentos de característicos de rock, com 

duas baterias, dois pianos, quatro guitarras e dois baixos; ou para bateria, 

piano, duas guitarras, baixo e tape. 

• WTC 9/11 (2010), composta para quarteto de cordas e cordas e tape com 

vozes pré-gravadas, ou três quartetos de cordas e tape com vozes pré-

gravadas9.  

 

Através das possibilidades de decisões que Reich oferece ao intérprete nas obras 

citadas acima é que encontramos a justificativa e o aporte para realizar as experiências 

timbrísticas relatadas em Clapping Music. Nesta pesquisa, utilizamos este precedente do 

próprio compositor para alterar e justificar as escolhas timbrísticas realizadas em Clapping 

Music (i.e seção 3).  

Ainda sobre manipulações timbrísticas nas obras de Reich, Campos (2012), em sua 

tese de doutorado, apresenta uma nova estética a partir das ideias de Reich e suas técnicas 

composicionais. Mais especificamente, parte de algumas técnicas de mudança de fase para 

criar Modelos de Recursividade aplicados à Percussão e Mediados por Processos 

Tecnológicos. Tais modelos estão baseados numa estética minimalista, mais especificamente, 

partem de algumas técnicas de defasagem, porém são extrapoladas através da sobreposição de 

aparatos tecnológicos e improvisação, criando novas texturas sonoras em tempo real, sendo 

estas ainda manipuladas através da improvisação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
9 Informações sobre as obras Reich podem ser encontradas em: www.stevereich.com	
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3 REINTERPRETAÇÕES DE PERCUSSIONISTAS UTILIZANDO 
RECURSOS TECNOLÓGICOS EM OBRAS DE REICH 

 

Nesta seção são apresentadas adaptações realizadas por percussionistas em que a 

manipulação timbrística torna-se o mote das experimentações. Os exemplos são divididos em 

três adaptações/projetos envolvendo instrumentos melódicos de percussão com o auxílio de 

suporte tecnológico. Estes exemplos possuem duas características em comum entre si: 

primeiramente a utilização de vozes pré-gravadas em estúdio, para serem utilizadas como 

suporte fixo no ato da performance; e segundo, o período composicional das obras escolhidas 

pelos percussionistas. Ambas foram compostas na década de 1980, fazendo parte de um 

período classificado segundo Cervo (2005, p. 16) como pós-minimalista, em que as técnicas 

utilizadas anteriormente passam a ser algo secundário ou são completamente abandonadas, 

dando um destaque maior para elementos como modulações e progressões harmônicas.    

 

3.1 Kuniko Kato 
 

Kuniko Kato tem se destacado mundialmente na percussão como solista, sendo uma 

significante intérprete de música contemporânea de sua geração. Nascida em Toyohashi, 

Japão, Kato estudou marimba com Keiko Abe na Toho Gakuen School of Music, na cidade de 

Tóquio, e com Robert Van Sice no Rotterdam Conservatorium, na Holanda (onde foi a 

primeira mulher percussionista a graduar-se na história da instituição). Foi ganhadora de 

vários prêmios, entre eles, Kranichsteiner Musikpreis em 1996; segundo lugar em competição 

internacional de marimba International Leigh Howard Stevens Marimba Competition em 

1996; Cultural Award de Toyohashi em 2002, entre outros. Tem tocado e colaborado com 

diversos compositores e maestros internacionalmente renomados, como Seiji Ozawa, Franco 

Donatoni, Toru Takemitsu, James Wood, Steve Reich, entre outros10. 

Kato teve seu primeiro contato com a obra de Reich através do grupo de música 

contemporânea chamado ICTUS11, a qual fez parte. Este grupo dedica-se à divulgação da 

música contemporânea, assim como à obra de Reich, realizando gravações de peças como 

Tehillim (1981), City Life (1995), Drumming e Music for 18 Musicians, até mesmo 

performances com a participação do próprio compositor em seus concertos. 

Em 2013, lançou o trabalho denominado Cantus, contendo obras dos compositores 

Arvo Pärt e Hywel, e um arranjo inédito para New York Counterpoint (1985), de Steve Reich. 
																																																								
10 http://www.linnrecords.com/artist-kuniko.aspx  
11 http://www.ictus.be/ 
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Esta peça foi escrita originalmente para clarinete amplificado e tape. Na versão de Kato, a 

peça foi adaptada para ser executada inteiramente na marimba. Embora esta versão esteja 

relacionada com nosso trabalho, por se tratar de uma adaptação de uma peça de Reich 

utilizando instrumentos de percussão e recursos tecnológicos, nosso foco será em seu trabalho 

Kuniko Plays Reich, dedicado exclusivamente para obras de Reich, no qual citaremos 

detalhadamente a seguir. 

 

3.1.1 Kuniko Plays Reich 
 

Realizado durante os anos de 2009 e 2010, o projeto Kuniko Plays Reich foi elaborado 

por Kuniko Kato com o propósito de celebrar o aniversário de 75 anos de Reich. Lançado no 

ano de 2011 pela gravadora Linn Records, o trabalho apresenta arranjos inéditos para três 

composições de Reich, nas quais foram utilizados instrumentos melódicos de percussão 

como: marimba, vibrafone, bells e steel pans. As obras escolhidas por Kato foram: Vermont 

Counterpoint (1982), Six Marimbas (1986) e Electric Counterpoint (1987).  

Com relação às gravações realizadas neste projeto, Kato optou por gravar 

separadamente todas as partes do início ao fim de modo ininterrupto, sem a utilização de 

recursos que pudessem multipliclar trechos musicais através de uma única amostra, ou seja, 

utilização de loops. A ideia da intérprete para as partes gravadas separadamente em estúdio é 

causar ao ouvinte a sensação de estar ouvindo vários intérpretes (quando tocado ao vivo), 

simulando um grupo de câmara durante a performance. A seguir, analisaremos todas as faixas 

contidas neste trabalho.  
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Figura 1: Capa frontal do álbum Kuniko Plays Reich, gravado em 2011 por Kuniko Kato. 

 
Fonte: www.amazon.com 

 

Electric Counterpoint12 é a primeira faixa do disco e foi composta por Reich em 1987 

para o guitarrista norte-americano de jazz Pat Metheny. Escrita em três movimentos, foi 

originalmente composta para guitarra (ou violão acústico amplificado) e tape, mas podendo 

também ser executada por um grupo de doze guitarras e duas guitarras baixo. Para cada 

movimento, Kato optou por diferentes configurações instrumentais, no qual um novo 

instrumento é adicionado no fim de cada movimento. 

A ideia de gravar Electric Counterpoint surgiu do projeto Steel Drum Works13, 

realizado em 2009 por Kuniko Kato. Este projeto incluía em sua instrumentação steel pans, 

instrumentos não convencionais como: latas de leite em pó e barris de petróleo sendo usados 

como tambores; vibrafone, glockenspiel e marimba14. No repertório, além da adaptação de 

Electric Counterpoint, Kato também desenvolveu uma versão para Bolero (Maurice Ravel), 

utilizando barrafones e instrumentos não convencionais. 

