
 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA EM MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA 

LINHA DE PESQUISA: PROCESSOS E DIMENSÕES DA 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANTÔNIO VINÍCIUS GOMES DA SILVA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bagatelas d’Alma: Compositor e Intérprete, 

 Co-partícipes no Processo Criativo 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2016 



 
 

 

 

ANTÔNIO VINÍCIUS GOMES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagatelas d’Alma: Compositor e Intérprete, Co-partícipes no Processo Criativo 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como parte dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em Música. 

Área de concentração: Processos e Dimensões da 

Produção Artística. 

 

Orientador: Prof. Dr. Rucker Bezerra de Queiroz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL-RN 

2016 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Catalogação da Publicação na Fonte 

         Biblioteca Setorial da Escola de Música 

 
 

 
S586b     Silva, Antônio Vinícius Gomes da. 
                  Bagatelas d’Alma: compositor e intérprete, co-partícipes no 

processo criativo / Antônio Vinícius Gomes da Silva. – Natal, 2016. 
                     74 f.: il.; 30 cm. 

 
           Orientador: Rucker Bezerra de Queiroz. 

 
                       Dissertação (mestrado) – Escola de Música, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2016. 
 

1. Música para duo – Dissertação. 2. Música de câmara – 

Dissertação. 3. Composição (Música) – Dissertação. 4. Música – 

Interpretação. I. Queiroz, Rucker Bezerra de. II. Título. 
 
RN/BS/EMUFRN                                                                       CDU 785.72 



 
 

 

ANTÔNIO VINÍCIUS GOMES DA SILVA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bagatelas d’Alma: Compositor e Intérprete, Co-partícipes do Processo Criativo 
 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos para 

obtenção do título de Mestre em Música. Área de 

concentração: Processos e Dimensões da Produção 

Artística. 

 

 

 
Aprovada em: ___/___/___ 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

 

 
PROF. DR. RUCKER BEZERRA DE QUEIROZ 

UFRN 

ORIENTADOR 

 

 

 
PROF. DR. ANDRE LUIZ MUNIZ OLIVEIRA 

UFRN 

MEMBRO DA BANCA 

 

 

 
PROF. DR. ULISSES SILVA 

UFPB 

MEMBRO DA BANCA  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos aqueles que almejam o aprimoramento profissional, pessoal e 

espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Deus e a toda a sincronicidade do universo que permitiram e ampararam este evento. 

 

À minha esposa Débora Almeida pela paciência nas minhas horas de estudo e ao nosso 

filho Níkola Almeida que chegou no decorrer deste trabalho e encheu as nossas vidas de Cor 

e Sons. 

 

À Família: Antônio Flôres, Maria de Lourdes, Ana Virginia, Ivo Prazeres e Lana 

Mariana por todo tipo de apoio ao longo destes dois anos. 

 

Prof. Dr. Rucker Bezerra por ter aceito está empreitada e pelos “ppp´s” paciência, 

prontidão e parceria. 

 

Ao Prof. Ms. Samuel Cavalcanti. Amizade antiga que ficará mais uma vez eternizada 

num trabalho acadêmico. Obrigado por toda sustentação e amparo dado a esta pesquisa. 

 

Ao Prof. Ms. Paulo França por ter encarado o desafio de tocar a peça do trabalho. 

 

Ao Prof. Ms. Cristian Brandão e Ms. Agamenon de Morais que compartilharam suas 

experiências e materiais antes e durante o Curso. 

 

Ao Prof. Airton Guimarães pela parceria e palavras de apoio. Grande “músico do 

geisel”. 

Ao velho amigo violista Magno Job pela participação em meu primeiro recital e a 

Família Pádua que sempre de alguma forma esteve presente. 

 

Ao Quarteto de Contrabaixos formados por Eu, André Borges, Danilo Fernandes e 

Rafael Pinheiro. Sem a doação e dedicação de vocês aquela apresentação no primeiro recital 

não seria possível.  

 

À Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte – OSRN. Família musical na qual tenho 

privilégio de fazer parte e que sempre me apoiou nas minhas investidas educacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Para mim a Música não é um fim, senão um meio, um veículo de que me valho para traduzir e transmitir 

minhas emoções, os meus diferentes estados de alma” 

 

Heitor Villa-Lobos 

 

  



 
 

RESUMO 

                                                      

 
     A partir de um recém-criado duo (viola e contrabaixo) surgiu um insight de trazer este 

diálogo musical para o ambiente acadêmico. Este trabalho aborda basicamente a interação entre o 

compositor Samuel Cavalcanti e os intérpretes Vinícius Gomes no contrabaixo e Prof. Paulo França 

(violista convidado), e tem por finalidade a discussão sobre fatores íntimos e relacionais da criação 

musical em colaboração direta com os intérpretes na elaboração de ideias musicais. A obra Bagatelas 

d’Alma, para contrabaixo (acústico e elétrico) e viola, foi concebida em especial para este trabalho. 

É uma peça idealizada em nove movimentos, muitos dos quais inspirados em ditos relacionados à 

palavra ‘alma’.  

Também está pensada para incluir intervenções eletrônicas tais como: gravações intra-uterinas 

e pós-parto; além de bricolagens eletrônicas com canções publicitárias de campanhas (jingles) e vozes 

superpostas, seja de personalidades conhecidas seja dos próprios intérpretes no ato da performance. 

Outro aspecto eletrônico adicional é o uso de efeitos de amplificação e intervenções em tempo real 

como o uso de microfones, pedal e baixo elétrico. A concepção – o processo criativo em si e suas 

peculiaridades –, portanto, mais do que propriamente a execução, é o objeto central do presente 

trabalho: a relação de afeto do conhecimento interpretativo, das curiosidades do executante, suas 

indagações; e as provocações do compositor, seus questionamentos e a discussão que fez brotar uma 

obra ainda in forme (work in progress). Para tanto, foram utilizadas na metodologia aspectos 

composicionais e interpretativos, pesquisa bibliográfica, registro de conversas e gravações de áudio, 

bem como referenciais teóricos como BARTOLOZZI (1982), BORÉM (1998), DOMENICI (2005), 

RAY (2010) dentre outros. O resultado final da pesquisa é compilar num único documento 

informações que ofereçam subsídios auxiliadores a compositores e intérpretes para o pensar e o fazer 

musical colaborativo.  

 

Palavras-chave: contrabaixo; viola; relação intérprete-compositor, sub-harmônicos, música de 

câmara. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 
From a newly created duo (viola and contrabass) came an insight to bring this musical 

dialogue to the academic environment. This paper mainly deals with the relationship between the 

composer Samuel Cavalcanti and interpreters Vinicius Gomes on bass and Prof. Paulo França (guest 

violist) and is intended for the discussion of intimate and relational factors of musical creation in 

direct collaboration with the performer’s musical ideas. The piece Bagatelas d'Alma for double bass 

(acoustic and electric) and viola, was made especially for this work. It is a piece formed of nine 

movements, many of which are inspired by said related word ‘soul’. It also includes electronic 

interventions such as intrauterine recordings and postpartum; electronic bricolage with public songs 

campaigns (jingles), overlapping voices from personalities and interpreters themselves in the act of 

performance. An additional electronic feature is the use of amplification effects and interventions in 

real time as the use of microphones, electric bass and effects pedal. The conception –, the creative 

process and its peculiarities –, between the, more than actual performance is the central object of this 

study: the relationship affection of interpretative knowledge, the performer is curiosities, their 

questions and the provocation of the composer, his questions and the discussion that brought forth a 

work still in form (work in progress). Therefore, we used as methodology compositional and 

interpretative aspects, literature, conversation recording and audio recordings, as well as theoretical 

references such BARTOLOZZI (1982), BORÉM (1998), DOMENICI (2005), RAY (2010) among 

others. The final result of this research is to compile in a single document information that provides 

subsidies that can help composers and interpreters to think about the collaborative music making. 

 

Keywords: doublebass, viola, relationship performer-composer, subharmonics, chamber 

music. 
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INTRODUÇÃO  

 

É sabido que tarefas compartilhadas podem ser mais eficientemente realizadas. Da mesma 

sorte, problemas de pesquisa são solucionados em grupos, muitas vezes, hoje em dia, com 

pesquisadores de diversas partes do planeta, interagindo, agora com recursos audiovisuais, e 

discutindo acerca de seus achados, hipóteses, inferências, e práticas empíricas ou já comprovadas. 

Neste sentido a coparticipação ativa, a retroalimentação de ideias e experimentos realizados 

conjuntamente entre intérprete e compositor com o fim de conceber uma obra desde sua gênese, e 

elucidando sobre o processo criativo em si fundem-se, em criação, com a linha de pesquisa a que este 

trabalho se subordina: Processos e Dimensões da Produção Artística. Logo, a construção colaborativa, 

de uma obra ainda não conclusa, atina tão-somente para uma importantíssima dimensão da criação 

artístico-musical. Nosso objeto aqui não é necessariamente apresentar uma obra fechada, levar ao 

palco uma obra pronta e acabada, mas, doutra sorte, destrinchar o processo criativo no que concerne 

aos agentes co-partícipes da concepção, na medida em que, o intérprete vem, desde o princípio, 

acompanhando ativamente tal concepção.   

A música brasileira, em particular a nordestina, vem ganhando força1 neste começo do século 

XXI. Foi, por exemplo, através da criação do COMPOMUS2 que houve a sistematização e 

consolidação da prática compositiva e de seu consequente ensino na Paraíba. Samuel Cavalcanti 

Correia faz parte dessa nova geração de compositores brasileiros que vem chamando atenção pela 

ousadia e atitude criativas, sendo membro efetivo do COMPOMUS e nele atuando3 com regularidade. 

     Dando continuidade a uma antiga parceria, este trabalho vem fortalecer a relação de 

amizade entre compositor e intérprete. A proposta surgiu depois de uma primeira experiência pela 

qual obteve-se relativo êxito (2012), na ocasião do Curso de Especialização em Práticas 

Interpretativas em Música dos Séculos XX-XXI – UFRN. Naquele período foi composta a obra Hors 

ďŒuvre, escrita para piano e contrabaixo que rendeu breve exercício acadêmico: ‘Reflexões Sobre 

a Incorporação de Técnicas Expandidas para Contrabaixo Acústico pela Relação Intérprete-

                                                 
1 Um bom exemplo de notoriedade mundial da música feita no Nordeste é – além de diversas premiações conferidas a 

compositores em gêneros acadêmicos – a manifestação realizada durante a Cerimônia de Encerramento da Vigésima 

Nona Edição dos Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna, ocorrido no Rio de Janeiro e que levou a expectadores de 

todo globo significativa parte da criação da música nordestina, tanto a de nomes nacionalmente consagrados como Luiz 

Gonzaga e Jackson do Pandeiro, como artistas vivos do porte de Lenine e a Banda Spok Frevo. 

2 Idealizado, dentre outros compositores, por Eli-Eri Moura, o Laboratório de Composição Musical - COMPOMUS foi 

oficialmente criado pela Diretoria do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) através da Portaria N. º 68, de 30 de Agosto de 2002, e inaugurado no âmbito do Departamento de Música 

no dia 28 de Fevereiro de 2003. 

3 Samuel Cavalcanti Correia já atuou como monitor de projetos de extensão e, no biênio 2014-2015 atou como 

Coordenador Pedagógico do Laboratório, além de suas ordinárias e frequentes atividades artísticas promovidas em 

conjunto com demais colegas da casa. 
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Compositor’4. Assim que foi feito o contato com o amigo compositor, ele, de pronto, abarcou a causa 

e começou-se a lapidar a proposta. O interesse passou a ser mútuo e desta primeira aproximação 

surgiu a oportunidade de participar de um processo criativo mais pormenorizado do que o que foi 

realizado no Curso Lato Sensu da mesma instituição em que, na qualidade de intérprete, eu também 

agiria como pesquisador, contribuindo com curiosidades, discutindo a experimentação de 

possibilidades diversas, provocadas pela expressiva necessidade composicional. Também, num 

segundo momento, o elemento criativo foi posto em prática em ensaio dirigido pelo próprio 

compositor — numa experiência única de construção interpretativa sendo parte ativa do processo — 

no qual não a performance como objetivo central, mas o ato da criação propriamente dito foi o estudo 

do intercâmbio e da interatividade durante a concepção e o ensaio de uma obra, mesmo que esta não 

esteja no molde fechado e acabado. O que nos interessa, portanto, é dissertar sobre as causas e efeitos 

do fenômeno criativo, desde sua gênese, no que tange às características relacionais, ou o processo 

colaborativo em si, seu registro: o diário da interatividade. 

       Para tanto, a proposta se valeu do registro cotidiano, das atividades realizadas, desde a 

fabricação da peça e verificação de trechos, possibilidades e discussões com o compositor até ás 

estratégias e decisões interpretativas mais detalhadas. Muito se tem explorado dos instrumentos de 

cordas com arco no século passado, mas pouco temos de trabalhos escritos em língua portuguesa 

sobre notação, ideias distintas das encontradas nos séculos anteriores e, sobretudo, a propositura de 

novos sons, e novas maneiras de se conceber e de interpretar música. Corroborando com esta ideia, 

Domenici esclarece que: 

 

A investigação da colaboração mediada pela notação musical é uma tarefa complexa, 

posto que demanda uma reflexão profunda sobre a ideologia da música ocidental de 

concerto, suas crenças e valores expressos nas relações de poder estabelecidas na 

divisão de trabalho entre quem cria/compõe e quem reproduz/toca. Demanda ainda 

que reconsideremos a presumida verticalidade entre notação musical e realização 

sonora e, consequentemente, que repensemos o conceito de obra musical [...] Em 

contraste, o trabalho colaborativo coloca compositor e performer em uma relação 

horizontal caracterizada pelas inter-relações entre a oralidade e a notação [...] Nesse 

contexto, tanto a composição quanto a performance estavam em um constante devir 

[...] Apesar da prática colaborativa já contar com algumas décadas de existência e ter 

se tornado uma prática comum na música contemporânea, até a primeira década do 

Século XXI o assunto não tinha sido sistematicamente estudado, permanecendo 

praticamente inexplorado, salvo alguns artigos sobre colaborações pontuais 

(DOMENICI, C. L. 2013, p.1-2)  
 

   

                                                 
4 Publicado nos Anais do IV Simpósio Brasileiro de Estudantes de Pós-graduação em Música — SIMPOM/2016, UNIRIO 

pag. 1175. 
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 Quando então se põe o contrabaixo acústico e a viola5 em foco, encontra-se ainda menos 

literatura específica e, tampouco pesquisas que se refiram a um repertório recente e que alcance a 

exploração diversa dos novos recursos encontrados nos instrumentos. Isso se torna ainda mais 

perceptível quando restringimos ao universo da música realizada em nosso país, e mais 

especificamente na música recentemente produzida no Nordeste. Daí que o compositor paraibano 

Samuel Cavalcanti, por sua ligação pessoal com o proponente e por sua disposição e sensibilidade 

aos interesses deste trabalho, atuou como um agente somador.  

 Para nortear o trabalho analítico pós-fase da concepção da obra buscou-se, não somente 

escritos sobre a utilização do contrabaixo, como das cordas com arco em geral para se contextualizar 

com devida base; além de leituras que auxiliaram na compreensão estética do uso destes expedientes 

criativo-expressivos e, em particular, pela composição do compositor. Por exemplo, fizemos uma 

analogia com o uso e assimilação na fluência do aprendizado instrumental em BARTOLOZZI (1982) 

que trata de instrumentos de sopro tradicionais na orquestra sinfônica ocidental; SCHOENBERG 

(1999) que foi usado aqui como fonte de justificação para a ideologia estética adotada por Samuel, 

além de outros fundamentos, terem sido convocados na composição do escopo deste trabalho, 

notadamente a própria do Dissertação do compositor que é citada, especialmente, no terceiro capítulo. 

O capítulo primeiro apresenta uma visão geral sobre o contrabaixo (acústico e elétrico) 

concernente às suas atualizações como se fora uma apresentação ao compositor. Ou seja, a partir das 

dúvidas que o compositor apresentou durante os encontros, foi-se tendo a necessidade de 

esquadrinhar sistematicamente os usos já tradicionais, consagrados na literatura, e as novas técnicas 

que por ventura serviram de inspiração. Este capítulo contém dois tópicos, o primeiro chamado 

Provocações Iniciais, elucidando as causas que nos conduziram ao tema e o segundo, Literatura 

Brasileira Recente para Contrabaixo que explícita um contexto no qual possivelmente, o 

compositor se encontra, por apresentar-lhe pesquisas recentes na área com publicização de um 

histórico atual do contrabaixo brasileiro.  

O segundo capítulo, por sua vez, explana em detalhes, os resultados da investigação de fontes 

bibliográficas e materiais de caráter diversos que foram sendo encontrados pouco a pouco, e 

                                                 
5 É interessante observar que, muito embora a decisão por esta instrumentação tenha sido tomada em face da sujeição 

pelo intérprete-pesquisador, desde do início estar em contato com seu colega violista (à época Magno Job), não podemos 

deixa de observar não só uma evidente comunalidade entre os instrumentos, mas antes, a própria derivação familiar do 

contrabaixo advindo da viola. A história do contrabaixo começa por volta do séc. XVI, muito embora seja bastante 

diferente do formato que hoje entendemos. Uma linha musicológica defende que, no ano de 1493, músicos espanhóis em 

viajem pela Itália relataram sua estupefação com o que chamaram de “violas muito grandes”. Naquela região, as violas 

da gamba possuíam, pelo menos, três tamanhos; e, por volta do fim do séc. XVI já eram seis os membros desta família, 

acrescendo-se um piccolo basso da gamba, gran basso, contrabasso da gamba. Portanto, estes antepassados do baixo 

atual seguem uma ascendência estreita com a viola até surgir o violone. Esse termo é, volta e meia, associado ao 

contrabaixo, mas a princípio era atribuído a quaisquer dos membros da linhagem das violas, independente de tamanho. 

Depois, no início do século XVII, o violone tornou-se a denominação que servia de nome para a viola contrabasso, que 

era o maior da família. Este nome sustentou-se por um bom período e apenas em meados do século XVIII o nome 

Contrabaixo desvinculou-se do violone. (STANTON, 1965. p. 11) 
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discutidos numa dinâmica de conversação tanto presencial quanto à distância. O subcapítulo A 

Colaboração e suas Peculiaridades tem como foco inquietações que surgiram ao longo do processo 

composicional observando as estratégias que foram usadas para a solução dos problemas musicais e 

na sessão Os Materiais, destacam-se as ferramentas empregadas na confecção da obra.  

      Já no capítulo terceiro, esmiúça-se a “natureza circundante” do pensar compositivo de 

Samuel Cavalcanti Correia para denotar um contexto estético mais amplo e, da concepção da obra 

objeto do presente trabalho. O tópico O Ato Concepcional e a Macroestrutura discorre sobre a 

organização da forma e suas relações psicológicas desde o estabelecimento do compositor até as suas 

imbricações prático-filosóficas: um bom exemplo é a necessidade do expressar-se com o uso do sub-

harmônicos6. Por fim o trabalho aponta em suas conclusões, para a intenção de contribuir com o 

universo artístico-acadêmico, em especial no contexto musical brasileiro, para que se fomente mais 

e mais colaborações frutíferas como esta que acreditamos, em alguma medida, ainda que pequena, 

ter realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 A parte da física que trata da acústica entende que é um componente de uma onda periódica com uma frequência que é 

um submúltiplo integrante da frequência fundamental, nada de excepcional se revermos as descobertas de Pitágoras; este 

som é encontrado de forma artificial e na prática soa uma oitava abaixo do som fundamental. 
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1. UM COMPOSITOR E O CONTRABAIXO: BREVE HISTÓRICO SOBRE AS 

POSSIBILIDADES ATUAIS DO INSTRUMENTO 

 

Que as últimas três décadas foram um período de bastante evolução para a escrita 

contrabaixística isso é algo incontestável, pensando assim, e, de acordo com pesquisa bibliográfica, 

trataremos da ampliação do repertório brasileiro dando ênfase às escrituras e idiomas musicais atuais. 

O intuito de trazer este contexto da literatura mais recente é revelar um pouco do processo 

colaborativo, ao apresentar o instrumento contrabaixo, seus usos, recursos e propostas notacionais 

que, por ventura, depreendam-se da apreciação de partituras selecionadas e publicizadas por meio de 

trabalhos acadêmicos de autores nacionais. Isto leva para a relação intérprete-compositor um suporte 

valioso na medida em que o compositor toma conhecimento, mais intimamente, do repertório, dos 

compositores outros que tem se dedicado a escrever para o instrumento, dos detalhes de suas 

escrituras e propostas notacionais para que a familiarização seja mais efetiva e contextual. Neste 

momento o pesquisador-intérprete atua como tradutor e debatedor junto ao compositor dos temas 

abordados nos trabalhos acadêmicos e sobre o repertório coletado, sugerindo inclusive referenciais 

de performances das obras que por ventura já tenham sido levadas a público. 

Um fato que não pode ser negado é que o contrabaixo ganhou proeminência nas funções que 

exercia até as primeiras décadas do séc. XX, expandindo significativamente seu repertório, inclusive 

com a função de solista e de destaque nas orquestrações, sobretudo, a partir da segunda metade do 

séc. XX. Um exemplo disso, em peça solo, a Suite in the Olden Style (1950) de Hans Fryba (1899-

1986), em música de câmara, a Sonata para Contrabaixo e Piano (1949) de Paul Hindemith (1895-

1963) e Canção e Dança (1934) de Radamés Gnattali (1906-1988); também a série orquestral de 

transcrições do ciclo de peças de Pierre Boulez (1925-2016) originalmente concebidas para piano, 

em que os contrabaixos ganham notável destaque ou a peça Laterna Magica de Kaija Saariaho 

(1952). 

 

1.1 Provocações Iniciais 

 

    1.1.1 Hors ďŒuvre e seu Histórico Concepcional  

    

A música da atualidade demanda uma busca por estratégias eficazes visando solucionar os 

diversos problemas impostos por uma linguagem7 que se encontra em constante processo de 

                                                 
7 Sabemos que o termo é um tanto quanto divergente, portanto, não adentraremos no mérito nem pretendemos, no entanto, 

favorecer ou acirrar quaisquer que sejam as polêmicas.  
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renovação. Se levarmos em conta o tipo de formação que se oferece em conservatórios e 

universidades, pode-se considerar como natural o desconforto que muitos contrabaixistas sentem ao 

se defrontar com grande parte da produção das últimas gerações de compositores. Ainda nos dias de 

hoje, a maior parte dos alunos tem o ensino do instrumento baseado na técnica tradicional, em que se 

emprega “métodos de estudos de técnica escritos no século XIX, os quais se baseiam em escalas 

diatônicas, acordes, arpejos e no uso idiomático de cordas adjacentes” (Allsop. 1992, p.223). Talvez 

esta limitação de métodos e abordagens didáticas – ainda que não seja de nossa área de atuação tal 

assunto – deva-se, pelo menos, a dois aspectos: 1) a dominância do ensino franco-italiano em Portugal 

e no Brasil; 2) a organicidade da música centro-europeia a partir da premente escala maior-menor. 

Sobre o aspecto que justificaria a compreensão limitada, ou eventuais equívocos que disto poder-se-

ia acontecer, Arnold Schoenberg explica de forma ampla o contexto dos materiais basilares na 

formação daquilo que hoje compreendemos por música tonal:  

 

O material da música é o som, o qual atua diretamente sobre o ouvido. A percepção 

sensível provoca associações e relaciona o som, o ouvido e o mundo sensorial. Da 

ação conjunta destes três fatores depende tudo o que em música existe de arte. 

Embora a impressão artística, semelhante a um composto químico que possua 

qualidades diferentes das dos elementos que o compõe, tenha peculiaridades diversas 

das que possuem os componentes, é legitimo, na análise do conjunto, examinar, para 

determinados fins, certas qualidades dos elementos integrantes. Afinal, também o 

peso atômico e a valência dos elementos simples permitem uma conclusão sobre o 

peso molecular e a valência do composto. Talvez seja insustentável querer derivar 

de um só dos componentes, por exemplo, do som, tudo o que constitui a física da 

harmonia. Algumas peculiaridades, todavia, poderiam ser deduzidas assim, dado que 

o ouvido possui uma disposição específica para a recepção do som que se 

corresponde com a disposição mesma do som, como uma parte côncava se 

corresponde com uma convexa. Porém, um dos três fatores indicados, o mundo de 

nossas sensações, subtrai-se, de tal forma, a um controle mais rigoroso, que seria 

leviano basear-se nas poucas suposições possíveis nesse terreno da observação com 

a mesma segurança com que nos baseamos naquelas suposições que denominamos 

ciência. Sob este enfoque, seria questão de pouca importância proceder desde 

hipóteses verdadeiras ou falsas. Pois, mais cedo ou mais tarde, tanto umas quanto 

outras serão, por certo, refutadas. O realmente importante é basear-se em 

pressupostos que, sem pretenderem ser leis naturais, satisfaçam nossa necessidade 

formal de sentido e de coerência. Se fosse possível derivar todos os fenômenos a 

partir da física do som, explicando e resolvendo daí todos os problemas, pouco 

importaria que nosso conhecimento físico da essência [Wesen] do som fosse exato 

ou não. Pois é muito possível que partindo de uma observação errada possamos 

chegar, por dedução ou intuição, a resultados corretos; ao passo que não se pode 

afirmar que de uma observação melhor ou mais exata resultem, necessariamente 

conclusões mais corretas ou melhores. (SCHOENBERG,1999, p.56-57) 

 

          Então, na contramão do ensino conservatorial franco-italiano, Schoenberg (judeu-austríaco) 

mesmo que, muitíssimo crítico do próprio sistema acadêmico germânico vigente em seu tempo, 

revela a limitação do olhar “míope” que tais abordagens metodológicas – amplamente difundidas no 



15 
 

Brasil – trazem em seu bojo quando dão sistemática ênfase ao átomo do som (a nota, o intervalo, a 

escala, os acordes isolados, etc.) em detrimento de uma compreensão mais abrangente do todo a que 

o próprio Schoenberg alude quanto da “nossa necessidade formal de sentido e de coerência”. Hors 

ďŒuvre assim, funciona neste trabalho como uma provocação inicial na medida que o germe da 

colaboração entre os agentes da atual pesquisa de caráter stricto sensu se manifesta. Já havia nascido 

do trabalho, mesmo que de forma insipiente no Lato Sensu realizado na mesma instituição. Também 

é interessante destacar que a instituição é provedora de um reconhecimento e de um amparo crescente 

(do Lato para o Stricto) no que tange a aceitação deste trabalho por acreditar igualmente no valor das 

premissas que aqui são assinaladas.  

Atinando para o contexto mais amplo do material da música a que se refere Schoenberg, uma 

das maiores dificuldades que a música contemporânea proporciona em sua execução é concernente à 

variedade de recursos de timbre e dinâmica. Estes aspectos sonoros, obviamente, sempre foram 

explorados na música, mas a partir do século XX, “passam a ser considerados como expressão 

musical válida ou até fonte inspiradora, antes mesmo de contextualizados em música” (STRANGE, 

2001, p. 25).  

Já na feitura de Hors ďŒuvre chega-nos uma relevante fonte bibliográfica que trata da 

experiência relacional a que o presente trabalho se dedica:  

 

Ao mesmo tempo, colaborações cuidadosamente planejadas e estudadas também 

revelam celeiros de criação envolvendo compositores e performers, particularmente 

no seio acadêmico. A ideia da academia abrigar um músico-pesquisador tem 

permitido aos compositores o desenvolvimento de suas propostas composicionais, 

bem como permitido ao performer inserido na academia experimentar novas 

possibilidades de execução (RAY, 2010, p.1310). 

 

Das curiosidades que fomentaram sons incomuns, ataques novos aludindo aos “aperitivos” 

para então o título da obra fazer sentido num processo que provoca necessidade de um maior 

envolvimento que discorremos, necessariamente, no presente trabalho. Ter trabalhado como 

intérprete na elaboração da obra junto ao compositor foi de extrema valia por possibilitar a troca de 

ideias, sugestões e proporcionar assim modificações dentro de um panorama da técnica estendida, 

visando uma coerência idiomática com o contrabaixo. No ambiente de ensaio ainda foi permitida e 

estimulada a participação criativa dos intérpretes na obra, características geralmente associadas à 

música de vanguarda. O estudo de técnica expandida mostrou-se de extrema importância para o 

desenvolvimento do instrumentista, ao permitir a descoberta de uma série de dificuldades específicas 

do idioma do contrabaixo. Ao longo do processo de concepção da peça Hors ďŒuvre, o compositor 

e o intérprete experimentaram novas abordagens ao instrumento e foi fácil deparar-se com um 
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universo de novas possibilidades técnicas e sonoras. Na busca por soluções, o contrabaixista explora 

e questiona esses aspectos da técnica, tanto de mão esquerda quanto de mão direita. Chega-se, assim, 

a uma maior compreensão do instrumento, tanto pelo compositor quanto pelo próprio intérprete, que 

poderá ser empregada em quaisquer repertórios contemporâneos, naturalmente. 

 

1.1.2 Questionamentos de Parte à Parte 

 

  Com intuito de deixar claro os meandros da relação e a colaboração desde suas 

provocações, extraímos aqui uma seleção de perguntas que foram realizadas por diversos meios 

(presencial ou não) como forma de elaboração prática das questões artístico-concepcionais. No 

Tópico 2.3 será contextualizada e detalhada esta coletânea de perguntas, mas, aqui, trataremos do 

conteúdo dessas indagações, não para relatá-las unicamente, mas, sobretudo, discorrer acerca dos 

passos que foram sendo dados à medida que tais perguntas foram sendo feitas e respondidas. As três 

primeiras perguntas endereçadas ao compositor vão de questões genéricas até ao ponto fulcral da 

atitude compositiva. Ao ser questionado por Magno8, pergunta reiterada pelo pesquisador, que neste 

caso, funcionou como intermédio de confabulações iniciais sobre o projeto e seus desdobramentos 

entre executantes de um lado, e, do outro, com o compositor que, vale lembrar, não teve nenhum 

contato direto com Magno. Em resposta a primeira pergunta, o compositor dá pistas de sua formação 

universitária quando da relação específica com a viola: “Estudei primeiro com Neném9 e depois com 

Samuel Espinoza. Cheguei a tocar com ele em sala de aula alguns duos. Eu me lembro que ele ficava 

admirado dizendo como pudera eu ser pianista mas tocar viola tão afinado. Eu procurava a nota e o 

ouvido levava a mão para o lugar”. A segunda pergunta trata de pelo menos dois paradigmas: a pré-

disposição, sujeição do compositor para o desafio que se segue e, o modus operandi da criatividade, 

das ideias fervilhantes que estivessem no compositor e que, à época, estiveram no imaginário curioso 

do pesquisador. Já a terceira pergunta trata de uma questão mais concreta: a maneira pela qual o 

compositor articula sua forma ou, sua concepção estrutural. Isto pode ser compreendido tanto do 

ponto de vista mais genérico quanto mais especificamente na obra objeto da presente pesquisa. A 

subdivisão em nove partes já era sabida pelo pesquisador à época pelo conhecimento que tinha da 

relação do compositor com o número nove e toda a sua mística. A quarta questão inverte o vértice 

partindo agora do compositor para o pesquisador quanto da possibilidade do incremento do baixo 

elétrico. Já aí o compositor considera a possibilidade de expansão da instrumentação estrita 

                                                 
8 Magno Job – Mestre em Educação Musical pela UFRN e violista efetivo da OSRN. Do segundo semestre de 2014 ao 

primeiro semestre de 2015 fazia parte de um Duo em parceria com este pesquisador do qual nasceu a ideia deste trabalho. 