Electric Counterpoint foi originalmente composta misturando instrumentos idênticos, 

e a ideia de Kato de misturar instrumentos como steel pans, vibrafone e marimba parecia ser 

algo extremamente problemático, segundo o relato da intérprete15. A solução encontrada por 

ela foi não misturar diferentes instrumentos durante o movimento inteiro, mas sim arranjar 

																																																								
12 Trecho da performance de Kuniko Kato em Electric Counterpoint: 
https://www.youtube.com/watch?v=NwQwfaTv6OI 
13 Compilação do projeto Steel Drum Works, idealizado e realizado por Kuniko Kato: 
https://www.youtube.com/watch?t=580&v=9QNBCVyTFY8 
14 Trecho do espetáculo Steel Drum Works: https://www.youtube.com/watch?v=9QNBCVyTFY8 
15 Relatos da intérprete pode encontrado em: http://www.kuniko-kato.net/en/project/kpr/ 
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para que cada instrumento entre no fim de cada movimento, soando como ondas sonoras 

surgindo em segundo plano. 

O primeiro movimento consiste de oito partes com steel pans como instrumento 

principal e a “onda sonora” (Kato nomeou os acordes transicionais que aparecem no início e 

fim de cada movimento de “onda sonora”) que surge em segundo plano é criada pelo 

vibrafone.  

O segundo movimento consiste de nove partes, no qual o vibrafone assume como 

instrumento principal e a “onda sonora” que surge é criada pela marimba. 

O terceiro movimento consiste de quatro partes, no qual a marimba inicia o 

movimento e desempenha o papel do baixo, enquanto o vibrafone surge através de acordes no 

meio do movimento. A peça conclui com todos os instrumentos citados tocando juntos. Kato 

realizou as gravações no estúdio Blackbird Studio, Tennessee, com George Massenburg, 

lendário engenheiro de gravação que produziu muitos hits dos anos 1980, incluindo artistas 

como Phil Collins, Earth, Wind & Fire, Billy Joel, entre outros.  

Para o projeto Kuniko Plays Reich, foram utilizados dez alto-falantes dispostos 

basicamente em duas configurações diferentes: alto-falantes dispostos em círculo, em que a 

plateia e os instrumentos estão localizados dentro deste círculo (Figura 2); e alto-falantes 

dispostos em semicírculo, em que os instrumentos e a plateia estão localizados à frente dos 

alto-falantes (Figura 3). Essas configurações vão depender do espaço disponível para a 

performance, e a intenção destas configurações é conseguir espacializar o máximo possível os 

sons gerados pelas vozes pré-gravadas com os instrumentos microfonados, proporcionando ao 

ouvinte uma paisagem sonora de difusão dos sons ao vivo com os sons gravados. 

	
Figura 2: Montagem de palco idealizada por Kuniko Kato para o projeto Kuniko Plays Reich. Alto-falantes 

dispostos em círculo. 

 
Fonte: www.eclipse-td.com 
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Figura 3: Montagem de palco idealizada por Kuniko Kato para o projeto Kuniko Plays Reich. Alto-falantes 
dispostos em semicírculo. 

Fonte: www.kuniko-kato.net 

 

Six Marimbas16 é a segunda faixa do álbum e foi composta em 1973, inicialmente com 

o nome Six Pianos, para seis intérpretes em seis pianos. A transcrição para marimba foi feita 

por Reich em 1986, para seis intérpretes em seis marimbas. A ideia da transcrição foi do 

percussionista James Preiss (membro do grupo de Reich desde 1971). Preiss também 

contribuiu para o baqueteamento utilizado na transcrição.  

O arranjo de Kuniko Kato foi nomeado Six Marimbas Counterpoint em 2010 por 

Reich. Kato executou a peça no formato original com seis marimbas em várias ocasiões, e 

através destas experiências relata a dificuldade de tocar a obra ao vivo, expressando 

claramente os detalhes rítmicos exigidos, devido às características sonoras da marimba e às 

distâncias físicas dos seis intérpretes no palco.  

A gravação foi realizada no estúdio Saidera Paradiso (Japão), pelo engenheiro de 

gravação Seigen Ono. Após dois dias de gravações, havia duas versões diferentes do solo. 

Kato relata que o processo de gravação de Six Marimbas foi fisicamente desgastante, 

gravando por volta de doze vezes sem parar uma música com duração de dezesseis minutos. 

Para testes, foi adicionado um pouco de reverb nas gravações, e como consequência houve 

confusão para ouvir os detalhes da composição. Então Kato recorreu aos testes de gravações 

iniciais e os mixou. A peça requer fortes ataques, mas a intérprete preocupou-se em não 

perder a ressonância natural da marimba.  

																																																								
16 Trecho da perfomance de Six Marimbas: https://www.youtube.com/watch?v=t5s3kBYn6lc 
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A terceira e última peça do álbum é uma versão para Vermont Counterpoint17, 

composta originalmente para flauta amplificada e tape, ou para um grupo de oito flautas. 

Existem muitos arranjos desta peça, executados em diferentes instrumentos. A peça tem um 

conceito tonal preciso, baseado em uma combinação de notas longas, ritmo e sonoridade que 

tem origem nas técnicas de flauta nativa. Estas técnicas são extremamente importantes para a 

construção da peça, adicionando cores ao timbre. Kato tentou encontrar um modo de 

reproduzir estas peculiaridades da peça utilizando várias técnicas na marimba, incluindo a 

técnica dead stroke18, no entanto o andamento é muito rápido e poderia facilmente perder a 

qualidade das articulações da peça. 

Buscando uma similaridade com as características sonoras da flauta, principalmente 

no que se refere à reverberação do instrumento, a intérprete utilizou o recurso de pedal 

“aberto” e “fechado” no vibrafone. O vibrafone pode oferecer uma ampla gama de expressão, 

e após ter testado algumas frases no instrumento, chegou à conclusão que o vibrafone seria a 

melhor opção. Ao realizar uma leitura da partitura, notou que o vibrafone de tamanho padrão 

(três oitavas) não continha toda a extensão que a peça exigia. Kato considerou transportar as 

notas, mas chegou a conclusão que seria mais apropriado manter as notas originais da 

partitura. Outra opção foi experimentar num vibrafone com extensão maior (4.3 oitavas). Este 

último instrumento ofereceu uma sonoridade mais escura, e a partir destas experiências, Kato 

criou duas opções de performance para o arranjo: primeira opção adicionando uma nota extra 

(ré agudo) no vibrafone de maior extensão, utilizando apenas um instrumento; e a segunda 

opção utilizando um vibrafone de extensão padrão, mas utilizando um bells para a parte de 

piccolo.  

O arranjo inicia no vibrafone com notas agudas sobrepostas, seguindo uma seção mais 

suave. Para a última parte, a intérprete optou por utilizar baquetas duras de borracha com a 

intenção de encobrir gradualmente o som do vibrafone, resultando no grande clímax da peça. 

Kato relata que embora esteja familiarizada com a versão original, não tinha percebido um 

fator básico quando estava tocando a parte de flauta alto, que é tocar com menos intensidade 

para a parte do piccolo ser mais audível19.  