9 Luís Carlos da Silva Júnior – violista efetivo da OSPB e foi Professor substituto no Departamento de Música da UFPB.  
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(contrabaixo acústico e viola). Essa ampliação do escopo tímbrico-instrumental possibilita uma maior 

diversidade de cores e de recursos expressivos que aludam às nuances emocionais em cada um dos 

nove movimentos: 

 

A primeira ideia que tenho é fazer uma série de pequenas peças que eu quero chamar 

de Bagatelas10. Estou pensando em fazer nove porque tem um significado em minha 

vida. Nove porque é um número que eu tenho uma ligação muito forte e é cabalístico. 

Na cabala nove significa fechamento, o número mais importante. E eu queria, além 

da exploração técnica do instrumento, tudo que pudesse ser entendido de uma forma 

analítica, prática, mas transcendente, ou seja, nenhum som, nenhum timbre, 

nenhuma textura ou uso deve ser usado sozinho como um mero experimento, mas 

em função de alguma ideia, então criarei algum discurso que perpasse os nove 

movimentos dando ideia do todo. Cada peça tem uma identidade, mas esta peça vai 

funcionar como uma espécie de planta baixa, você bota as colunas, depois você vai 

para musculatura preenchendo, ou seja, a forma vai vir primeiro.  Esta peça é um 

duo e é mais minimalista. Tem que trabalhar por dentro. De acordo com as 

possibilidades internas de cada instrumento. (CORREIA, Samuel. Transcrição de 

áudio gravado em encontro com o compositor. João Pessoa, 29 de março. 2015). 

 

Já as questões quinta, sexta e sétima tornam ao vértice pesquisador-compositor, mas, referem-

se especificamente a recursos elétricos/eletrônicos. Nisto, verifica-se a provocação para o uso de 

dispositivos não-acústicos a que o pesquisador se mostra não só interessado, mas disponível segundo 

seus próprios recursos instrumentais: quer seja na posse de baixo elétrico, quer seja de acessórios 

como pedal, microfone, laptop, etc. O compositor, em resposta, revela um pouco de suas inquietações 

com uma nova pergunta (a nona...) aceitando as provocações, mas, já retrucando possibilidades 

efetivas de logística e de materiais/dispositivos. Já a décima questão trata de uma ilação quanto a 

eventuais usos de textos verbais específicos. A décima primeira questão, por sua vez, já alude 

especificamente sobre conceito do título escolhido pelo compositor. A décima segunda questão, 

                                                 
10 Bagatelle: Uma bagatela, um pequeno pedaço de música. O título não implica nenhuma forma específica. Pode ser 

encontrada pela primeira vez em François Couperin, que publicou em 1717, em sua décima odre para cravo uma Rondeau 

intitulado "Les Bagatelles '. Também foi usado pelo editor francês Borvin para uma coleção de danças (c.1753), e em 

1797 Breitkopf & Härtel publicou uma série chamada Musikalische Bagatellen. O termo como um título genérico recebeu 

seu prêmio com três conjuntos de bagatelas de Beethoven para opp.33 piano, 119 e 126. Alguns destes tem pouco valor 

(Beethoven chamou os seis primeiros da op.119 pelo termo alemão equivalente »Kleinigkeiten '), mas muitos dos 

posteriores são completamente típicos de seus compositores e mostram afinidades com as maiores obras instrumentais 

escritos ao mesmo tempo. A bagatela desde Beethoven foi geralmente dado um título descritivo, e mais frequentemente 

do que não compositores publicaram-los em conjuntos; Smetana compôs uma coleção de bagatelas e impromptus em 

1844, e Saint-Saëns publicou um conjunto de seis como seu op.3 em 1856. Sibelius Six Bagatelles op.97 têm títulos, 

incluindo 'Little Waltz "e" March Humorístico'. Outros compositores de bagatelas são Bartók (14, op.6 de 1908, ele 

orquestrou o último como no.2 de dois retratos Op.5), Vítězslav Novák (Op.5) e Krenek (Quatro Bagatelles op.70). A 

bagatela também é encontrada na obra de três compositores britânicos: Tovey (Bagatelles, 1900), Rawsthorne (Bagatelles, 

1938) e Howard Ferguson (Cinco Bagatelles Op.9, 1944). Bagatelles foram quase invariavelmente escritas para piano 

solo, mas a quatro em op.47 de Dvořák (1878) são encantadoramente marcou para dois violinos, violoncelo e harmonium. 

de Webern Sechs Bagatellen para Op.9 Quarteto de cordas (1911-1913) foi, provavelmente, o primeiro de uma série de 

conjunto do século 20 trabalha para usar o título; um exemplo mais tarde é de Nicolaus A. Huber Sechs Bagatellen de 

1981 (Grove,2001, p. 1996, tradução nossa). 
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noutra ponta, trata da verificação de cultura prévia sobre pesquisadores-intérpretes referenciais para 

as cordas com arco. As questões décima terceira e décima sétima, já respondidas em citação anterior, 

tratam do aspecto numerológico. As questões décima quarta, décima quinta, décima sexta e décima 

nona referem-se a novos quesitos técnicos, especialmente, sobre a qualidade tecnológica tanto da 

gravação quanto das possibilidades no uso do pedal. E, ainda a décima oitava que trata da 

especificidade de explicações adicionais em forma de recomendações do compositor para os 

intérpretes do tipo bula.  

A partir de tais questões foi possível compreender uma sucessão de fatos, motivos, encontros, 

trechos de áudios, fragmentos de conversas e os dados colhidos ao longo do trabalho. Nossos 

encontros começaram no final de 2014 e vem ocorrendo de forma esporádica desde então. 

Inicialmente, foram realizadas atividades de leitura11 da bibliografia contida no projeto original para 

aquisição de conhecimento teórico, aquisição online de novas fontes de pesquisa (E-books, Pdf’s, 

etc.), seis encontros presenciais com cerca de 162 minutos de gravação. Também foram capturados 

cerca de uma hora e vinte de gravações dos batimentos do coração do filho do pesquisador (este 

material foi salvo durante a gravidez da minha esposa e concebido como samples para inserção em 

trechos musicais de movimentos não-acabados). Naquela ocasião também os objetivos propostos 

foram trabalhar de forma dinâmica e em conjunto. 

No início do segundo semestre do ano de 2015, foi decidido a mudança do executante-violista 

12por questões de logística, pois o pesquisador havia mudado de estado (de Natal-RN para João 

Pessoa-PB) e ficou inviável manter-se a primeira formação. Eis uma síntese em tabela dos encontros 

até o início da elaboração da dissertação:  

 

Tabela 1 - - ano e datas dos encontros. 

Ano Datas dos Encontros Presenciais 

2014 12/10 22/10  

2015 29/03 13/06 04/10 

2016 08/02   

Fonte: o autor (2016). 

 

                                                 
11 Essas leituras se deram, basicamente, em duas vertentes: do contrabaixista-pesquisador sozinho e com o compositor, a 

elucidar trechos específicos, a esmiuçar questionamentos, a confrontar ideias, e a aclarar pontos específicos na relação 

dos fundamentos teóricos e na concepção da obra, do ponto de vista compositivo e técnico-instrumental. 
12 Passa a integrar, ainda que de maneira não sistemática, o Professor Paulo Eduardo da Silva França; a colaboração se 

deu de maneira eventual e, o andar do trabalho foi redirecionado em seus objetivos primários conforme consta da 

Conclusão da presente Dissertação.  
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O uso de pedal eletrônico de efeitos para contrabaixo elétrico marca Zoom e modelo B1X, foi 

sugerido pelo pesquisador numa conversa virtual realizada Facebook no dia 02/05/2016; isto foi 

possível graças a seu livre acesso à música popular13. Como não tinha um destes aparelhos o 

contrabaixista tratou de comprar e praticar para dominar o seu uso. A ideia foi friccionar as cordas 

com o arco e o som processado pelo pedal com efeito seria emitido pela caixa amplificada Hartke 

System – Transient Attack, modelo Kickback 12. Como forma do compositor ter acesso aos timbres 

das predefinições (Presets) do pedal, o baixista gravou, cerca de 10 minutos de áudio demonstrando 

40 exemplos dos quais ficou a critério do compositor selecionar os sons interessantes para serem 

usados em determinados movimentos da peça Bagatelas d´Alma. 

Esta série de encontros presenciais foram importantes tanto para o início das atividades de 

construção da peça quanto para a aquisição de conhecimento teórico-prático pela efetivação das ideias 

musicais. Sobre a necessidade da investigação das possibilidades, previamente determinada, do 

potencial expressivo de cada instrumento, Bartolozzi alude a muito dos assuntos suscitados nas 

provocações de parte à parte aqui elencadas. O Autor, mesmo tratando exclusivamente de 

instrumentos de sopro, não deixa de resvalar no aspecto empírico, na necessidade de contato para tal 

aspecto ser efetivo, entre intérpretes e compositores, e ainda sobre a importância da figura do luthier 

na história da música:  

 

Ao examinar o desenvolvimento histórico dos instrumentos de sopro (de madeira), 

parece haver duas razões principais que determinaram a atual posição. Uma é que a 

evolução estrutural dos instrumentos foi derivada por métodos exclusivamente 

empíricos, a outra razão tem sido as exigências musicais de épocas passadas. Na 

verdade, como ambos os luthiers e artistas não seguiram (ou não foram capazes de 

seguir) diretivas científicas que indicam as extremidades para prosseguir, seus 

esforços foram concentrados em um único objetivo – a emissão de sons únicos de 

homogeneidade máxima tímbrica através da gama de cada instrumento. O objetivo 

foi, portanto, não de explorar as possibilidades características de cada instrumento, 

mas de satisfazer as exigências musicais de cada época sucessiva. Se este 

procedimento empírico tem de produzir excelentes resultados do ponto de vista 

estrutural, é evidente que o mesmo não pode ser dito no que se refere ao 

desenvolvimento da técnica, que se tornou rigidamente padronizado em um método 

destinado à mais eficiente realização do objetivo original – sons individuais de 

timbre homogêneo. [É necessário para se qualificar em um pequeno grau a afirmação 

de que, no passado, ambos os luthiers e os executantes têm se concentrado 

unicamente em sons individualizados com o máximo de homogeneidade timbrística. 

Muitos músicos (consciente ou inconscientemente) tem tido desconfiança de que as 

mudanças no timbre são necessárias para ordenar o controle mais evidente nas 

mudanças de volume. Por exemplo, o fagote tem uma gama notavelmente limitada 

de volume, mas uma maior gama aparente pode ser conseguida por modificações na 

qualidade da inflexão timbrística (“qualidade do tom”). No entanto, essas alterações 

no timbre nunca foram consideradas como objetivos desejáveis em si mesmos e, em 

geral, os fabricantes e os artistas sempre visando tão grande grau de unidade tímbrica 

como é possível ao longo de toda tessitura dos instrumentos. A única grande exceção 

                                                 
13 Entendendo aqui o termo como sendo associado a música muito conhecida para baixo elétrico e seus recursos inerentes.  



20 
 

(o que talvez confirma a regra) é a maneira de compositores como Mozart que 

souberam tirar proveito do forte contraste entre os registos superiores e inferiores do 

clarinete. (Ed.)] (BARTOLOZZI, 1982, pág. 3-4, tradução nossa)  

 

 Eis o quadro com as principais indagações: 

 

Tabela 2 - perguntas mais relevantes extraídas dos encontros presenciais e logs de conversas realizadas através do 

Facebook e Whatsapp 

Questões  Agentes 
Cronologia/ 

Meio 

1. Magno lembrou que por você ter 

estudado viola teria uma noção, não é isto?  

 

Pesquisador para o Compositor 
29/03/2015 

(Presencial) 

2. Como está seu mental para este 

trabalho? 
Pesquisador para o Compositor 

29/03/2015 

(Presencial) 

3. Como você trabalha quando vai criar 

uma música? Você cria a estrutura das 

nove peças?  

Pesquisador para o Compositor 
29/03/2015 

(Presencial) 

4. E se em uma das bagatelas tiver baixo 

elétrico? 
Compositor para o Pesquisador 

29/03/2015 

(Presencial) 

5. Qual é a justificativa musical e artística 

que daria vantagem para o elétrico? 
Pesquisador para o Compositor 

29/03/2015 

(Presencial) 

6. Sobre uso de sons gravados, que tal você 

utiliza-los ao vivo (live)? 
Pesquisador para o Compositor 

29/03/2015 

(Presencial) 

7. O que achas de colocarmos microfone 

para o baixo ou viola para gente fazer 

efeito com instrumento? 

Pesquisador para o Compositor 
29/03/2015 

(Presencial) 

8. Que tal usarmos iluminação para 

enfatizar o “humor” de cada movimento? 
Pesquisador para o Compositor 

29/03/2015 

(Presencial) 

9. Ok, como faríamos isto? Compositor para o Pesquisador 
29/03/2015 

(Presencial) 

10. E se uma Bagatela tiver texto? Compositor para o Pesquisador 
29/03/2015 

(Presencial) 

11. Como podemos definir as Bagatelas 

d´Alma? 
Pesquisador para o Compositor 

29/03/2015 

(Presencial) 

12. Já ouviram Mari Kimura?  Compositor para o Pesquisador 
5/11/15 

(Whatsapp) 

13. Porque nove movimentos? Pesquisador para o Compositor 
29/03/2015 

(Presencial) 

14. O pedal baixa a oitava? Compositor para o Pesquisador 
2/5/2016 

(Facebook) 

15. Você tem acesso ao som do ultrassom? Compositor para o Pesquisador 
13/06/2015 

(Presencial) 

16. Com relação as gravações, como você 

gravou? 
Compositor para o Pesquisador 

13/06/2015 

(Presencial) 

17. E sua relação com o número nove? Pesquisador para o Compositor 
    13/06/2015 

(Presencial) 
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18. Teremos alguma bula? 

 
Pesquisador para o Compositor 

13/06/2015 

(Presencial) 

19. Vocês têm captadores? Compositor para o Pesquisador 
13/06/2015 

(Presencial) 
Fonte: O autor. (2016) 

 

1.2 Literatura Brasileira Contemporânea para Contrabaixo 

 

O conceito de contemporâneo diz respeito a algo que vive na mesma época ou algo do mesmo 

tempo. Dessa forma, ao comentarmos sobre música contemporânea estamos falando sobre a música 

atual. Por outro lado, hoje em dia parece-nos haver uma acepção mais específica do conceito de 

contemporâneo. Percebemos que contemporâneo, em muitos contextos, tem uma carga semântica e 

prática bem delimitada. A academia, por abrigar diversos agentes da cultura contemporânea tende a 

reiterar esta acepção; qual seja, a de um fazer, eminentemente conceitual, auto-referencial. No caso 

da música não é diferente e, seguindo tal tendência, muitas são as vezes em que tais restrições são 

requeridas como condição sine qua non para que tal música seja considerada, de fato, contemporânea. 

Isto nos parece um tanto quanto contraditório e, muito embora não seja objeto de nossa discussão, é 

pertinente aqui indagar qual o nome que, não sendo contemporâneo, poder-se-ia dar a toda e qualquer 

música feita hoje? A resposta deve ter haver com determinadas técnicas, usos e recursos que a 

chamada “música contemporânea” tem-se valido. Isto aponta para um fazer dogmático e 

essencialmente excludente que vai na contramão do que se entende por pós-modernidade, àquela que 

aglutina, tolera, congrega, aceita e assume as mais variadas tendências, estilos e práticas 

concomitantemente. 

Ernst Widmer, em seu texto, A Formação dos Compositores Contemporâneos...e seu Papel 

na Educação Musical, discorre sobre o papel do compositor, sua profissão enquanto educador e a 

dogmática que envolve tais práticas:  

 

O compositor é um artista que cria. Sua função primordial na sociedade é esta: criar 

livremente. O que é criar? [...] segundo Walter Smetak, criar é fazer vir à tona o 

incriado. Um compositor, portanto, estaria ‘formado’ se estivesse capaz desta proeza: 

criar o novo, ou inaudito, ou incriado. Trata-se de um processo latente, por vezes 

eruptivo de foro íntimo. Algo muito pessoal e intransferível. [...] o incriado não se 

encontra no já trilhado. Trilhos por isso podem apenas servir ao ato criador através 

de outro ato, o iconoclasta. [...] desde a descoberta de Einstein precisamos repensar. 

Devemos admitir que não se trata mais de dualismos como “ou isto ou aquilo” como 

ainda Cecilia Meireles diz {para nós e} para as crianças e sim para a realidade 

paradoxal “do isto e aquilo”. Inclusividade em lugar de exclusividade. Ou, nas 

palavras lúcidas do poeta baiano Antônio Brasileiro “a verdade é uma só: são 

muitas”. (WIDMER, 1988, p. 1-2) 
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Diante deste pensamento, bem mais plural em nosso entender, música contemporânea é aquela 

feita hoje de modo mais geral e, de modo mais específico, também, uma busca incessante pelo novo, 

pelo incriado. Sob esta perspectiva trataremos aqui da mais recente criação brasileira de obras que 

tenham em sua instrumentação o destaque para o contrabaixo. Falando em particular sobre o 

contrabaixo temos observado que:  

 

O ensino e performance do contrabaixo no país tem sido objeto de constante reflexão 

acadêmica principalmente a partir da década 1990. Grande parte desses estudos tem 

sido feito por pesquisadores como Sônia Ray (UFG) e Fausto Borém (UFMG), com 

pesquisas precursoras para a área. Esses autores têm discutido diferentes aspectos do 

métier do instrumento, tais como a formação do contrabaixista, aspectos cognitivos, 

uso do repertório tradicional e de novas possibilidades, preparação e práticas de 

performance, além de estudos voltados à execução e linguagem idiomática no 

contrabaixo, como consta nas publicações Ray (1996, 2000, 2005, 2006, 2007, 2011, 

2013), Borém (1998, 1999, 2003, 2006, 2011, 2012, 2013), entre outras. Pesquisas 

como essas ajudam a esclarecer a realidade do estudo e performance do contrabaixo, 

principalmente voltados ao contexto brasileiro e servem de base para que ainda mais 

estudos sejam realizados. (RIBEIRO, 2014, p. 28) 

 

O livro Técnicas Estendidas do Contrabaixo no Brasil, Revisão de literatura, performance 

e ensino, do contrabaixista Alexandre Rosa foca a chamada “técnica estendida”; procura conceituar 

tais técnicas e relaciona com cinco obras em contexto prático de compositores brasileiros atuantes no 

cenário musical contemporâneo. Em suas considerações iniciais o autor aponta para uma espécie de 

tradicionalismo no ensino e na prática profissional corriqueira do contrabaixista, e que técnicas mais 

recentes ou usos mais atuais do instrumento não são amplamente difundidos ou mesmo aceitos nas 

atividades artísticas e educacionais14. Ele próprio fala de sua experiência profissional enquanto 

professor e como contrabaixista de orquestra. A partir da seleção de obras de compositores que ele 

                                                 
14 Sem pretendermos polemizar, lembramo-nos aqui do Prefácio à edição brasileira do livro O Discurso dos Sons do 

Maestro Harnoncourt, escrito por Myrna Herzog: se em muitos campos do conhecimento e das artes o Brasil caminha, 

por assim dizer, a passos largos, não muito defasado em relação ao resto do mundo, no campo da música o mesmo não 

acontece na área da formação musical. Contamos com um certo número de bons músicos, e há inúmeros talentos 

despontando. Mas em geral o ensino de música no país, mormente nos estabelecimentos oficiais “salvo honrosas 

exceções, fruto mais do esforço individual que de uma política educacional”, é feito de forma insípida e fechada, deixando 

de cultivar os hábitos salutares da dúvida, do questionamento, da indagação. Apesar do talento e dedicação de alguns 

professores, o processo de formação do músico no Brasil é muito mais de adestramento que de enriquecimento “o que 

aliás não é apanágio nosso, como se pode constatar a partir da leitura do presente livro”. É dada primazia absoluta a 

técnica, enquanto interpretação e compreensão dos diversos estilos “sua relação com as outras artes” é colocada em 

segundo plano ou inteiramente esquecida. Os estudantes de música no Brasil, em geral, não criam hábitos de leitura ou 

pesquisa (espontânea). Aqui, ainda prevalece, muitas vezes, a ideia “romântica” de que o músico deve tocar apenas com 

“sensibilidade” e o “sentimento” (o “coração”), não necessitando ler, analisar ou questionar. Frequentemente ainda, e por 

mais incrível que possa parecer, o músico erudito brasileiro quase não ouve discos e não vai a concertos. Se considerarmos 

o disco um equivalente do trabalho cientifico (na área de medicina, por exemplo), veremos que o nosso músico sofre de 

desatualização crônica é como se o conhecimento que lhe é oferecido pelo ensino oficial viesse acompanhado 

simbolicamente de uma tarjeta “verdade absoluta e incontestável”.   
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admira foi possível demonstrar estratégias interpretativas, por meio das quais ficou evidente a 

utilização das chamadas técnicas estendidas, e assim elucida:  

 

O conceito de técnicas estendidas aqui utilizado compreende as duas visões 

atualmente mais aceitas por estudiosos do tema: elementos inovadores ou elementos 

tradicionais em contextos diferenciados. A contrabaixista e pesquisadora Sônia Ray 

(responsável pela edição do volume 11, número 2 da Revista Música Hodie, 

integralmente dedicado ao assunto de técnicas estendidas na prática musical da 

atualidade) afirma que os conflitos de conceito e de terminologia, frequentes em 

salas de aula, congressos e seminários de pesquisa na área de música indicam a 

necessidade de discussões mais aprofundadas sobre o tema. No editorial da 

publicação, Ray (2011) afirma que “talvez o ponto mais conflitante esteja nas 

tentativas de definir se ‘estendidas’ são ‘técnicas inovadoras’ ou técnicas 

tradicionais que evoluíram’ até se transformarem em uma nova técnica. Se 

inovadoras, tende-se a querer definir se são estendidas por seu ineditismo na ‘forma 

de execução’ ou no ‘contexto em que são executadas’”. Ela explica ainda que autores 

usam os termos “estendida” e “expandida” com o mesmo significado, seja na 

referência a técnicas inovadoras na “forma de execução” ou no “contexto em que 

são executadas”. Concordando com a visão da autora, o presente livro adota a 

expressão “técnica estendida” (TE) e reserva o uso do termo “expandida” para 

quando autores fizerem distinção no seu significado confrontando o termo 

“estendida”, o que será indicado em notas do autor. Esta visão do conceito de TE 

engloba também a questão do inconstante limiar entre técnicas tradicionais e 

estendidas coincidentes com a própria evolução dos instrumentos. (ROSA, 2014, p. 

9 -10) 

 

Como reconhece o próprio autor, esta terminologia tanto como sua conceituação é algo de 

divergência e de imprecisão. A primeira pergunta que pode ser feita é: estendida ou expandida em 

relação a quê? Muito se sabe e, Sônia Ray, como atesta o autor, já aponta para a carência de maior 

reflexão sobre este assunto; técnicas estendidas tem sido objeto de estudo recente em diversas 

subáreas das práticas interpretativas na área de contrabaixo. Por exemplo, o próprio autor assim se 

refere:  

 

No contrabaixo é possível traçar um breve histórico da utilização de TE. 

Possivelmente o primeiro compositor a utilizar TE no contrabaixo foi Heinrich Ignaz 

Franz von Biber (1644-1704). Em sua obra Battalia, composta em 1673, Biber lança 

mão de vários parâmetros que justificam o enunciado anterior, sendo possível 

perceber um grande interesse na exploração de sonoridades que só voltariam a ser 

investigadas no século XX. (ROSA, 2014, p.10) 

 

Ainda sobre a controvérsia poderíamos debater o raciocínio do autor quando ele se refere a 

exploração de sonoridades “que só voltariam a ser investigadas no século XX”: ora, é de se questionar 

se de fato Biber foi um “compositor-investigador” ou se estava apenas, na liberdade de que o artista 

criador goza, a exprimir suas ideias, decidindo maneiras práticas de exprimir-se sem se preocupar 
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com o fato de estar ou não criando algo novo. Lembremo-nos que esta ortodoxia “do novo pelo 

novo”– o incriado neste caso, puramente espontâneo, surge do novo que no próprio compositor se 

agitou – não é nenhum tipo de compromisso do homem contemporâneo de Biber. Ademais, é difícil 

precisar que não tenha havido outros interesses não só no contrabaixo mas em outros instrumentos 

de cordas com arco que possa ter influenciado tendências criativas tanto antes como depois de Biber 

até nossos dias: para afirmar categoricamente seria necessário conhecer todo o repertório, toda a 

literatura musical centro-europeia, o que parece ser algo utópico ou mesmo impossível. 

Segue, então, Rosa:  

 

No Brasil o surgimento de composições para contrabaixo esteve, a exemplo do 

cenário internacional, vinculado de alguma maneira à colaboração entre compositor 

e intérprete. Podem ser citados alguns poucos exemplos como Canção e Dança para 

contrabaixo e piano de Radamés Gnatalli (1906-1988), Desafio IV para contrabaixo 

e orquestra de cordas de Marlos Nobre (n.1939), Ensaio 1972 para mezzo-soprano, 

contrabaixo e pratos de Mario Ficarelli (1935-2014), Fantasia Sul-América para 

contrabaixo solo de Claudio Santoro (1919-1989), Apologia dos Arquétipos para 

piano e contrabaixo de Flô Menezes (n.1962) e Balada do Rei das Sereias para 

barítono, contrabaixo e piano de Ernst Mahle (n.1929) como obras que tiveram, 

ainda que informalmente, uma consulta por parte dos compositores a contrabaixistas. 

Algumas dessas obras brasileiras contemporâneas de câmara apresentam o uso das 

TE e vieram acrescentar um mundo sonoro novo ao repertório do contrabaixo. 

Dentre as várias composições surgidas nesse estilo cinco foram selecionadas para 

serem aqui objeto de pesquisa e performance. As obras escolhidas foram Interação 

(1985) para contrabaixo e piano de Raul do Valle (n.1936), Die Berge (1990) para 

contrabaixo solo de Silvia de Lucca (n.1960), Adágio (2001) para quarteto de 

contrabaixos de João Pedro Oliveira (n.1959), Gestos (2010) para clarinete, trompete 

e contrabaixo de Danilo Rossetti (n.1978), e O Resto no Copo (2010) para 

contrabaixo e live electronics de Rael Bertarelli Gimenes Toffolo (n.1976). (ROSA, 

2014, p.19) 

 

Segue ainda a explicar Rosa sobre o contexto contrabaixístico:  

 

Na busca pela ampliação do repertório para contrabaixo no Brasil, os Concursos 

Nacionais de Composição para Contrabaixo, realizados pela Associação Brasileira 

de Contrabaixistas (ABC) em parceria com várias universidades, tiveram papel 

pioneiro no sentido de estimular, desenvolver e divulgar as técnicas de composição 

e o repertório brasileiro para o contrabaixo. O primeiro, em São Paulo (em 1991, no 

Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista, IA-Unesp), teve como 

vencedora a obra Estudo de Cores para uma Cena de Erosão de Silvio Ferraz, 

publicada pela Editora Novas Metas em 1992 como parte da premiação do concurso. 

O segundo, em Belo Horizonte (em 1996, na Universidade Federal de Minas Gerais, 

UFMG), teve como vencedora a obra Sonata para contrabaixo e piano de Andersen 

Viana. O terceiro, em Goiânia (em 2000, na Universidade Federal de Goiás, UFG), 

teve como vencedora a obra Balada do Rei das Sereias (para contrabaixo, piano e 

barítono), de Ernst Mahle. O quarto e último concurso realizado até o momento foi 

em Belo Horizonte (em 2005, na UFMG) e teve um perfil diferente dos demais: a 

parte de contrabaixo da obra Impromptu de Leopoldo Miguez foi restaurada e 

editada por Fausto Borém (2005) e o concurso pediu a compositores que criassem 
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uma nova parte de piano no estilo Miguez para substituir o manuscrito extraviado. 

A versão vencedora foi a do compositor Roberto Macedo Ribeiro, publicada pelo 

organizador do concurso na revista Per Musi (ROSA, 2014, p.24). 

 

Outros dados, segundo nos informa Rosa, é o projeto de Fausto Borém: 

 

O objetivo do “Pérolas” e “Pepinos” é criar uma obra de referência sobre o 

contrabaixo acústico visando a uma melhor formação do futuro profissional da 

música e atualização de instrumentistas, compositores, musicólogos e regentes já 

estabelecidos profissionalmente. Em seu banco de dados constam artigos que 

estabelecem uma visão panorâmica da história do contrabaixo e sintetizam as 

principais tendências da moderna performance do contrabaixo e suas implicações: 

interação histórica entre contrabaixistas e compositores, escrita idiomática e seus 

reflexos no repertório e técnicas atuais de performance do contrabaixo na realização 

do seu repertório. Foram acrescentadas ao repertório brasileiro 23 obras originais, 

escritas entre 1993 e 2006 para contrabaixo de câmara nas mais diversas formações. 

No esteio das implicações mencionadas foi que se deu a colaboração entre colegas 

instrumentistas e compositores do PPG em Música do IA-Unesp nas disciplinas 

Apreciação e Análise de Música Contemporânea e Interpretação Musical de 

Repertório Contemporâneo Solo e de Câmara com Técnicas Expandidas dos Últimos 

Cinquenta Anos ministradas pelas professoras Sônia Ray e Valerie Albright. Esta 

colaboração gerou até o momento as seguintes obras: Adoráveis Sevícias (2009), 

obra de Rodolfo Valente para dois contrabaixos, dois barítonos e dois violões; 

Gestos (2010), obra de Danilo Rossetti para contrabaixo, clarinete e trompete; O 

Resto no Copo (2010), obra de Rael B. Gimenes Toffolo para contrabaixo e live 

electronics. Possivelmente a primeira composição brasileira para esta formação, O 

Resto no Copo é dedicada ao contrabaixista Alexandre Rosa e foi premiada no 

concurso de composição da Funarte em 2010. (ROSA, 2014, p.24-25)  
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2 BAGATELAS D’ALMA: ELEMENTOS PRÉ-COMPOSICIONAIS E O RELATO DA 

COLABORAÇÃO 

 

2.1 A Colaboração e suas Peculiaridades 

 

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida”. 

Vinícius de Moraes 

 

Esta frase do poeta carioca introjeta aqui o caráter da permanente subjetividade que permeia 

os bastidores da construção de uma obra musical, principalmente quando está relacionada com a 

interação entre compositor e intérprete, dois personagens que no dia-a-dia estão cumprindo funções 

diferentes, mas que tem o mesmo propósito, neste caso, a concepção da obra e sua compreensão 

interpretativa.   

Normalmente, o compositor é visto como "criador", o performer como "intérprete", e o 

público como o "destinatário" da música. Esta hegemonia sugere uma divisão entre esses músicos, 

criando expressivas barreiras no desenvolvimento e divulgação de novos trabalhos. (ROE, 2007, abst,  

tradução nossa).  

A palavra colaborar vem do termo em latim collaboro, que significa "trabalhar com", e que, 

por sua vez se deriva coll (com) e labore (para trabalhar). O Dicionário Priberam define “Colaborar” 

como: 1. Ato ou efeito de colaborar e 2. [Figurado] Cooperação; e “Colaboração” como: 1. Trabalhar 

em comum com outrem. = cooperar, coadjuvar; 2. [Figurado] Agir com outrem para a obtenção de 

determinado resultado. = ajudar; 3. Ter participação em obra coletiva, geralmente literária, cultural 

ou científica. = participar. (Dicionário Priberam on line). 