 

3.2 Svet Stoyanov 
 

																																																								
17 Trecho da performance de Vermont Counterpoint: https://www.youtube.com/watch?v=jNh3JADel8k	
18 Dead stroke: técnica na qual o percussionista mantém a baqueta em contato com o instrumento após percutí-
lo, interrompendo a ressonância do instrumento. 
19 http://www.kuniko-kato.net/en/project/kpr/ 
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Nascido na Bulgária, Svetoslav (Svet) Stoyanov é um percussionista conceituado 

mundialmente na percussão contemporânea. Obteve seu bacharelado em percussão no 

Peabody Institute e mestrado na Yale School of Music. Em ambas as instituições teve como 

professor o percussionista virtuoso Robert Van Sice. Ganhou o Concert Artists Guild 

Internacional Competition no ano de 2003. Apresentou-se em lugares importantes como 

Carnigie Hall, tocando com a New York Youth Symphony a premier da obra Concerto 

Fantasy para dois timpanistas e orquestra, de Philip Glass, juntamente com o percussionista 

James Dietz. Realizou concertos com diversas orquestras norte-americanas, dentre elas: 

Chicago Symphony, American Symphony Orchestra, Seatlle Symphony, Annapolis Symphony 

Orchestra. 

Atualmente, Stoyanov é professor e coordenador do curso de percussão da University 

of Miami e seu trabalho tem se concentrado em obras contemporâneas, tanto para música de 

câmara ou solo20. 

 

3.2.1 Percussive Counterpoint 
 

Percussive Counterpoint é o nome dado para o primeiro trabalho de Svet Stoyanov, 

gravado em 2008 pela Cag (Concert Artists Guild) Records, com composições de Alejandro 

Viñao, James Wood, Eric Sammut, Paul Lansky, Thierry de Mey, Steve Reich e uma 

composição de Stoyanov para tapan (instrumento típico do folclore búlgaro). Neste álbum 

também podemos encontrar uma versão para Electric Counterpoint, utilizando como 

instrumentação uma combinação de marimba e vibrafone para os três movimentos.  

No primeiro movimento de Electric Counterpoint, Stoyanov utilizou a marimba para 

todas as partes contidas na partitura, diferentemente da versão de Kuniko Kato que utiliza 

steel pans e vibrafone no primeiro movimento. A versão de Stoyanov, por ser realizada na 

marimba e com baquetas duras na região média e aguda, proporciona ao ouvinte uma visão 

mais rítmica da composição, com mais ataques e padrões rítmicos mais definidos se 

compararmos aos realizados pelos steel pans e vibrafone, devido às diferentes ressonâncias 

com que cada instrumento pode projetar. 

No segundo movimento, o vibrafone inicia num attacca, após a marimba terminar 

num grande decrescendo nos quatro últimos compassos do primeiro movimento. A marimba 

																																																								
20 A biografia de Svet Stoyanov pode ser conferida em: 
http://www.miami.edu/frost/index.php/frost/frost_profiles/instrumental-percussion-0-stoyanov_svetoslav_r_bio/	
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retorna no segundo movimento desempenhando o papel de “ondas sonoras” (crescendos e 

decrescendos). 

O terceiro movimento inicia com as marimbas, e depois é seguido com a entrada das 

marimbas na região grave desempenhando o papel das guitarras baixo. Stoyanov utilizou a 

junção dos dois instrumentos (marimba e vibrafone) neste movimento.  

 
Figura 4: Capa frontal do álbum Percussive Counterpoint, gravado em 2008 por Svet Stoyanov. 

 
Fonte: www.concertartists.org 

	
3.3 Nathaniel Bartlett 

 
Nathaniel Bartlett (1978) é um renomado percussionista e compositor, e desde 2004 

tem viajado os Estados Unidos divulgando seu repertório de marimba com eletrônicos. 

Bartlett estudou percussão na Eastman School of Music, tendo John Beck como professor. 

Estudou com Leigh Howard Stevens na Royal Academy of Music e obteve seu doutorado em 

composição na University of Wisconsin-Madison, com Stephen Dembski. E de 2011 a 2013, 

foi professor adjunto na Wisconsin Institute for Discovery, trabalhando com projetos de 

música e tecnologia. 
 

3.3.1 Precipice Modern Marimba 
 

Gravado em 2006 pela Albany Records, Precipice Modern Marimba é dedicado 

inteiramente para a marimba, com composições de Phillip Glass, Allan Schindler, Greg 
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Wilder, Augusta Read Thomas e Steve Reich, com uma versão para Vermont Counterpoint, 

originalmente escrita para flauta. Seu trabalho com eletrônicos inclui improvisação, eventos 

no computador acionados pelo intérprete e “tape” (suporte fixo). 

 
Figura 5: Capa frontal do álbum Precipice Modern Marimba, gravado em 2006 por Nathaniel Bartlett. 

 

Fonte: www.allmusic.com 

 
Bartlett optou por adaptar todas as vozes da peça na marimba21. Sua versão é 

sonoramente muito diferente da realizada por Kuniko Kato em aspectos como: a) andamento: 

a versão de Kato possui um andamento notavelmente mais rápido que a de Bartlett; b) tipos 

de baquetas: Bartlett optou por utilizar baquetas macias de marimba, enquanto Kato optou por 

baquetas duras de vibrafone e para a seção final da peça baquetas duras de borracha; c) 

dinâmicas: o contraste das dinâmicas é mais perceptível na versão de Kato; d) condução de 

frases: Kato optou por destacar as vozes quando estão em procedimento de construção 

rítmica, enquanto em Bartlett as frases que estão sendo construídas tem a mesma hierarquia 

de importância com relação ao destaque dado. 

O sistema de projeção sonora usado para a peça inclui oito alto-falantes e um 

subwoofer. Os alto-falantes são dispostos nas extremidades do local da performance (em 

cima, abaixo, à frente e atrás da plateia). Devido ao fato dos alto-falantes estarem dispostos 

nas extremidades da plateia, Bartlett utiliza fone de ouvido ou monitores de retorno. A 
																																																								
21 A versão de Bartlett para Vermont Conterpoint pode ser conferida em: 
https://www.youtube.com/watch?v=2SEHaB_ZITQ  
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configuração de alto-falantes utilizada por Bartlett enfatiza o conceito de espacialização, e em 

suas performances, a plateia é encorajada a fechar os olhos para intensificar o efeito 3D 

(GARTNER, 2008, p. 14-15). 

 
Figura 6: Posicionamento dos alto-falantes utilizados na adaptação de Nathaniel Bartlett para a obra Vermont 

Counterpoint, de Steve Reich. 

 
Fonte:www.welltempered.wordpress.com 
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4 CLAPPING MUSIC (1972) 
 

Clapping Music caracteriza-se como a primeira e única obra (até o momento) deste 

compositor originalmente escrita para percussão corporal. A peça consiste de um único 

padrão rítmico tocado inicialmente em uníssono por dois intérpretes, produzindo sons através 

de palmas. Um dos intérpretes mantém tal padrão inalterável durante toda a obra enquanto o 

outro realiza defasagens neste padrão rítmico (ostinato), após determino número de 

repetições. Esse ostinato é constituído por colcheias e suas respectivas pausas,sendo oito notas 

e quatro pausas (vide anexo A, p.50). De acordo com Colannino (2009):  

   
[...] Clapping Music constitui uma síntese e um refinamento das ideias de Reich 
através de uma peça com poucos elementos, porém muito bem combinados. 
Segundo, Clapping Music de uma profunda ambiguidade métrica (algo muito 
comum nas peças de Reich), como também de uma grande quantidade de padrões 
rítmicos interligados [...] paradoxalmente, apesar destas ricas estruturas, Clapping 
Music tem merecido poucas análises musicais, em contraste com a acentuada 
atenção recebida pelo ponto de vista matemático22. (COLANNINO, 2009, p. 3)  

 

Reich (1974) inicialmente pensou Clapping Music em uma peça com defasagem 

gradual (phase-shifting), mas devido a constatação de que este procedimento seria inviável 

para as palmas, a solução encontrada foi em realizar “defasagens abruptas” no material 

composicional. Mais especificamente, realiza um deslocamento em uma das frases rítmicas 

(inicialmente executadas em uníssono) e sobrepostas durante o decorrer de toda a obra. Dessa 

forma, um dos intérpretes permanece executando um determinado ostinato, sem alterá-lo, 

enquanto o outro intérprete desloca o mesmo ostinato sempre em “uma colcheia à frente”,  

após um determinado número de repetições pré-combinadas. Por fim, após execução 

subsequente de todas as permutações possíveis de deslocamento deste padrão rítmico, os 

executantes retornam ao uníssono (como no início), finalizando assim a peça (i.e partitura - 

Anexo A, p.50).  

Segundo Campos (2012): 

 
O mecanismo baseia-se no deslocamento de uma figura rítmica e não mais em um 
processo gradual de transformação através da sobreposição de dois andamentos 
ligeiramente diferentes. Nessa obra, o material sonoro é gerado pela execução 
simultânea de dois intérpretes batendo palmas, um andamento mais rápido23 e com 

																																																								
22 [...] Clapping Music constitutes a synthesis and a refinement of Reich’s ideas through a piece with very few 
elements, but very well combined. Secondly, Clapping Music enjoys a profound metrical ambiguity (something 
very common to Reich’s pieces) as well as a great deal of interlocking rhythmic patterns [...] Paradoxically 
enough, in spite of these rich struture, Clapping Music has deserved litlle musical analysis, in sharp contrast to 
the much more attention received from a mathematical point of view.	
23 A unidade de tempo sendo semínima igual a 160-180 bpm (batidas por minuto). 
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trocas súbitas de fase, após a repetição de um “ciclo” composto de doze repetições 
por compasso. (CAMPOS, 2012, p. 29) 

 

De acordo com Reich (2002, p. 68), a diferença neste caso entre defasagem gradual e 

defasagem abrupta é que na gradual podemos ouvir o padrão se movendo através do 

acelerando, como se um padrão estivesse “descolando” um do outro; enquanto nas mudanças 

abruptas, temos a sensação de estar ouvindo uma série de variações de dois padrões diferentes 

que estão coincidindo em seus respectivos tempos fortes de cada compasso.  

Ainda de acordo com Reich (1974), Clapping Music marca o fim do uso da defasagem 

gradual (phase-shifting) em suas composições, técnica que foi utilizada pela primeira vez em 

suas obras iniciais com tape. Concomitantemente, Campos, Traldi e Manzolli (2011) 

mencionam que:  
Em 1972, ele compôs a obra Clapping Music a qual utiliza a mudança de fase 
através do deslocamento de uma nota para outra em durações inteiras, eliminando o 
processo de deslocamento por defasagem temporal gradual utilizado em Piano Phase 
e nas obra anteriores. Ou seja, o mecanismo baseia-se no deslocamento de uma 
figura rítmica e não mais através de um processo gradual de transformação através 
da sobreposição de dois andamentos ligeiramente diferentes (Campos, Traldi e 
Manzolli, 2011, p. 2). 

 

A partir deste “cenário” de Clapping Music, subentende-se que o compositor precisava 

descobrir novos timbres e texturas, resultando em obras como Six Pianos, Music for Mallets 

Instruments, Voices and Organ e Music for Pieces of Wood, todas compostas em 1973. Nestas 

peças nota-se a recorrência de algumas de suas técnicas composicionais como a construção e 

desconstrução rítmica ou ainda a substituição de notas por pausas.  

 

4.1 Versões e arranjos para Clapping Music 
 

Clapping Music tem sido adaptada e modificada de diversas formas e nas mais 

variadas configurações instrumentais, por intérpretes (percussionistas ou não), compositores, 

e até mesmo por bailarinas, como é o caso da coreografia de Anne Teresa de Keersmaeker24. 

Nesta versão, duas bailarinas acompanham dois intérpretes executando a peça no formato 

original. A dança é elaborada com uma sequência de passos e está totalmente sincronizada 

com os acontecimentos musicais. As bailarinas iniciam a coreografia realizando uma mesma 

sequência de passos e ao começar as defasagens, uma das bailarinas também entra em 

																																																								
24 Performance de Anne Tersa de Keersmaeker em Clapping Music: 
https://www.youtube.com/watch?v=HBWWF3ArW-w 
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defasagem, enquanto a outra mantém-se inalterável, até ao final da peça estarem juntas outra 

vez com a mesma sequência.  

Embora existam versões nas mais variadas configurações, constatou-se que a maior 

parte são de bateristas que adaptam a peça para aplicar na bateria, distribuindo de diversas 

maneiras. 

Dentre as mais inusitadas versões, encontramos a do grupo inglês de malabaristas 

Gandini Juggling25. A coreografia foi idealizada por Gill Clarke para seis malabaristas 

interpretando a peça com bolinhas específicas para malabarismo 26 . Nesta versão, os 

intérpretes ficam dispostos em linha, um ao lado do outro, todos em pé, cada um com três 

bolinhas. As bolinhas são arremessadas ao chão, uma por vez, e os malabaristas são divididos 

em dois grupos de três pessoas, um grupo realizando as defasagens, e o outro mantendo o 

padrão fixo até o final. Das três bolinhas que cada malabarista utiliza, uma tem cor diferente. 

A diferenciação das cores tem o objetivo de ajudar o intérprete visualmente, pois a bola de cor 

única sempre é percutida na primeira nota de cada compasso, estando em uníssono ou não as 

vozes. As repetições dos padrões foram distribuídas da seguinte forma: seis repetições para 

quando as duas vozes estiverem em uníssono (início e fim da obra) e doze repetições para as 

defasagens.  

 
Figura 7: Diagrama criado por Mike Day para a adaptação em Clapping Music com bolinhas de malabarismo. 