Em recente dissertação defendida, Rodrigo Eloy Lôbo, sob esse ponto de vista, nos esclarece:  

 

Levando em consideração que cada colaboração entre o compositor e o intérprete é 

única, os resultados, tanto na composição quanto na performance, podem ocorrer em 

diferentes níveis. Dessa forma o contato direto do compositor com o intérprete, 

durante a composição de novas obras, fornece àquele a oportunidade de verificar as 

possibilidades técnicas a serem utilizadas em sua peça. Já o intérprete tem a 

possibilidade de compreender a linguagem composicional do autor da obra e discutir 

aspectos do entendimento musical relacionado à peça (LÔBO, 2016, p. 17). 
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Na atualidade encontramos colaborações entre o compositor John Cage e David Tudor – 

Variations IV (1966), o compositor Iannis Xenakis e o percussionista Silvio Gualda na Psapha 

(1975), Philip Glass e o intérprete de kora elétrico15 Foday Musa Suso em The Screens (1992), etc. 

Determinadas causas têm contribuído para o desvio de caminhos entre intérprete e 

compositores, pensando em analogia às suas funções artísticas de trabalho, ou mesmo a respeito de 

suas preparações musicais. As maneiras da formação de músicos vêm se transformando ao longo dos 

períodos de forma que, se abalizarmos um eixo entre os aspectos de músicos de antigamente e os 

atuais, acharemos pouquíssimos pontos em comum além das suas atividades intrínsecas de tocar e 

compor. Em Domenici vamos encontrar o seguinte esclarecimento que tem como base o artigo de 

Friedl (2002) que lança um olhar psicossocial sobre a função do intérprete no processo colaborativo 

contemporâneo: 

 

A visão do performer como um serviçal, reduzido à condição de executor de uma 

tarefa mecânica traz em seu bojo a alienação do prazer, ou mesmo o prazer em não 

ter prazer – o masoquismo. Em um artigo de viés psicanalítico, Friedl (2002) analisa 

as relações entre compositores, performers e público identificando uma dinâmica 

sado-masoquista na música contemporânea. O autor vê na tentativa de controle 

absoluto da performance através de uma notação cada vez mais prescritiva, bem 

como nas tarefas muitas vezes impossíveis de serem executadas a contento pelo 

performer uma dinâmica sado-masoquista entre compositor e performer. Creio que 

o problema não esteja na complexidade da notação ou na exploração do limite entre 

o possível e o impossível de ser realizado em performance, mas na falta de 

comunicação16 entre compositores e performers (DOMENICI, 2013, p.7). 

 

 Domenici (2013) afirma que, colaborações podem ser consideradas sistemas sinérgicos17, nos 

quais o todo é sempre maior que a soma das partes. A interdependência entre as partes, segundo a 

autora, para a realização de um empreendimento comum, é fundamentada no conceito estrutural de 

Mikhail Bakhtin que considera a simultaneidade entre o eu e o outro na participação do evento, bem 

como a oposição epistemológica entre esses. Essas duas forças, cada uma com o seu próprio sistema 

de valores, estão em estado de constante tensão dialógica, no qual uma não pode ser compreendida 

sem a outra. O lugar situado que cada um desses sujeitos ocupa na relação dá a ambos uma percepção 

privilegiada tanto do outro quanto da obra, de maneira que um percebe coisas que não são disponíveis 

                                                 
15 Kora [korro, cora]. Uma grande harpa de 21 cordas interpretada exclusivamente por homem jali ou jeli, músicos 

profissionais do povo Mandê ou Mandé da Gâmbia, Senegal, Guiné, Guiné-Bissau e Mali. A profissão, chamada jaliyaa, 

engloba também as artes verbais, como a oratória, a genealogia e a narrativa histórica, e as intérpretes (sing. Jali muso) 

se destacam como cantoras. (Grove,2001, p. 1141). 
16 Talvez, nos parece, que o termo mais adequado deva ser comunhão, ou entendimento; pois, nem sempre, em havendo 

comunicação, esta se dá de modo frutífero e efetivo entre seus agentes. 
17 Vem de “sinergia” que significa: 1. Ato ou esforço simultâneo de diversos órgãos ou músculos; 2. Ato ou esforço 

coletivo. = COOPERAÇÃO 
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ao outro e vice-versa, o que Bakhtin denomina de “excesso de visão”. Na opinião de Brandino (2012) 

muitos intérpretes lidam, regularmente, com questões relativas à notação, que podem ser resolvidas 

pelo contato com o compositor. Um problema muito comum ocorre quando um intérprete não tem 

informação ou descrição suficiente sobre um signo, de modo a não poder executá-lo com a precisão 

necessária. Dessa forma, a medida que a composição compartilhada vai tomando corpo, o compositor 

tem o papel primordial na hora de estimular a autoreflexão e autocrítica do intérprete para decifrar os 

códigos musicais. Ainda, ao esgotar o vocabulário de entendimento do intérprete, o compositor deve 

conduzi-lo a uma compreensão mais precisa das suas intensões musicais: 

 

Não há dúvidas que as relações compositor-performer tenham sido concebidas 

verticalmente18 desde o século XIX. Do ponto de vista histórico sociológico, a 

música calcada na notação sempre esteve atrelada às classes dominantes e não causa 

espanto que o que chamamos hoje de música de concerto ou música “erudita” tenha 

sido delineada de acordo com valores da sociedade burguesa no século XIX, 

refletindo em sua cadeia de produção a estrutura das relações sociais onde o poder, 

a ciência, o conhecimento e a invenção eram atribuições do gênero masculino 

(DOMENICI, 2013, p.5). 

 

Como descrito por RAY (2010), em meados da década de 50, inovações na notação, 

permitindo que compositores explorassem a grafia de sons não-convencionais, abriu um período 

extremamente criativo também para a busca de novas possiblidades de execução instrumental. Tal 

mudança foi provocada, entre outras razões, pela proximidade de compositores com outros artistas 

contemporâneos (pintores, arquitetos...), proximidade esta que estimulou a buscar outras formas de 

registrar sons imaginados. 

 

2.2 Os Materiais  

 

   2.2.1 Fontes Acústicas Naturais (os instrumentos tradicionais e seus recursos) 

 

Reiterando, as fontes acústicas naturais da obra objeto de estudo nesta dissertação são: 

contrabaixo acústico e a viola. Considerando toda a literatura a disposição (desde o acesso a obras 

                                                 
18 Não obstante a esta referida “verticalidade”, cabe ressalvar que sim, de fato, majoritariamente, o comportamento centro-

europeu pautava-se (e ainda não pauta?...) no perfil masculino de artista. Mas, ainda que majoritário, não exclusivo (vide 

figuras como Clara Wieck). Noutro ponto observa-se o quão difícil é separar, ainda no séc. XIX, as figuras do intérprete 

e do compositor que, nem de longe, eram concorrentes; basta observarmos grandes intérpretes (performers) a exemplo 

de John Field, Niccolò Paganini, Franz Liszt, Giovanni Bottesini, Louis Moreau Gottschalk, César Franck, Camille Saint-

Saëns, Ignacy Jan Paderewski, Gustav Mahler, Richard Strauss, Sergei Rachmaninoff, Max Reger e a própria Clara 

Schumann foram eminentes compositores sem deixar de obter exímio destaque como regentes, pianistas, organistas, 

violinistas etc. 
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mais antigas até as mais recentes) e considerando também a curiosidade e a cultura do compositor 

que tende a se permitir influenciar por este legado19, os recursos instrumentais – e as técnicas 

decorrentes de tais usos – funcionam como dispositivos abertos, como meios de espontânea e livre 

criação que, não obstante, funda-se na tradição, no conhecimento desse legado e na  identificação 

(inclusive pelo recurso iconoclasta) da obra num contexto mais amplo. Outro aspecto a ser 

considerado no que tange a apreciação da literatura – vide pormenores no sub tópico 1.1.2 – refere-

se ao gosto do contrabaixista-pesquisador que, em um dos encontros, apresentou vídeos de artistas 

destacados em diversos estilos e que lhes são fonte de influência. De um modo ou de outro o 

compositor foi permitindo influenciar-se também; quer seja de maneira mais direta, quer seja de 

maneira inconsciente, mais fluídica, indireta. No exemplo a seguir, o primeiro gesto na primeira 

Bagatela -Brasileira Alma, na qual, já desde o título, verifica-se uma citação/homenagem de caráter 

iconoclasta do Chôros (nº.5) datado de 1925, composto no Rio de Janeiro sob a forte alcunha de 

‘Alma Brasileira20’. Nesta Bagatela a primeira nota é exponencialmente reforçada (numa espécie de 

rinforzando no plano das alturas, da tônica que, na Bagatela, não absorve a função harmônica de 

tônica, no entanto):  

 

Figura 1 - compasso (1) da Bagatela I – Brasileira Alma 
  

 

Fonte: O Compositor (2016). 

 

O “reforço tônico” feito aí é dado por pelo menos seis elementos: a nota Mi1 que, em Villa-

Lobos aparece apenas acentuada (>), é transformada num complexo timbrístico formado pelos dois 

                                                 

19 Em sua dissertação, Samuel esclarece sobre o processo de permissividade e aprendizagem na relação com essas 

influências, e cita algumas fontes na medida em que vai explicando como funciona a sua relação com o legado, com a 

tradição musical, seus estudos e as decisões compositivas; tudo parece partir de sua própria memória: a escritora Ana 

Miranda é categórica ao afirmar: “imaginação e memória se confundem”. (2007, p.7). Jourdain é ainda mais especifico: 

olhando atentamente para o espaço vazio, um compositor imagina através da convocação do seu conhecimento de 

dispositivos musicais específicos, não importa se dez segundos ou dez anos depois que ele os lembrou pela última vez. 

Isso parece implicar que, em última instancia, a memória é a oficina do compositor (1997, p. 216). E assim, em minha 

memória, encontrei lastros para as primeiras soluções (CORREIA, 2008, p. 23-24).   
20 Peça originalmente concebida para piano solo e dedicada ao Dr. Arnaldo Guinle. 
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instrumentos, estes por sua vez, cada qual com um tipo de coloração especifico (pizzicato e sub-

harmônico) e ainda com a reiteração do ataque na viola, duplamente acentuada, e, também, com a 

fermata que amplia a temporalidade, a demora, a ideia de reforço, de definição tônica. A dinâmica 

funciona com a viola sendo sombreada pelo contrabaixo que ressoa, em corda solta do ataque 

principal em sforzatissimo: uma elaboração sofisticada do gesto inicial da obra referencial de Villa-

Lobos. Vejamos ambos trechos iniciais:   

 

Figura 2 - compassos (1-2) da Bagatela I – Brasileira Alma 

 
Fonte: O Compositor (2016). 

 

 

Figura 3 - compassos (1-2) do Chôro nº 5 – Alma Brasileira 

 

Fonte: O Compositor (2016). 

 

O segundo compasso em Villa-Lobos nada mais é que um eco do primeiro; e, a percepção de 

Samuel revela um entendimento não só de um eco imediato, como que se espelhando a partir do 

primeiro gesto, bem como, ecoando uma “brasileira alma”, numa espécie de variação e explicação do 

conceito de eco, não só nesta peça de Villa-Lobos em específico, mas também, no entendimento de 

que a obra do “velho Villa” como um todo, reflete o grande eco cultural brasileiro. Assim, surge um 

novo rasgo melódico na viola, e, no contrabaixo, uma complexificação da função exercida no 

compasso anterior. É como se Samuel pusesse Villa-Lobos no divã, criando um discurso em que a 
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narratividade é uma análise das relações da peça selecionada como ponto de partida com todo o 

ambiente a que esta se refere, ou sugere. Neste sentido, a Alma Brasileira torna-se material de uso 

direto e de sugestão para a Brasileira Alma.  

Ainda na primeira Bagatela um outro recurso instrumental se dá pela combinação de imediatas 

sucessões de timbres. Até ao fim do terceiro compasso – quando há uma cesura temporal demarcada 

pela fermata – existem, pelo menos, oito variantes de coloração envolvendo ambos instrumentos. 

Elencamos assim:  

 

Tabela 3 – Brasileira Alma: recursos tímbricos nos três primeiros compassos 

Primeiro Compasso Segundo Compasso Terceiro Compasso 

Beliscado em surdina e 

dinâmica piano para o 

contrabaixo (pizzicato con 

sordina) 

Melodia em pianissíssimo, 

com nota pedal na viola em 

timbre de corda única e 

sonoridade flautada 

 (sul tasto) 

Som metálico (sul ponticello) 

e acórdico na viola em 

dinâmica fortissíssimo    

 

 

Sub-harmônico, duplamente 

acentuado na viola 

Corda solta mais grave (Mi), 

em pianissíssimo crescendo, 

com arco após o cavalete no 

contrabaixo 

Arco, com surdina, em corda 

dupla, em dinâmica pianíssimo 

crescendo 

Beliscado sem surdina em 

dinâmica meio piano no 

contrabaixo (pizzicato senza 

sordina) 

Ordinário em tenuto, com 

variação de dinâmica na viola 
Fonte: O autor (2016). 

 

Um outro exemplo é extraído da terceira Bagatela quando existe uma superposição das 

mesmas fontes sonoras (viola e contrabaixo) com a utilização do recurso da gravação: o mesmo 

material acontecendo concomitantemente por intermédio da pré-gravação:  
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Figura 4 - compassos (1-5) da Bagatela III – Alma Gêmea 

 

Fonte: O compositor (2016). 

 

Retomando a primeira Bagatela, ainda no segundo compasso, como Villa-Lobos tinha como 

princípio o louvor da “brasilidade”, dos cantos, hinos, tradições e costumes, Samuel buscou, em sua 

medida, trazer referências dessa crença de Villa-Lobos, para autenticar a “brasileira alma”; é o que 

acontece quando a viola surge com a primeira frase do Hino à bandeira21, articulado de modo mais 

rápido e velado, como uma firula humorística de caráter naturalmente crítico dentro do bojo de 

significados possíveis quando da narrativa contextual brasileira: (vide fig. 3).  

  

2.2.2 Fontes Acusmáticas ou Puramente Eletrônicas 

 

A escolha dos materiais e os recursos instrumentais eletrônicos em nada diferem das razões 

que motivaram as escolhas puramente acústicas em ambos os instrumentos. No que tange às escolhas, 

novamente aqui, cito Schoenberg:  

 

Repito: a matéria da música é o som. Este deverá, portanto, ser considerado em todas 

suas peculiaridades e efeitos capazes de gerar arte. Todas as sensações que provoca, 

ou seja, os efeitos que produzem suas peculiaridades, têm, em algum sentido, uma 

                                                 
21 Com música de Francisco Braga e letra de Olavo Bilac, o hino foi adotado oficialmente em 1906. A frase inicial citada 

por Samuel consta do seguinte verso “Salve lindo pendão da esperança”. Este verso é interpretado pelo compositor com 

a crítica – o que de um modo geral se percebe em muitas de suas obras – a contemporaneidade nacional que prescinde e 

mesmo ignora muito da tradição a que alude o próprio Villa-Lobos. O pendão da esperança a que se refere o 

autor/compositor é a própria Arte, a própria obra e o fazer cotidiano do compositor. 
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influência sobre a forma (da qual o som é elemento constitutivo). Em última análise, 

sobre a obra musical (SCHOENBERG,1999, p.58).  

 

             Então, como bem categoriza Schoenberg, a matéria sonora em Bagatelas d’Alma tem sido 

tratada igualitariamente quanto ao aspecto acústico exclusivo, acusmático (misto), e puramente 

eletrônico. O único raciocínio diretor é o pensamento na narratividade de cada uma das peças 

componentes da obra, segundo decisões miméticas, afetivas, relativas ou alusivas. Com relação ao 

campo de estudos da matéria sonora eletrônica, a percepção e a organização física, o comportamento 

do som segundo a sua emissão, seu tipo, sua projeção e os aspectos humanos de decodificação, Pablo 

Cetta é suficientemente claro:   

 

Os dois campos de estudo principal que formam a base científica da audição espacial 

são a psicoacústica e a neurofisiologia. O primeiro se concentra nas transformações 

que afetam as ondas que partem de uma ou mais fontes sonoras e chegam aos 

ouvidos, e sua incidência nas imagens auditivas, produzidas a partir dos estímulos 

físicos recebidos. O segundo, analisa os processos neurológicos que intervém na 

formação dessas imagens [...] não estima demasiada necessidade de justificação das 

causas que guiam um compositor a desenvolver um entorno propício para a criação, 

nem as razões que impõem a incursão em campos de conhecimento aparentemente 

afastados do fazer musical. Uma simples observação da história da música pode 

brindar às respostas apropriadas [...] creio importante o desenvolvimento em função 

da criação, e não o inverso. Que as ideias compositivas forcem a direção dos 

desdobramentos, não que o compositor deva adaptar-se a um sistema que não lhe 

pertence [...] não obstante, um aspecto interessante da arte contemporânea local 

[Argentina] é que os condicionamentos soam manifestamente metafóricos, 

aportando uma especial riqueza, nem sempre habitual em outras partes do mundo. 