 

																																																								
25 Performance do grupo de malabaristas Gandini para Clapping Music:				
26 Tipos de bolinhas específicas para malabarismo: http://www.dube.com/balls/stage-juggling-
balls.php#viewVides 
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Fonte: www.facebook.com/gandini.juggling 

 

Uma versão muito importante para a nossa pesquisa, a qual nos impulsionou para o 

interesse do assunto, foi a realizada pela percussionista Evelyn Glennie (1965), que adaptou a 

peça para ser executada por um único intérprete utilizando blocos sonoros27. Em uma de suas 

adaptações, Glennie utilizou quatro baquetas de teclado (mallets) nas mãos, sendo duas 

(centrais) percutidas em wood-blocks e duas (extremos) percutidas no chão, em um piso de 

madeira. Em um dos pés (esquerdo), ela utiliza um pedal de bateria acoplado a um bloco 

sonoro para realizar subdivisões quaternárias, se considerarmos a fórmula de compasso como 

12/8.  

Mais especificamente sobre as possibilidades de subdivisão rítimica em Clapping 

Music, podemos considerar que existe uma ambiguidade métrica, caracterizada pela ausência 

da utilização de uma específica fórmula de compasso. Assim, acredita-se que Reich 

vislumbrava evitar possibilidades de ocorrência de acentos métricos durante o decorrer de 

toda obra. Consequentemente, podemos interpretá-la em diferentes subdivisões,  considerando 

as seguintes fórmulas de compasso: 6/4, 3/2 ou 12/8.  

Glennie (2015) relata, através de uma entrevista, sua experiência pessoal com a peça. 

Nesta, afirma que a música não deve ser encarada como um  “exercício de contagem” e sim 

como uma experiência. Mesmo numa peça baseada a partir de uma série de padrões de 

repetição, Glennie (2015) menciona que prefere pensar em “melodias” ao invés de pensar 

puramente em repetições, pois o ato de contar poderá resultar numa música não orgânica e 

sem naturalidade. Ela ainda comenta que tenta buscar primeiramente o elemento vocal em 

suas performances, mesmo em instrumentos que não produzam notas musicais, ao contrário 

da maioria das pessoas que tentam desvendar primeiramente a parte rítmica do que a 

melódica28.    
 

	
	
	
	
	
	
	

																																																								
27 Um “mix” das performances de Clapping Music interpretados por Evelyn Glennie pode ser conferido em: 
https://www.youtube.com/watch?v=R0jSKJCmeRM (acesso em 1 abril 2015)	
28 Entrevista de Evelyn Glennie sobre Clapping Music: https://www.youtube.com/watch?v=2fbcQh7x3vA 
(acesso em 20 de junho de 2015) 
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Figura 8: Performance da versão de Evelyn Glennie para Clapping Music. 

 
          Fonte: www.sptimes.com 

	
A seguir, iremos relatar duas versões realizadas por bateristas, consideradas 

importantes para a pesquisa.  

A primeira é de Glenn Kotche (2015)29. Em seu artigo publicado na Percussive Notes 

(revista pertencente à associação de percussionistas PAS - Percussive Arts Society), intitulado 

A fresh Look at Reich’s Clapping Music, Kotche relata que, ao estudar Clapping Music, ficou 

intrigado como a forma de que algumas manulações o faziam lembrar de alguns rudimentos 

avançados para caixa-clara, principalmente de quando era integrante do Cavalier Drum e 

Bugle Corps (ambos grupos de percussão marcial); enquanto outras combinações surgiam 

como algo totalmente novo, não tendo visto ou estudado em nenhum livro de percussão 

rudimentar. Os rudimentos que soavam familiar para Kotche eram: Flam Taps, Pataflaflas, 

Flam consecutivos e Swiss Army Triplets30, porém com uma diferença, que em Clapping 

Music não existiam flams nem apogiaturas. Este fato não impediu Kotche de relacionar os 

rudimentos que estava familiarizado com a peça, pelo contrário, através da associação com os 

rudimentos descritos houve uma solidificação no aprendizado adquirido. 

Kotche acredita que esta experiência realizada a partir do estudo da obra lhe 

proporcionou novas possibilidades interpretativas, ampliando seu vocabulário musical, tanto 

para a banda da qual faz parte (Wilco), quanto para trabalhos solos na bateria. O intérprete foi 

convidado a apresentar sua versão no conceituado festival de bateristas denominado Modern 

Drummer Festival, edição de 2006 (KOTCHE, 2005, p. 26-30). 
																																																								
29 Trecho da performance de Glenn Kotche para Clapping Music: 
https://www.youtube.com/watch?v=tse1WPxhOGA	
30 Os rudimentos citados podem ser encontrados em: http://vicfirth.com/40-essential-rudiments/ 
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Fruto de sua experiência com a peça, compôs Clapping Music Variations31 para grupo 

de percussão com 12 integrantes. A peça foi inspirada em Clapping Music e utiliza 

instrumentos melódicos de percussão, idiofones de altura indeterminada, além de fazer 

menção à instrumentação original de Clapping Music com o uso de palmas. 

Outro arranjo importante utilizado como referência durante nosso processo criativo foi 

a versão criada por Jesse Nolan32 intitulado Clapping Music for One Performer (2004), 

dedicado a Glenn Kotche (professor de formação de Nolan), e composto um ano antes da 

publicação de Kotche. Nolan utiliza um sampler da versão original sendo disparado no início 

e fim da peça. A instrumentação utilizada por ele foi uma bateria, instrumentos de percussão e 

sampler. Como notação, Nolan estabeleceu um pentagrama para cada membro e um 

pentagrama para o sampler (Exemplo musical 6). O sampler é disparado no início da peça 

pelo intérprete até o décimo sexto compasso, onde se inicia um fade out. Nos sete últimos 

compassos até o final, o sampler é acionado novamente terminando em fade out.  

 
Exemplo musical 6: Partitura de Clapping Music for a One Performer, de Jesse Nolan. A partitura é dividida 

em um pentagrama para cada membro, e um destinado ao sampler. 

 
Fonte: www.jessenolan.com 

 

Nesta versão podemos encontrar relação direta com o nosso trabalho, tanto pela 

utilização de dispositivos eletrônicos como pela escolha de Clapping Music como peça de 

referência. A diferença entre o arranjo de Nolan e a que demonstraremos a seguir está 

basicamente na forma de utilização do dispositivo eletrônico. Na versão de Nolan, o sampler 

é utilizado como mídia fixa (gravado antes da performance) e disparado no início e no fim da 
																																																								
31 Performance de Clapping Music Variations, com o grupo de percussão da University of kentucky: 
https://www.youtube.com/watch?v=KIG59kMDFUY  
32 A performance de Jesse Nolan pode ser encontrada em: http://www.jessenolan.com/clappingmusic.htm 
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peça, enquanto na versão relatada a seguir os sons são gravados e reproduzidos em tempo real 

pelo dispositivo, utilizado pelo intérprete durante o decorrer de toda a performance.  

 

4.2 Implementações iniciais 
 

A ideia inicial para a implementação em Clapping Music era apenas manipular 

timbristicamente a sonoridade resultante da obra. Neste caso, partiu-se da adaptação das 

palmas para instrumentos de percussão que utilizassem baquetas, sendo, num primeiro 

momento com tambores e caixa-clara, e depois com temple blocks33. A escolha pelo uso das 

baquetas se deve ao fato da obra revelar-se como um aquecimento muito útil para mãos antes 

de iniciar estudos de caixa-clara ou instrumentos de percussão com baquetas, ora executando 

a voz 1 (padrão que não se modifica) com a mão direita, ora com a mão esquerda. Além de 

revelar-se um estudo de técnica muito eficaz para o desenvolvimento das mãos, 

independência rítmica e coordenação motora, é também uma obra interessantemente 

executável para repertório solo. 