As dificuldades, contrariamente ao que possa parecer, resultam-se estimulantes [...] 

os sinais, se encontram com uma música que não somente prepara sua entrada em 

cena, senão cuja organização temporal advém de suas características rotacionais. 

Também sobre o caráter visual, teatral, festivo e didático de um sucesso que sem 

dúvida, é comovente e singular. (CETTA, 2010, pág. 9,10,11 e 13, tradução nossa). 

 

Desta lúcida reflexão, destacamos a assertiva: “Que as ideias compositivas forcem a direção 

dos desdobramentos, não que o compositor deva adaptar-se a um sistema que não lhe pertence”. Esta 

afirmação define muito da consciência presente na concepção em Bagatelas d’Alma; um exemplo 

pertinente acontece na Bagatela VIII - Alma do ‘Negócio’.... Nesta, há a requisição de um contrabaixo 

extra e, especialmente, elétrico (de seis22 cordas). Como o baixo elétrico depende de uma 

amplificação, na peça, é prescrita a espacialização da emissão sonora do instrumento. Cuidando 

assim, o compositor, da audição espacial do comportamento do som elétrico em relação ao som 

presencial, ao vivo, dos executantes no palco:    

                                                 
22 A decisão por um baixo elétrico de seis cordas se deveu, de modo pragmático, pela posse do contrabaixista-pesquisador 

de um Ibanez SR 506, fato que exemplifica de maneira prática a influência colaborativa.  
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Figura 5 - compassos (1-5) da Bagatela VIII – Alma do ‘Negócio’... 

 

Fonte: O compositor (2016). 
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3 BAGATELAS D’ALMA: CONCEPÇÃO E ESTILO COMPOSICIONAL DE SAMUEL 

CAVALCANTI CORREIA 

 

   3.1 O ato concepcional e a macroestrutura 

    

A concepção de uma obra artística, demanda muito além de um cabedal técnico específico, 

um empenho anímico, um querer, um desejar íntimo que, a priori, é eminentemente amorfo. 

Bagatelas d´Alma foi sendo plasmada naturalmente, pela relação provocativa entre o compositor e o 

intérprete-pesquisador que, aqui, toma a função de intermediador entre a elaboração ideológica do 

compositor, suas indagações específicas, a curiosidade e investigação nas possibilidades dos recursos 

expressivos dos contrabaixos (acústico e elétrico), dos recursos eletrônicos disponibilizados pelo 

intérprete-pesquisador (baixo acústico com captação Realist23 e pedal modelo Zoom B1X) e a 

intermediação com o violista – parte coadjuvante no processo de pesquisa –, ligado diretamente ao 

conhecimento do compositor por este ter estudado também viola. Outro aspecto importante quanto 

da justificação de um material pré-gravado advém, fundamentalmente, da relação pessoal extra-

pesquisa, relação esta de cunho afetivo entre o compositor e o intérprete-pesquisador: a gravidez de 

Débora Almeida e o nascimento de Níkola Almeida (a família do pesquisador). Este fato impulsionou 

inspirações no compositor para que gravações de exames de ultrassom, bem como gravação da voz 

do próprio Níkola em seus primeiros meses, aludisse a um projeto composicional mais amplo, 

tangenciando, desde o título, a alma humana em muitos dos seus aspectos.  

Sobre o ideal de concepção musical numa obra com caráter majoritariamente fechado, o 

próprio compositor em sua dissertação24 trata das influências do criador com o meio circundante, a 

maneira pela qual a inspiração flui:  

 

O homem sempre foi observador e, por conseguinte, apreciador de tudo que o cerca. 

A fauna e a flora, meio de sustento e subsistência, são, ao mesmo tempo, fontes de 

inspiração [...] apesar de, no momento em que vivemos, a apreciação do que nos está 

à volta não ser prática comum, e termos, cada vez menos, tempo para contemplações 

– haja vista o modo paradoxal com que tratamos a natureza (queimadas, extinção de 

espécimes, desmatamentos, etc.), temos uma relação intensa no plano artístico com 

o meio ambiente [...] o artista – esteja ele em quaisquer que sejam as áreas de atuação 

– vê de modo transcendente a realidade, transcrevendo-a em sua arte por meio de 

associações ou puros recortes do que vivemos. Uma pintura ou uma escultura, 

mesmo que pretendam retratar, assim como a fotografia, deformam, transformam e 

transcendem a realidade pela observação interpretativa. A percepção do artista, neste 

sentido, se torna mais aguçada e, a cada instante, ele tende a reparar mais no que está 

à sua volta. (CORREIA, 2008, p. 10) 

                                                 
23 Realist – captador do som natural do instrumento. 

24 PASSAROS, POESIA E CANÇÕES: Limiares de uma Concepção Musical, e sob orientação da Professora Ilza 

Maria da Costa Nogueira.  
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No que concerne à Bagatelas d´Alma, o processo concepcional foi se dando, nutrido pela 

relação provocativa já mencionada nos capítulos anteriores, pouco a pouco, partindo de um desejo 

expressivo do compositor que, desde do início, buscou nomear não só a obra, mas também, as suas 

partes internas. No sub-tópico 1.1.2 tratamos en passant da explanação própria do compositor com 

relação a sua organicidade estrutural em suas obras. O próprio Samuel assim se refere quando, em 

meio as discussões suscitadas pelas questões elencadas naquele tópico: 

 

Vocês poderiam tocar isolado a quinta bagatela, mas se tocarem as nove saberão o 

papel que a quinta tem. Como se fosse uma saga. E, ter nome, porque o título para 

mim significa muito pois eu parto do título (CORREIA, Samuel. Transcrição de 

áudio gravado em encontro com o compositor. João Pessoa, 29 de março. 2015). 

 

Daí a ordenação que perfila os noves movimentos em gradações de afetos, atributos da alma 

humana ou relacionáveis à palavra, ao vocábulo em si (alma). Esta necessidade de nomear é parte 

visivelmente inerente de seu estilo composicional que se revela por suas convicções criativo-

ideológicas e por explanações escritas:  

 

Os poetas, com toda sua simbologia, imprimem, com palavras, emoções às suas 

observações. João da Cruz e Sousa assim se referiu acerca de sentimentos próprios 

no poema Beijos: “dentro de mim se projeta a luz cambiante dos prismas e batem 

asas as cismas qual passarada irrequieta”. O músico, por semelhante modo, comunga 

dessa vivência de observações e transcrições, pondo em música sob fortes 

associações, o seu contexto: natural e cultural.  (CORREIA, 2008, p. 11) 

 

Portanto, a capitulação dos movimentos em específico, e da obra como um todo foi, de modo 

ideológico e expressivo, seja por associações simbólicas, seja por necessidades expressivas, 

admitindo uma macroestrutura que se configura em diversos níveis de perceptibilidade para o 

intérprete ou para quaisquer outros ouvintes. Não obstante, este processo, em alguns momentos, um 

tanto quanto oculto, foi sendo revelado à medida que o compositor foi concretizando alguns25 dos 

movimentos e, por sua vez, explicitando as relações simbólicas de cada subtítulo entre si e do 

conteúdo sonoro a que estes se remetem. Inegável é o papel relacional, não só desde a escolha da 

instrumentação, com suas peculiaridades timbrísticas, mas também do cotidiano provocativo, com 

sua mútua interatividade e as disponibilidades de parte à parte para que a ideia concebida não fosse 

escrava de efeitos per ser, ou seja; nenhuma das escolhas, ou da busca por novos sons, ou do uso 

menos comum dos instrumentos, foi usado como narrativa em si mesma, mas, tão-somente, em 

                                                 
25 Como consta nas conclusões deste trabalho, nenhum prejuízo trouxe o não acabamento da peça porque a concepção foi 

realizada em sua integralidade e porque a pesquisa deu-se, fundamentalmente, sobre o processo e não sobre o produto. 
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virtude de uma necessidade expressiva. Isto é uma característica consciente do compositor que, não 

raro, cita um de seus grandes referenciais:  

 

Nosso tempo busca muito. Mas encontrou, antes de tudo uma coisa: o conforto. Este 

avança, em toda sua amplitude, inclusive pelo mundo das ideias, nos tornando tão 

acomodados como jamais poderíamos supor. Entende-se hoje, melhor que nunca, 

como tornar a vida agradável. Resolvem-se problemas de modo a desembaraçar-se 

de um inconveniente. Mas, como se resolvem? E, sobretudo, acredita-se tê-los por 

resolvidos! Nisso se mostra, da forma mais clara, qual é o pressuposto da 

comodidade: a superficialidade. Assim é muito fácil possuir uma “concepção do 

mundo” [Weltanschauung] quando se considera digno de apreço somente o que 

parece ser agradável, sendo o restante indigno de quaisquer olhadelas. O restante, ou 

seja, o essencial: aquilo que permite concluir que tais “concepções do mundo” 

adaptam-se, com efeito, a seus sustentadores, mas que os motivos constituíntes delas 

nascem, sobretudo, do empenho por se desculparem. É, pois, um cômico proceder: 

os homens de nosso tempo, que estabelecem novas leis morais – ou, melhor ainda, 

que dão por terra com antigas –, não podem viver com a ideia de culpa! O conforto, 

porém, não almeja autodisciplinar-se; e assim, ou rejeita a culpa ou a eleva à virtude. 

Para aquele que enxerga mais além, isto significa o reconhecimento da culpa como 

culpa. O pensador que, no entanto, busca, realiza o oposto. Mostra que existem 

problemas que não estão resolvidos. Mostra, como Strindberg, que “a vida a tudo 

torna feio”. Ou, como Maeterlink, que “três quartos de nossos irmãos estão 

condenados ao infortúnio”; ou como Weininger e todos os outros que tem pensado 

com seriedade. A comodidade como concepção do mundo! O menor movimento 

possível, nenhuma perturbação. Aqueles que, dessa maneira, amam o conforto, 

jamais buscarão ali onde não exista algo já determinado por encontrar. 

(SCHOENBERG,1999, p. 32) 

 

Desta profusão do pensamento schoenberguiano é possível depreender algumas conclusões 

que impactam notadamente o pensamento de Samuel. Quando esta fala da relação do homem com o 

ambiente, sua observação enquanto artista; refere-se, fundamentalmente, a um ouvir, a um olhar, a 

um desejar específico que vai na contramão do conforto que denuncia Schoenberg. Nisto se revela a 

busca, aquela busca incansável, muitas vezes permeada da angústia que gera o ato criador. O conforto 

prejudicial contido na denúncia schoenberguiana é um antídoto contra a verdadeira percepção que 

leva um Artista a conceber, neste caso específico, reminiscências, remissões e referências à alma 

humana; e sobre ela divagar inclusive num discurso musical aludindo a um vocábulo específico, 

criando sonoramente, um discurso eivado de sentido, símbolos e significados ocultos. Bagatelas 

d´Alma então é uma obra concebida de essência contra-cultural para que se suscite incômodo em 

alguns movimentos, e arrebatamento em outros, mas, tudo feito de modo mínimo, econômico em 

tempo, e singelo em formação. O olhar “transcendente”, a transcritura para a Arte em Bagatelas 

d’Alma, denota um processo peculiar do compositor já indiciado em sua Dissertação de Mestrado 

quando versando sobre seus ideais, sobre seu processo criativo, noutra obra específica que, aqui, 

calha-se perfeitamente apropriado. Ou seja, a simbologia impressa por poetas é trazida pelo 
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compositor a cada movimento, no que tange à essência materializada num poema: a palavra. Daí 

porque é tão cara para o compositor a alusão a títulos antes mesmo que a obra esteja propriamente 

pronta. No esboço sígnico, a estrutura vai tomando concretude e, os efeitos da relação com o 

intérprete, desde a gênese do ato criativo, vão sendo – ora mais explícitos, ora mais implícitos – 

decisivos na concepção de uma obra artística.   

Nessa relação, portanto, de concepção, justificação ideológica e a macroestrutura, salta-nos 

um estilo consciente de um compositor que busca identificar-se – num sentido schoenberguiano – na 

literatura musical, no legado a que lhe chega às mãos. Novamente aqui Schoenberg explica: 

 

Entretanto, podemos contrapor aos teóricos, estabelecedores de complicadas 

doutrinas, que devemos julgar aqueles que fizeram descobertas não somente pelo 

seu instinto, mas também pela sua reflexão. Não é impossível que, neste caso, a 

verdade tenha sido descoberta só pela razão; que parte do mérito caiba não apenas 

ao ouvido, mas também à combinação. Não somos nós os primeiros que pensamos! 

[...] pode ser que, também aqui tenhamos que vencer muitos desvios e erros que 

levem ao exagero ou à presunção de se haver encontrado, enfim, o definitivo, o 

imutável. Talvez se estabeleçam leis e escalas às quais também se atribua a validez 

de uma norma estética eterna. Porém, para aquele que é capaz de enxergar mais a 

frente, isto tão pouco significará o final, pois reconhece que todo material é 

suscetível de realizar arte desde que seja suficientemente claro de modo a poder ser 

trabalhado segundo sua suposta essência; mas não tão claro a ponto de deixar espaço 

à fantasia nas zonas inexploradas com o fim de unir-se, através da mística a todo o 

universo. E como nos resta a esperança de que o mundo, para o nosso intelecto, 

continuará sendo, por muito tempo um enigma, apesar de todos os Beckmesser26a 

arte ainda não encontrou o seu fim (SCHOENBERG,1999, p.64-67).  

 

Então, assim ficou a disposição de Bagatelas d´Alma em suas nove partes:  

 

Tabela 4 - ordenação do título e subtítulos 

B
a

g
a

te
la

s 
d

´A
lm

a
 

 

I Brasileira Alma 

II Alma Sebosa 

III Alma Gêmea 

IV Alma-de-caboclo (ou Alma-de-gato) 

V Anima Mundi 

VI Alma Penada 

VII Viv´alma 

VIII Alma do ‘Negócio’ 

IX Alma d´Outro Mundo 

 

Fonte: O Autor (2016). 

                                                 
26 Segundo o dicionário Merriam-Webster, Beckmesser é um tipo de crítico ou professor (no caso, de música) 

caracterizado por uma excessiva presunção de sabedoria, um tipo de conhecimento empolado, pedante (tradução nossa). 
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Com a multiplicidade semântica das referências em cada movimento, a obra toma um sentido 

de coleção plural de afetos e emoções, muitas vezes contrastantes. Esta reunião emotiva, usada como 

recurso na elaboração de uma obra, ou como fonte de expressividade para o compositor, também vem 

sendo consolidada em outras obras como no caso da peça Católicos Limiares:   

 

Numa auto-observação, posso afirmar que minha trajetória composicional é baseada 

na diversidade e na experimentação das possibilidades técnico-expressivas do 

fenômeno musical e de suas possíveis relações com outras áreas do conhecimento 

humano. A pluralidade é a palavra de ordem. O ecletismo sempre esteve em mim, e 

cada dia mais sinto aflorar o intuito de reunir antagonismos e dualidades. A dialética 

é um conceito pelo qual minha música esteve, em geral, até aqui, pautada. Católicos 

Limiares se situa em minha produção composicional como resultado de um legado 

técnico, de um aprimoramento estético, como ápice de um período de estudos e 

ainda, como consequência de pesquisa que impulsiona rumo à novas possibilidades. 