É importante salientar que o objetivo desta implementação tem caráter experimental, 

em que se assume as consequências de uma possível deturpação, devido à uma desconstrução 

do conceito estabelecido inicialmente por Reich, no qual criamos um novo elemento para a 

peça. A intenção desta desconstrução foi explorar ao máximo os recursos que pudessem 

fornecer ao intérprete novos desafios de interpretação, aliados com a utilização de aparatos 

tecnológicos.   

Primeiramente, foi realizado um teste que consideramos crucial para o 

desenvolvimento desta pesquisa. A dúvida inicial da implementação foi como transportar 

certas sonoridades para outras completamente distintas, sem perder suas características 

essenciais.  

Na bula da peça, Reich recomenda aos intérpretes que produzam o mesmo som através 

das palmas, o que caracterizou-se, logo no início, um questão um tanto quanto polêmica para 

os desdobramentos desta pesquisa. Sabe-se que é quase improvável que dois indivíduos 

possam produzir sons exatamente iguais através de palmas por inúmeros fatores, por 

exemplo: diferentes anatomias de mãos com tamanhos, espessuras variadas, diferentes tipos 

de peles, etc. Esses são alguns fatores que automaticamente fazem com que dois indivíduos 

possuam diferentes timbres e, consequentemente,  produzirem diferentes sons utilizando suas 

próprias mãos como instrumentos.  
																																																								
33 Temple Blocks: Blocos sonoros geralmente fabricados em madeira. 	



40	
	

Para Toussaint (2013, p. 142) é praticamente impossível para seres humanos tocarem 

uma sequência de palmas com o mesmo timbre. No entanto, para computadores isto não é um 

problema, ou seja, timbres idênticos podem ser “confeccionados” e reproduzidos por 

máquinas, aproximando assim das instruções dadas pelo compositor. 

Depois de refletir sobre estas questões, ao realizarmos experimentações na peça 

utilizando uma única altura em um tambor, constatou-se que quando dois sons são percutidos 

simultaneamente em uma mesma membrana em pontos parecidos, o timbre resultante das 

vozes também é afetado, com um som anulando a ressonância do outro, produzindo um 

timbre nodal34.  

Toussaint (2013, p. 142) ainda afirma que após realizar pesquisas em torno de 

Clapping Music, utilizando um mesmo timbre para ambas as vozes, constatou-se que o 

resultado sonoro torna-se musicalmente desinteressante. Notou-se também que timbres com 

ataques muito extremos em sua duração podem também comprometer a qualidade das vozes, 

resultando em articulações muito diferentes ao ponto de tornar-se quase incompreensível a 

escuta com clareza das vozes defasadas.  

Concluiu-se que, para o intérprete, o melhor resultado sonoro para a adaptação da peça 

ocorreu com instrumentos que tenham como características principais timbres agudos e 

ataques curtos, tanto para os membranofones, como para os idiofones de altura indeterminada. 

Esta semelhança entre os instrumentos de curto ataque e diferença entre os timbres fez com 

que as combinações dos padrões defasados pudessem ser melhor ouvidos e expressados pelo 

intérprete. 

Após ter realizado a performance de Clapping Music na prova de seleção de mestrado, 

executando as duas vozes em dois temple blocks de alturas diferentes, senti-me desafiado a 

encontrar novas possibilidades de execução da obra.  

Naquele momento, a performance foi inspirada na versão de Evelyn Glennie, que 

adaptou a peça para dois blocos sonoros e acessórios de percussão. A partir da performance, a 

intenção foi desenvolver uma versão que pudesse atender minhas vontades como intérprete e 

desvincular ao máximo da versão realizada por Glennie. 

Diante de muitos questionamentos sobre o assunto, surgiu a ideia em buscar uma 

ferramenta tecnológica que fosse capaz de gravar e reproduzir o ostinato rítmico padrão da 

obra, quer esteja em uníssono ou em defasagem. Porém, buscava-se algum tipo de tecnologia 

que permitisse que os padrões fossem repetidos ciclicamente em tempo real. Uma vez que 

																																																								
34 Um exemplo de timbre nodal é o timbre do tímpano quando é percutido no meio da membrana. 
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tivéssemos essa ferramenta, poderíamos sobrepor cada um dos padrões e ouvir as resultantes 

sem a necessidade de um segundo intérprete, ou seja, conseguiríamos assim executar a obra 

utilizando apenas um único percussionista. 

Pesquisando por tais possibilidades, chegamos a algumas opções de pedais de guitarra. 

Dentre estes pedais, o que atendeu as necessidades da implementação foram os pedais com 

funções de loop35, mais especificamente, uma pedaleira a qual será detalhada nas sessões a 

seguir. 

 

4.3 Oficinas de experimentação em Clapping Music 
 

Nessa seção, apresentamos as etapas e os resultados alcançados nas oficinas de 

experimentação a partir de Clapping Music. O foco dessas oficinas está relacionado ao intuito 

de desenvolver novas maneiras de executar a peça em formato solo, ou seja, para um único 

percussionista utilizando aparato tecnológico.  

Primeiramente realizou-se uma adaptação timbrística da peça, substituindo as palmas 

por instrumentos de percussão.  

Num segundo momento, incluiu-se um dispositivo eletrônico36 na performance, porém 

ainda mantendo os aspectos estruturais no que se refere ao formato original e suas respectivas 

regras de execução, conforme estabelecidas pelo compositor. Tal dispositivo nos permitiu 

gravar o ostinato inicial (ou ostinato base) e que o mesmo fosse repetido (ou “loopado”) em 

tempo real. Assim, os deslocamente poderiam ser realizados a partir das repetições desta frase 

nos auto-falantes. Logo, a partir desse momento, a peça tornara-se possível de ser executada 

por um único intérprete. 

 Num terceiro momento, realizou-se uma análise de todas as superposições dos 

ostinatos. Após, iniciou-se um processo de transcrição das somatórias das duas vozes, 

resultando assim num terceiro padrão melódico a cada uma das sobreposições.  

Por fim, novamente com a inserção do dispositivo, elaborou-se uma terceira 

“voz” (representada aqui pela somatória da sobreposição da primeira e da segunda frase), 

gerando assim uma terceira camada, resultando em novos padrões rítmicos em Clapping 

Music. 

 

																																																								
35 Pedais com funções de loop: tem a função de gravar e reproduzir os sons produzidos em tempo real, 
permitindo várias camadas sobrepostas.	
36 Trata-se de uma pedaleira da marca Boss denominada Loop Station – RC 300. Mais informações em 
http://br.boss.info/products/rc-300/, (Acesso em 19/10/2016). 
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4.4 Instrumentação utilizada na adaptação 
 

Nos testes iniciais, a execução da peça foi testada em diferentes instrumentos de 

percussão, como: bongô, tambores, cowbell, temple blocks, pandeiro de choro, claves e 

garrafa de vidro. Após alguns experimentos, chegou-se a conclusão de que os instrumentos 

mais adequados para a execução das duas vozes da peça seriam um cowbell e um bongô 

(tambor agudo). O cowbell foi utilizado para o padrão que não se modifica (i.e “clap 1” – 

Anexo A p. 50), enquanto que o bongô foi utilizado para a voz que fará as defasagens (ibidem 

“clap 2”). Os instrumentos são percutidos com baquetas de caixa-clara. A terceira voz, que 

seria obitida pela resultante da sobreposição das duas vozes (conforme mencionado 

anteriormente), foi adaptada para ser executada por um pandeiro de choro, este percutido da 

forma “tradicional”, ou seja, com as mãos.    

A escolha dos dois primeiros instrumentos se deu pela característica de seus timbres, 

ou seja, sons agudos com curta reverberação e ataque precisos, proporcionando uma maior 

clareza rítmica durante a execução dos padrões, principalmente quando estão defasados entre 

si. O pandeiro buscou, por outro lado, evidenciar as sonoridades resultantes em diferentes 

timbres.  

A justificativa para esta escolha deve-se ainda a uma certa inspiração em instrumentos 

que remetessem as inspirações iniciais do compositor e suas experiências e inserções na 

música não ocidental. Como mencionamos anteriormente, Reich sofreu forte influência da 

música étnica, principalmente da africana. Esta influência pode ser observada tanto nos 

instrumentos utilizados em suas obras como nas escolhas rítmicas/composicionais a partir da 

década de 1970.   

Através dos trabalhos de Colannino (2009) e Tones (2007), podemos traçar um 

paralelo entre a música africana e a obra de Reich após sua viagem a África em 1970. Para 

Colannino (2009, p. 4), podemos encontrar semelhança dos padrões contidos em Clapping 

Music com o Yoruba music da costa oeste da África.  

No Exemplo musical 7, podemos observar a similaridade entre esses dois padrões 

rítmicos. Nota-se ainda que a única diferença entre os dois padrões está basicamente 

relacionado a inserção de uma figura (colcheia) no ostinato de Clapping Music quando 

comparado ao padrão do Yoruba.  

 
Exemplo musical 7: Comparação do padrão presente no Yoruba com o padrão composto por Reich em Clapping 

Music. A diferença está basicamente em apenas uma nota, no caso uma a mais em Clapping Music. 
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Fonte: (COLANNINO, 2009, p. 5) 

 

Para Tones (2007, p. 12), tais evidências apontam que as obras de Reich sofreram 

mudanças no que se refere às técnicas composicionais depois de seus estudos na África no 

ano de 1970, mais especificamente em Gana. O texto compara a música de Reich com o Ewe 

Music, música tradicional de povos que vivem em partes de Benin, Togo e sudeste de Gana. 

Mais do que isso, Tones (2007) propõe que o conhecimento prático do Ewe Music se torna 

inestimável para aprender e tocar a música de Reich a partir de 1970. 

 

4.5 Diretrizes para a performance 

 
A performance inicia com o padrão de Clapping Music sendo tocado duas vezes em 

uníssono pelo intérprete (mão direita para o cowbell, e mão esquerda para o bongô agudo). 

Após estas duas vezes, a pedaleira é acionada pelo intérprete através de um toque com o pé 

direito, com o pedal previamente configurado para acionar a função rec37 (gravação). Uma 

vez que função gravação está acionada, o intérprete executa mais duas vezes o padrão em 

uníssono (sem haver interrupção o com as duas repetições iniciais) para realizar a gravação do 

material. O acionamento do pedal é feito em sincronia com a primeira nota da terceira 

repetição do padrão. A gravação ocorre durante a terceira e quarta repetição. Após gravar 

estas duas repetições, o mesmo pedal é acionado novamente, mas agora programado para 

ativar a função de loop, ou seja, a terceira e quarta repetição do padrão em uníssono é 

reproduzida através do alto-falante ciclicamente, sem interrupções38.  

Com o material sendo reproduzido no alto-falante, o intérprete inicia trocas de 

instrumentos para realizar duas sobreposições de camadas. Para quando as duas vozes estão 

em uníssono (início e fim da obra), foram estabelecidos dois timbres diferentes para sobrepor 

																																																								
37	Na pedaleira utilizada na performance (Loop Station RC-300, marca Boss), os dispositivos de pedais podem 
ser configurados de acordo com a necessidade do intérprete, tendo como recursos de acionamento gravação, 
reprodução das gravações de um modo cíclico (loop), criação de camadas, pause e opções tanto de apagar tudo o 
que foi feito, como somente apagar as camadas feitas em cima da primeira amostra gravada. 
38 Link para o vídeo da versão final da implementação em Clapping Music, proposto para instrumento de 
percussão e dispositivos eletrônicos: https://www.youtube.com/watch?v=faWozW-U1zA 
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as vozes em uníssono (cowbell e bongô grave). Estas camadas são sobrepostas através de um 

instrumento por vez, primeiramente com temple block, e após com palmas. A intenção de 

adicionar estas camadas foi de dar ênfase ao padrão principal da peça, resultando num padrão 

com quatro timbres diferentes (madeira, ferro, pele animal e pele humana). O tempo 

estabelecido pelo intérprete para estas trocas tem duração de quatro repetições. A escolha das 

palmas no início e fim partiu do desejo de fazer uma citação à instrumentação original da 

peça.   

Concluído a etapa em que o padrão está em uníssono e camadas do mesmo padrão são 

sobrepostas, dá-se início às defasagens. Como é sabido, as defasagens em Clapping Music são 

realizadas de modo abrupto, nas quais é defasado uma colcheia por ciclo de defasagem. O 

processo adotado para as defasagens tem como inovação a criação de uma terceira “voz” ou 

camada. Sua sonoridade é a resultante da sobreposição dos padrões quando estão defasados, 

construídos através das notas coincidentes, gerando assim um novo padrão ou uma nova frase 

musical (vide compassos 2 e 3 do Exemplo musical 6). Este princípio composicional fora 

utilizado durante todas as defasagens da obra, ou seja, a partir do segundo padrão até o 

décimo segundo, com suas respectivas repetições.  

 
Exemplo musical 8:  

	

 
Fonte: O autor (2015). 

 

Exemplo musical 9: Terceira camada formada através das notas coincidentes das vozes defasadas em Clapping 
Music. 
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Fonte: O autor (2016). 

 

A escolha para o procedimento da terceira camada deu-se após conhecer e tocar os 

padrões resultantes (resulting patterns) presentes em Drumming. A instrumentação da  

primeira parte consiste de quatro pares de bongôs afinados, sendo tocados por quatro 

intérpretes com baquetas. Inicia com dois intérpretes realizando uma construção rítmica de 

um padrão que vai sendo construído gradualmente nota a nota. Após a construção completa 

deste padrão, dois intérpretes iniciam o movimento construindo o padrão com apenas uma 

nota e gradualmente o padrão vai sendo construído adicionando uma nota por vez após 

determinadas repetições. O movimento é baseado em técnicas composicionais como: 

construção de padrão (substituição de notas por pausas), defasagem gradual (phase-shifting) e 

padrões resultantes (resulting patterns). Os padrões ou melodias resultantes são a combinação 

de dois ou mais intérpretes repetindo padrões idênticos, porém com pontos de partida 

diferentes, ou seja, com uma ou mais notas fora de fase entre si.  