Seus subtítulos revelam minha intenção de reunir ideias ou sugestões diversas para, 

de fato, propiciar a catolicidade, à qual persigo: Avant la Lettre, Sem tréguas rumo 

às melodiosas planícies e por último, Comme il faut à outrance. A relação título-

obra é de fundamental importância. Neste caso, os umbrais do renovo, pelos quais, 

com singeleza de coração desejo entrar, estarão se abrindo para mim, através do 

conhecimento (CORREIA, 2008, p. 18-19). 

 

Fica evidente que, pela autoconsciência, o compositor já expõe um raciocínio coerente quando 

em 2008 apresenta as justificações ideológicas da obra objeto da pesquisa que lhe rende o título de 

Mestre. É uma espécie de fidelidade a um modo de entender a sua própria Arte e o seu papel27 na 

contemporaneidade. Sobre o aspecto de sua colocação regional no Brasil, a Tese do Professor Rucker 

Bezerra, menciona o trabalho do compositor:  

 

Para ilustrar obras compostas sobre este argumento [música armorial/música 

nordestina de raiz] na novíssima geração de compositores, citamos a obra 

Tocccatarmorial, composta em 2008 por Samuel Cavalcanti Correia. Bem mais 

ousada do ponto de vista rítmico e métrico, a peça alça outros patamares de 

‘armorialidade’, numa concepção atualíssima que mostra como essa atmosfera segue 

servindo aos interesses compositivos contemporâneos. Jargões comuns, como 

acompanhamentos rítmicos e sequências em terças, são amplamente explorados na 

obra, além do emblemático intervalo de quarta aumentada, presente na chamada 

‘escala nordestina’, que divide o total cromático ao meio e que se revela como uma 

simbiose entre os modos lídio e mixolídio. O próprio compositor ao contar-nos da 

existência dessa obra diz que a escreveu quando teve acesso à pesquisa, ainda em 

andamento, da violinista Marina Marinho28 e que, por seu intermédio, conheceu o 

                                                 
27 Não é por acaso que, por intermédio de sua orientadora, Samuel teve acesso ao texto datilografado de Ernst Widmer 

sobre o papel dos compositores, dentre outras atividades, em especial, a da educação musical. 
28 Uma outra obra de sua lavra se liga a Marina, desta vez dedicada a ela, e que foi premiada na XXI Bienal de Música 

Brasileira, trata-se de uma obra composta para dois violinos e que, mesmo que não possua um caráter, por assim dizer 

“armorial”, alude, estruturalmente, a um dos ícones do cancioneiro nordestino. 
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compositor Clóvis Pereira [...] Já na introdução da obra (os onze primeiros 

compassos), é possível denotar o ‘tom’ heráldico, a sonoridade “mixolídia” como 

que clareando e prenunciando o discurso que, por sua vez, é marcado por uma 

dualidade denotada do andamento Pesante e Rápido além da incisiva e contundente 

dinâmica em fff. Para acirrar ainda mais esta sonoridade inicial o compositor exige 

a ressonância e a coloração contínuas, dadas pela permanência do pedal direito. A 

partir do décimo segundo compasso, vemos a entrada de um pulso rítmico, uma 

espécie de baião e galope misturados, desta vez, noutra sonoridade e dinâmica 

diametralmente opostas. No décimo nono compasso inicia-se um constructo a partir 

da melodia de Asa Branca acima deste padrão rítmico, [duas semimínimas 

pontuadas com acento, sendo a segunda ligada a uma outra semimínima não 

pontuada, e em seguida uma semínima em acento com duas colcheias acentuadas e 

por último uma nova semínima é acentuada e em staccato, tudo isto em dinâmica 

pianíssimo, de modo seco e sem pedal], que surge em oitavas em cada mão na região 

aguda, por relações de terças e em polirritmia com o ‘acompanhamento’ mais grave. 

A entrada da ‘voz superior’, por assim dizer, retoma a sonoridade agressiva em 

oitavas, apresentada na introdução, o sentido igualmente ascendente, e a dinâmica 

permanentemente forte. As terças contíguas apontam para o canto de repentistas e 

cantadores de viola tanto como o som mais rude pedido pelo compositor que pode 

ser interpretado analogamente ao som gutural percebido neste tipo de emissão vocal: 

fatores indiciais da sonoridade defendida por Ariano e que se embrenham nas 

criações recentes. Após uma espécie de reintrodução, nova seção se estabelece com 

o intervalo-chave [quarta aumentada, diabolos in musica]. Neste trecho, o 

compositor, faz uso do mesmo recurso que Ariano ou Solha29 fazem, ao valer-se de 

seus conhecimentos do repertório pretérito: aqui Liszt é evocado através da sutil 

citação à Sonata Dante que, por sua vez, alude ao intervalo-chave diabolos in 

musica igualmente presente, por via medieval, na cultura nordestina. Assim 

depreendemos que, de uma maneira ou de outra, o que Maciel30 afirma é verificado 

sem muitos esforços, em obras de vários compositores que continuam a combinar e 

recombinar elementos naturais na estética armorial em novos jogos criativos. Cabe 

aqui suscitar novos31 trabalhos investigativos, sobretudo musicológicos, que 

esmiúcem a matéria para que tenhamos melhor consciência das dimensões e 

ressignificações que este temário nos aponta. (Queiroz, 2014, p. 39-41) 

 

Desta pormenorizada citação – que nos privamos aqui dos exemplos visuais para nos ater 

somente ao texto descritivo que aqui já nos é suficiente – vê-se que o professor Rucker Bezerra 

aponta, outra faceta, específica, da estilística de Samuel. Não obstante, percebe-se que as provocações 

regionais são elementos configurantes da multiplicidade, do ecletismo, da reunião de elementos, 

aparentemente paradoxais a que o compositor, deliberadamente, assume como característica de seu 

estilo artístico. Também o Professor Rucker aprofunda a questão quanto da ideologia e simbologia 

em outro trecho sobre o pensamento de Samuel: 

 

                                                 
29 Artista sorocabano, radicado em João Pessoa desde o início da década de 1960; tem se destacado como ator, autor, 

crítico e artista plástico. Possui forte ligação com membros do COMPOMUS e é amigo pessoal de Samuel. 
30 Compositor e violista que participou da Orquestra Armorial na sua formação original. 
31 Seguindo a provocação do Professor Rucker Bezerra, esperamos que também este trabalho tenha adentrado um pouco 

mais nos aspectos aqui suscita o seu trabalho, muito embora não se tenha aqui pretensões musicológicas, e tampouco 

tenhamos nos detido no assunto do Movimento Armorial. Não obstante entendemos que dissertar sobre a criação de um 

compositor da região Nordeste é, antes de tudo adentrar no universo artísticos regional tão rico quanto diverso.  
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Além disso, quando da execução da obra, montava-se uma direta relação dialógica 

entre compositor e executantes, repleta de novas intuições e compartilhamento de 

ideias. Ratificando este princípio dialógico levantado por O’Sagae – cuja experiência 

armorialista é uma espécie de contínuo reviver do Da Capo ideológico na 

interpretação, na construção dos timbres, na imitação e evocação das paisagens 

sonoras interioranas – citamos um considerável trecho auto-analítico escrito por 

Samuel Cavalcanti Correia. Aqui se percebe o paradigma norteador da experiência, 

uma quase revelação do lócus emocional por meio de uma aparente dicotomia em 

cujo relato se escancaram os mundos influenciadores que o nortearam na 

escrituração de sua ideia musical [...] Ao especificar detalhadamente na escritura 

espaços sonoros nos quais as influências de outros compositores e os universos 

estéticos a que cada um evoca, Samuel revela uma relação simbólica indispensável 

em sua criação e explicita a “sedutora rede de vozes” de que trata O’Sagae a partir 

de sua própria experiência. O argumento central neste caso foram os pássaros que os 

unem a uma tradição de relacionamento ambiental do artista com seu entorno. Dadas 

as devidas proporções em cada caso, há inúmeras semelhanças entre a percepção de 

Madureira e a de Samuel que, sendo compositores nordestinos, mas de gerações 

distintas, imbuíram-se de valores não somente estéticos, mas, sobretudo aurais. As 

impressões que em cada um se fizeram externar, erigem obras que os caracterizam e 

demonstram as necessidades particulares, as razões de foro íntimo que norteiam o 

“Eu centrado” através do ouvir silencioso de suas intuições e o exprimir mimético 

de seus afetos. Tal como Schoenberg assinala, tanto em um como em outro, 

apercebe-se um transcender de meras técnicas, um crédito ou que-dizer individuado 

para depois suscitar ensaios analíticos os mais diversos, ou mesmo reinterpretações32 

a partir do já criado. (Queiroz, 2014, p. 84-86) 

 

Denotamos, portanto, que Bagatelas d´Alma emerge deste contexto criador em que não há 

experimentação composicional, ou a exploração do instrumento (no caso o contrabaixo), como um 

fim em si mesmo; sequer como um ponto de partida sem que haja, uma busca mais ampla, calcada 

numa consciência do papel do artista, de sua trajetória e contexto. Este nos parece ser uma marca 

indelével na criação do compositor que o difere fundamentalmente de outros e que, pelo trabalho 

colaborativo, nos foi de decisivo enriquecimento estético e musical. Novamente Schoenberg é 

extremamente elucidativo, quando, na verdade, escancara as razões de foro íntimo que levam um 

artista a criar e que, aqui, calham-se perfeitamente para justificar a alma humana ter sido posta sob 

foco discursivo numa narratividade crítica do compositor: 

 

A arte é, em seu estágio mais elementar, uma simples imitação da natureza. Mas logo 

torna-se imitação num sentido mais amplo do conceito, isto é, não mera imitação da 

natureza exterior, mas também do interior. Em outras palavras: não representa, 

simplesmente, os objetos ou circunstâncias que produzem a sensação, senão, antes 

de tudo, a própria sensação, eventualmente sem consideração ao “Quê”, “Quando” 

e “Como”. E posterior conclusão acerca do objeto externo, provocador da impressão, 

reduz-se à causa de sua insignificante presença imediata. Em seu nível mais alto, a 

arte ocupa-se, unicamente, em reproduzir a natureza interior. Nesse caso, seu 

objetivo é a imitação das impressões que, através da associação mútua e com outras 

impressões sensoriais, conduzem a novos complexos, novos movimentos. Nesse 

                                                 
32 Em certo sentido, sobretudo no aspecto estrutural, como já fora detalhado em momentos anteriores deste trabalho, a 

obra aqui Rucker se refere (Católicos Limiares) não deixa de ser uma reinterpretação manifesta em Bagatelas d´Alma.  
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nível, a conclusão quanto ao motivo exterior é quase de uma insuficiência 

indubitável. E, em todos os níveis, a imitação do modelo, da sensação ou do conjunto 

de sensações, é apenas de uma precisão relativa: por um lado, pelas limitações de 

nossa capacidade, e, por outro – consciente ou inconscientemente –, porque o 

material da reprodução é diferente do material ou materiais da causa. Assim que, por 

exemplo, podem ocorrer a reprodução de sensações visuais ou táteis com o material 

próprio das sensações auditivas. Se já a mais elementar imitação da natureza se 

baseia, talvez, num complexo múltiplo e sintético, e se já é difícil, para o 

entendimento, responder à pergunta pelos objetos exteriores que são o modelo, então 

surgem dificuldades insuperáveis à analise quando se toma a impressão no sujeito 

observador como ponto de partida das investigações (SCHOENBERG,1999, p.55). 

 

3.1.1 Detalhamento Microestrutural dos Movimentos: Relação Expressiva entre os Sub-títulos 

 

Nesta parte do trabalho elucidamos acerca dos detalhes sobre o processo de criação e 

colaboração vivenciados pelo compositor e intérprete no âmbito da morfologia da peça. Começando 

com o título geral segundo uma pequena descrição do próprio compositor: Bagatelas d´Alma nasce 

da necessidade de expor em música inquietações sobre estados e afetos da alma33.         

Como já dito anteriormente, a obra foi originariamente concebida em nove movimentos – dos 

quais três foram detidos nesta Dissertação – e o número nove também foi representado na duração 

em termos cabalísticos, ou seja, a peça com seus nove fragmentos, está pensada para ter em torno de 

dezoito minutos; com a média de dois minutos para cada movimento. Cada Bagatela tem seu paralelo 

a partir do eixo, além disso, vale a pena lembrar que a ideia dos afetos também está atrelada. Temos 

o afeto Anima Mundi no centro que seria a força natural: temos uma possibilidade de análise a partir 

disso, ou seja, a partir do eixo (Anima Mundi) como as outras almas se organizam, por exemplo, a 

penúltima alma e a segunda alma (alma sebosa e a Alma do ‘Negócio’), representam a pergunta: será 

que os negócios de hoje não são sebosos? Então tudo para propiciar reflexões por um estilo artístico 

provocativo34. 

Esmiuçando o vocabulário, usado integralmente de propósito em português, na primeira 

Bagatela, é possível traçar definições que servem de suporte à interpretação. Diferentemente da 

exclusividade dos termos em português nas outras Bagatelas, a primeira reúne emoções diversas, 

revelando a intenção de, ao congregar diversas formas de expressividade, apresentar um panorama, 

um quadro sonoro da alma brasileira, ou antes da “brasileira alma”, de um povo muito facetado e 

diverso:  

 

                                                 
33 Neste caso, a esta altura do trabalho, podemos nos assegurar de que as inquietações são da própria alma do compositor 

(o “eu” criativo) quanto da interpretação da alma humana de forma genérica. 
34 Há um dito latino medieval conhecido do compositor “Ars est celare artem” que quer dizer: é arte esconder a Arte.   
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Tabela 5 - com expressões utilizadas nas Bagatelas d´Alma 

I – Brasileira Alma  

Compassos Expressões Definições/Descrição 

1º 

Lamentoso e com parcimônia... Que tem caráter de lamento, 

triste. 

beliscado sem surdina 

Pizzicato. 

Surdina, acessório/aparato 

que se coloca em diversos 

instrumentos para lhes 

enfraquecer ou abafar os 

sons. 

2º 

flautando na III corda 
Sul tasto. Tocar com arco 

suave sobre o espelho. 

mais movido Mais rápido 

arco após o cavalete 

Entre o cavalete e o es-

tandarte (pequena prancha de 

ébano, nos instrumentos d 

arco, onde se prendem as 

cordas). 

3º metálico35 Sul ponticello. Tocar arco 

perto do cavalete. 

4º dolente Com tristeza 

5º 

bem próximo ao cavalete Più ponticello (deixando 

falhar). 

incerto e flutuante… 
Indeciso, irresoluto, hesitan-

te, vacilante. 

proeminente mas com pouco vibrato Que se eleva acima daquilo 

que o rodeia.  

6º ord. sem surdina muito vibrado Arco ordinário, più vibrato, 

molto espressivo. 

7º 

como rabeca Meio sul tasto (“falhando”). 

marcio Em ritmo de marcha; marcial. 

com surdina e com bravura 

Bravura, interj. Exclamação 

usada quando se aplaude com 

entusiasmo. Também signi-

fica corajoso, hábil, excelen-

te, etc. 

8º 

em esmorecida pachorra 
Desanimado, triste, 

enfraquecido, lentidão, 

paciência.  

intenso e muito vibrado Que tem muita tensão e com 

vibrato. 

                                                 
35 A descrição parte por compasso, mas exclui termos repetidos ou de significado exatamente igual. 
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9º 
gingando Movimento do corpo de um 

lado para outro. 

Enérgico e pesado Com energia e “rudeza”. 

11º 

muito metálico e vibrando mui lentamente Molto ponticello con vibrato 

più lento. 

bárbaro Rude, inculto, selvagem. 

rude Grosseiro, Tosco, Bruto. 

intenso Enérgico; veemente. 

rasgado 
Exagerado, excessivo, espa-

çoso, largo, vasto e ruidoso. 