De acordo com Mertens (1983, p. XX), a técnica dos padrões resultantes foi utilizada 

por Reich pela primeira vez em Violin Phase (1967), composta no mesmo ano de Piano 

Phase. Violin Phase foi escrita para quatro violinos, ou para violino solo e três violinos pré-

gravados. Possui cinco seções com uma estrutura cíclica. Os padrões resultantes aparecem 

pela primeira vez na segunda parte da música, e são criados através da somatória de duas, três 

ou quatro partes de violino, todos tocando o mesmo padrão, porém com pontos de partida 

diferentes. Neste tipo de técnica é inevitável que o ouvinte decida quando e o que quer ouvir, 
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devido ao efeito psico-acústico que esta técnica proporciona. É importante também citar que 

Violin Phase inaugura outro aspecto importante na música de Reich que é a performance de 

instrumentos acústicos com vozes pré-gravadas.   

É importante salientar que os padrões resultantes em Drumming são diferentes do 

procedimento adotado para a criação da terceira camada em nossa versão de Clapping Music. 

Em Drumming, os padrões ou melodias resultam da combinação ou somatória das duas vozes 

defasadas, enquanto em nossa versão, a criação da terceira camada resulta apenas das notas 

que são tocadas juntas pelas duas vozes defasadas. A criação desta terceira camada resultou 

em células rítmicas sincopadas, com alguns padrões (vide compassos 2, 5, 7 e 10 do Exemplo 

musical 7) lembrando um tipo de síncopa presente na música brasileira, mais especificamente, 

o ritmo de bossa nova. Vale ressaltar que não foi realizado nenhum tipo de acentuação 

métrica, assim como é requisitado por Reich na bula da partitura de Clapping Music (vide 

anexo). Mesmo evitando acentos ou gestos característicos da música popular, podemos 

observar que a sonoridade resultante em vários momentos da performance assemelha-se com 

uma atmosfera de música popular. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Podemos observar, através das datas dos áudios e publicações pesquisadas, que 

arranjos e adaptações envolvendo um único percussionista em obras de Steve Reich é algo 

recente no universo percussivo. Esta nova tendência demanda que o percussionista esteja 

familiarizado com o uso de recursos tecnológicos, tanto para conhecer as várias possibilidades 

de implementação, quanto para refletir sobre o fazer musical envolvendo novas tecnologias. 

Para Campos (2012, p. 137), a interação entre homem e máquina na música é resultado direto 

do barateamento e da ampla disseminação da tecnologia, fatores que vêm ocorrendo em 

grande escala a partir da década de 1980.    

Embora seja algo relativamente novo no Brasil, o uso de aparatos tecnológicos 

envolvendo instrumentos de percussão em uma performance musical é uma realidade bastante 

presente entre a nova geração de percussionistas eruditos brasileiros. Nomes como Fernando 

Rocha (UFMG)39, Cesar Traldi (UFU)40 e Cleber Campos (UFRN)41, têm-se dedicado 

efetivamente a divulgar o uso da tecnologia associado com instrumentos de percussão no 

Brasil, através de performances e composições.      

Com relação à nossa experiência em Clapping Music, constatamos uma evidente 

evolução quando comparado à primeira adaptação realizada com blocos sonoros, e 

posteriormente introduzindo um recurso tecnológico que fosse capaz de gravar os sons em 

tempo real e reproduzir ciclicamente estes sons (pedaleira de loop). Com a possibilidade de 

uma reprodução cíclica dos sons escolhidos e acionados pelo intérprete, houve a criação de 

uma terceira camada ou padrão. Esta nova sonoridade resultou das notas que são tocadas 

juntas pelas duas vozes defasadas. Com a criação desta nova camada sonora, afirmamos o 

ineditismo de nossa versão, diferenciando dos exemplos citados durante o artigo. 

Os objetivos alcançados trouxeram à tona novos desafios ao intérprete, tais como:    

a) Necessidade de um maior aprofundamento das funções que o dispositivo 

eletrônico podia oferecer; 

b) Precisão da ferramenta utilizada para que o loop ocorra de maneira exata; 

c) Sincronia do material gravado com a parte executada em tempo real pelo 

intérprete; 

d) Equilíbrio sonoro entre os instrumentos tocados em tempo real com o som 

gravado. 

																																																								
39	UFMG: Universidade Federal de Minas Gerais	
40	UFU: Universidade Federal de Uberlândia	
41	UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
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Com os resultados obtidos através desta pesquisa, damos a nossa parcela de 

contribuição para com o meio percussivo, divulgando o aprendizado adquirido em Clapping 

Music. Desta forma, acredita-se que futuros percussionistas possam reproduzir, experimentar 

e refletir sobre as implementações realizadas nesta pesquisa, obtendo suas próprias 

conclusões.  

Com o aprendizado adquirido, surgiram novas reflexões sobre o assunto, resultando 

em uma continuidade da pesquisa. Partimos da ideia de desenvolver uma nova instrumentação 

para a peça Eight Lines (1983), de Steve Reich, realizando experimentos com instrumentos de 

percussão e suporte fixo. Esta peça foi composta originalmente para um octeto: dois pianos, 

dois clarinetes e um quarteto de cordas. Para a nossa versão, utilizamos como referência o 

conceito adotado por Kuniko Kato em Kuniko Plays Reich que consiste na adaptação para 

instrumentos melódicos de percussão com o auxílio de vozes pré-gravadas em estúdio, 

gravando as vozes separadamente do início ao fim, sem auxílio de loop ou recortes de áudio. 

Os primeiros testes de Eight Lines foram realizados pelo próprio autor, utilizando o software 

livre de gravação e edição de áudio Audacity. Os resultados não foram satisfatórios neste 

primeiro momento. Como perspectiva futura, realizaremos as gravações de Eight Lines com 

equipamentos e local adequado para uma boa qualidade de gravação. 

Por fim, as experimentações relatadas neste artigo proporcionaram ao intérprete a 

oportunidade de explorar novas possibilidades sonoras/interpretativas em obras minimalistas 

escritas originalmente para diferentes formações instrumentais. Desta forma, os recursos 

tecnológicos utilizados permitiram que apenas um intérprete pudesse executar a obra de 

Reich, possibilitando novos resultados sonoros, relacionados à ampliação, capacidade 

interpretativa e exploração da independência rítmica entre as mãos, executando dois padrões 

iguais com pontos de partida diferentes. Além disso, o experimeto permitiu o envolvimento 

do intérprete percussionista com novas tecnologias, encorajando assim futuros percussionistas 

a conhecerem esta tendência presente no âmbito da percussão, bem como o conhecimento das 

técnicas composicionais empregadas por Reich. 
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ANEXO A 
 

	