12º 

com entusiasmo Com força, veemência, pai-

xão viva, etc. 

bem rápido Veloz, ligeiro. 

bem pesado 

Rude. Aplica-se este vocá-

bulo a uma frase ou a uma 

serie de notas que deve ser 

executada rudemente, com 

uma acentuação fortíssima. 

13º 

chameguento: repetindo até sumir… 
O termo “chameguento” 

refere-se à excitação, in-

quietação ou agitação. 

bem distante do cavalete Ou seja, mais próximo do 

espelho do instrumento.  

diminuindo pouco a pouco sem ralentar 
Diminuir intensidade so-

nora, porém mantendo pulso 

constante. 
Fonte: O autor (2016). 

 

O andamento inicial, por exemplo, é uma interpretação de um dos termos exigidos por Villa-

Lobos em Alma Brasileira; o ‘Dolente’ em Villa-Lobos é ampliado para ‘Lamentoso e com 

parcimônia...’. O costume de usar termos tradicionalmente já aceitos em italiano e outros menos 

comuns em língua nativa, foi pouco a pouco se tornando hábito desde o fim do século XIX. Aliás, já 

Beethoven passou a incluir termos germânicos dentro da terminologia italiana que costumeiramente 

utilizara, seja de uma exigência comum, seja de termos mais subjetivos e introspectivos como no caso 

dos opus 49 (no qual ele36 dá título em alemão), 81 (em que ele sugere um afeto específico alusivo 

ao motivo principal) ou faz indicações poéticas sobre a interpretação, no que tange ao caráter e 

subtitulando os movimentos. Já na música brasileira, desde antes de Villa-Lobos, jargões bem 

peculiares da cultura local iam sendo inseridos, seja em títulos ou subtítulos, seja em andamentos ou 

                                                 
36  Mesmo que muitos dos títulos das obras de Beethoven tenham sido dados por seus editores, é fato que o próprio 

compositor permitiu expressamente por ter sido ele rigoroso quanto a precisão de suas publicações.  
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indicações gerais de interpretação. Osvaldo Lacerda, em seu Compêndio de Teoria Elementar da 

Música, sintetiza alguns dos andamentos que em sua época já eram bastante usuais por inúmeros 

compositores, e afirma:   

 

A tradição consagrou o emprego de palavras italianas para indicar o andamento. 

Hoje em dia, porém, o compositor prefere designá-lo em sua língua materna. No 

Brasil, por exemplo, já se generalizou o uso de termos como os seguintes: Dengoso, 

Depressa, Devagar, Dolente, Gingando, Molengamente, Rápido, Saudoso, Sem 

pressa, Sentido, Saltitante, Tristonho, etc. (LACERDA, 1967, p. 30).  

 

3.2 Materiais e suas justificativas: o pensamento arquitetônico 

 

Primeiramente listar-se-á aqui a ordenação de materiais primordiais de acordo com seu uso 

em cada movimento e duração: 

 

Tabela 6 - Ordenação de materiais primordiais por movimento 

B
a
g

a
te

la
s 

d
´A

lm
a
 

 

I Citação/homenagem (Villa-Lobos) 2:07min. 

II Pedaleira 3:06min. 

III Cânone reverso Cancriforme 1:08min 

IV Piaya cayana pré-gravado 0:54seg) 

V Gustav Mahler 4:05min 

VI Pedaleira 0:54seg 

VII Mozart 1:08min. 

VIII ‘Técnicas Estendidas’ 3:06min. 

IX Webern & Bruckner 2:07min. 

Fonte: O autor (2016). 

 

Tais materiais, por sua vez, subordinam-se ao plano geral da macroforma, a arquitetura da 

obra. Um dos referenciais a que o compositor alude sobre ser a maneira de organização semelhante 

de organicidade da obra e suas relações estruturais entre si é Olivier Messiaen37 (1908-1992) e, do 

corpus de sua criação, o próprio Samuel destaca a obra para piano solo Catalogue d´Oiseaux:  

 

Olivier Messiaen inseriu em sua música o canto de pássaros – na grande maioria, 

espécimes europeus – de forma bem distinta e também bastante rica e interessante. 

Em sua extensa obra encontram-se inúmeros exemplos, dos quais, em minha opinião, 

                                                 
37 Note que Samuel trata, tanto de obras como de compositores, como funcionando enquanto materiais. No decorrer do 

texto da presente Dissertação explicitamos que cada material utilizado é justificado enquanto entidade sígnica; ou seja, 

são convocados elementos diversos na concepção composicional e que muitas vezes não ficam explícitos, nem sob o 

aspecto auditivo, nem mesmo sob uma explicação teorética, preferindo o compositor estabelecer uma aura misteriosa para 

– possivelmente – aguçar a curiosidade de intérpretes e diletantes em geral.  
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o mais substancial é a obra para piano solo Catalogue d´Oiseaux, com inúmeros 

cantos traduzidos de forma bem peculiar; como defini Murray Schafer, “complexa 

forma de arte” (1997, p. 55). Além da criteriosa observação do canto dos pássaros 

quanto ao ritmo e à altura, embora não haja precisão (devido às alturas não serem 

equiparada às dos instrumentos musicais utilizados), Messiaen cria uma atmosfera 

passeriforme e uma ambientação com objetos sonoros relativos a outros elementos 

que não o próprio canto. Uma forma de estruturação bem comum na obra de 

Messiaen é o uso de processos simétricos, alguns dos quais também são comuns ao 

meu processo criativo, como por exemplo, palíndromos. A estruturação do 

Catalogue d´Oiseaux está pensada como um espelho com eixo no quarto livro [...] 

da mesma forma, a macroestrutura em Católicos Limiares divide-se em duas partes 

iguais a partir do eixo central representado pelo segundo movimento, sendo este, por 

sua vez também, subdividido por simetria axial, em partes iguais (CORREIA, 2008, 

p. 17). 

 

Bagatelas d´Alma já se configura dentro deste contexto estilístico como um exemplo dos 

“novos rumos” aos quais o compositor já se referira em sua Dissertação38 auto-analítica sobre uma 

outra obra, igualmente camerística, e que, apesar das dimensões instrumentais e temporais serem bem 

distintas, os argumentos, em muitos aspectos, se assemelham significativamente, demonstrando uma 

coerência em seu pensamento criativo. A justificação ideológica do “pincelar da alma humana”, foi 

guiando a narratividade do discurso em cada movimento. Também, a dicotomia representada pela 

idiossincrasia em movimentos como alma sebosa e Alma do ‘Negócio’..., por exemplo, versus o 

conceito de plenitude, etereal e transcendência eternal em Anima Mundi já estavam descritos, ou 

pelo menos, suscitados em seu trabalho sobre a obra Católicos Limiares: 

 

Anicius Manlius Torquato Severinus Boethius (480-524 d.C.), em seu tratado De 

Estitutione Musica, escrito entre os anos 515 e 520, relaciona a música à conduta 

ética assim como o raciocínio puro. Ele considerou a música como uma força que 

impregna todo o Universo, determinando o curso das estrelas e planetas, as estações 

do ano e a combinação dos elementos (musica mundana); considerou-a também 

como um princípio harmonizador entre o corpo e alma, e das partes do corpo entre 

si (musica humana); a música ainda poderia ser corporificada por certos 

instrumentos (musica instrumentalis). A musica mundana, universal, diz muito 

sobre minha escolha de títulos. Católicos Limiares: força universal, congregada, 

propulsora, que permite vislumbrar centelhas da eternidade através dos portais 

acessados por todos aqueles que se permitem buscar a “unificação” do corpo e da 

alma. A musica humana, por sua vez, nada mais é que a vivência, a experimentação 

de um limiar católico, materializado, antropomorfo e manifesto em nosso cotidiano. 

Disto procede o pensamento arquitetônico que será enunciado aqui, a necessidade 

de planejamento e de estratégias para compor algo inteligível (CORREIA, 2008, p. 

22). 

 

                                                 
38 Na verdade, como reconhece o próprio compositor, sua Dissertação é a junção de sua obra e de um breve ensaio 

analítico, sendo a obra não só a parte principal, como substancialmente a maior: são 163 páginas de partitura para apenas 

63 páginas de texto. 
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Nos quatro primeiros compassos da primeira Bagatela (o primeiro sistema) há a 

correspondência entre trechos advindos do Hino à Bandeira e de Alma Brasileira, que são 

apresentados e recombinados como “entidades”; que interagem como função de motivos (num 

sentido analítico não estrito). A arquitetura, portanto, neste trecho, esta pensada para fundir estas 

referências sonoras de maneira orgânica e, dispostas de forma equivalente na instrumentação: 

 

Figura 6 -  compassos (1-4) da Bagatela I – Brasileira Alma 

 
Fonte: O Compositor (2016). 

  

Como não contaremos com a finalização da obra em sua totalidade39, de seus nove 

movimentos, nos detivemos em exemplos das três Bagatelas já citadas. Em escolha de materiais da 

obra Católicos Limiares, Samuel dá pistas de como funciona o seu raciocínio compositivo:  

 

2. A seleção dos materiais: três tipos de materiais sugeridos pelo tema foram 

estabelecidos: o canto dos pássaros propriamente ditos ou transcritos (a relação mais 

direta), canções cujos os títulos ou letras se refiram a pássaros (relação semântica e 

menos direta); e poemas com a mesma referência (em relação mais tênue). O número 

três não foi decidido aleatoriamente; o arbítrio partiu do conceito de estabilidade e 

perfeição que a trindade representa na história da humanidade, inclusive da Música, 

onde se encontra representada em várias instâncias, como no ritmo medieval (tempus 

perfectum), na harmonia tonal (a tríade), ou em modelos estruturais de diversas 

épocas (CORREIA, 2008, p. 24).  

 

Desta citação fica-nos claro que muito de Católicos Limiares se é herdado em Bagatelas 

d´Alma. Comecemos pela justificação numerológica: em Bagatelas d´Alma há uma espécie de 

multiplicação do número três arbitrado em Católicos Limiares por si mesmo (3x3), quando da 

definição em nove movimentos, definição esta claramente consciente para o compositor. Quando 

Samuel trata do tema ele está se referindo em Católicos Limiares ao sentido universal, católico40 que 

em seu trabalho dissertativo fica devidamente destrinchado. Já em Bagatelas d´Alma, o tema aponta 

                                                 
39 Vide razões apresentadas na Conclusão. 
40 Apenas para deixar claro que a acepção aqui não tem nenhuma ligação direta com o sentido religioso que o termo foi 

adquirindo ao longo do tempo com o uso sistemático pela Igreja Romana. 
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para algo mais íntimo e individual, com suas vicissitudes, suscetibilidades, afetos e características 

próprias. Mas um dado que nitidamente é comum em ambos os planejamentos é o canto dos pássaros: 

em Católicos Limiares os pássaros são mote para o discurso em diversos níveis, já em Bagatelas 

d´Alma, como consta no Quadro 5, a Bagatela IV (Alma-de-caboclo (ou Alma-de-gato)), o canto do 

pássaro Piaya cayana é elaborado como uma pré-gravação a ser superposta tanto como este mesmo 

artifício compositivo em Católicos Limiares. Sobre a atração de Samuel pelo canto dos pássaros 

ainda acrescentamos:   

  

A partir daí começou a ser delineado um cabedal de possibilidade compositivas que 

foram gerando novas decisões. Os três tipos de materiais se concretizaram nos 

seguintes materiais “de base”: . 16 amostras de cantos de pássaros, sendo 1 da 

Araraúna (Amadorhynchus hyacinthinus) e 15 do Canário (Seninus canaria); . Três 

canções relacionadas a pássaros da região Nordeste [...] . Um poema, escrito em 

língua inglesa, que tem como título Ode to a Nightingale [...] Mas, por quê a 

Araraúna e o Canário? A diferenciação dos cantos foi o princípio norteador para a 

seleção dos pássaros. Enquanto o canto do Canário tem quinze variantes, todas elas 

com padrões melódicos reconhecíveis, a Araraúna tem apenas um canto, repetitivo 

e sem variações produzido com aspereza e com sentido melódico pouco expressivo 

(CORREIA, 2008, p. 24-25).  

 

O mesmo recurso de superposição de entidades sonoras convocadas para a composição do 

conceito de Brasileira Alma surge no segundo sistema quando há uma interposição conjugada entre 

os instrumentos. A parte inicial da introdução do Hino Nacional brasileiro com a desinência da 

canção Asa Branca41 (referência dos pássaros tanto em Católicos Limiares como em Bagatelas 

d´Alma):   

 

 

Figura 7- compasso (5) da Bagatela I – Brasileira Alma 

 
 

Fonte: O Compositor (2016). 

 

                                                 
41 Sobre a utilização de Asa Branca na obra de Samuel não nos deteremos, mas adiantamos que é uma constante em seu 

processo criativo, a despeito de todo e qualquer procedimento técnico adotado, e, independente de quaisquer escolhas de 

instrumentação, forma, planejamento de alturas, etc.   
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3.3 Efeitos e seus usos: exemplos comentados 

 

Inicialmente, sem querer polemizar, muito menos entrar no campo teorético propriamente de 

musicólogos, seria importante definir o que vem a ser “efeitos” em música. Parece-nos suficiente 

ficarmos com a definição do próprio compositor que tem em sua obra um estilo congregador em que 

alturas definidas e ruídos se confundem num discurso que convoca todo e qualquer tipo de som 

mediante uma ideação predefinida, uma concepção que justifique cada som em cadeia perfazendo 

sentido. Samuel costuma citar sobre o uso de efeitos, indistinto do uso de notas, uma necessidade 

premente que é a catalisadora do dispositivo composicional, da instrumentação, da escolha de 

timbres, no uso cuidadoso das dinâmicas, etc., como sendo parte fundamentalmente inerente da 

expressividade. Lembra-nos ele Jean Sibelius em certa ocasião: “durante a década de 1940, quando 

o entrevistador de rádio perguntou-lhe se ele tinha algum conselho a dar para jovens compositores, 

ele respondeu o que já tinha dito a Leevi Madetoja42 no Outono de 1908: ‘nenhuma nota 

desnecessária; cada nota deve viver [por si]’”. 

Por exemplo, em relação ao timbre, Samuel deixa lastros em sua Dissertação sobre como 

raciocina:  

 

No que tange à instrumentação, o intuito foi promover a maior liberdade possível de 

“cores” sonoras. O conceito de musica instrumentalis de Boethius serve à engenharia 

de utilização de instrumentos. A riqueza tímbrica alude à variedade infindável de 

cores de uma floresta, e ainda à multiplicidade de sons em um santuário de pássaros 

ou mesmo de possibilidades de sensações, ou interpretações em nós, humanos, pela 

contemplação de hábitats como os em que vivem a Asa Branca e o Assum Preto [...] 

no II Movimento, houve uma intenção de diferenciar os instrumentos utilizados e os 

efeitos, em relação aos outros movimentos. Nas cordas, por exemplo, essa decisão 

sugeriu a scordatura e o efeito col legno; nos sopros as tessituras alcançaram os 

limites da instrumentação; e na percussão, entraram instrumentos de máxima 

potência sonora ao lado de miscelâneas (apitos de caça) (CORREIA, 2008, p. 26-

27).        
 

                Muito embora em Bagatelas d’Alma a escolha da instrumentação tenha sido 

completamente distinta da livre escolha que se apresenta em Católicos Limiares, – contexto acima 

citado – depreende-se que, e o compositor nos encontros com o pesquisador reafirma tal hipótese, 

efeitos/ruídos não se distinguem entre notas de altura definida no discurso de cada Bagatela: todo e 

                                                 
42 Compositor também finlandês, nascido em Oulu, em 17 de fevereiro de 1887; e, falecido em 6 de outubro de 1947, em 

Helsinque. 
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qualquer som43 é parte da “vida” a que alude a preocupação de Sibelius, e que Samuel bem crê. 

Sigamos para alguns exemplos:  

 

Figura 8 - compassos (6 – 7 em parte) da Bagatela I – Brasileira Alma 

 

Fonte: O Compositor (2016). 

 

               O terceiro sistema ilustra uma combinação tímbrica em cujo discurso há a combinação dos 

efeitos de surdina e sem surdina, novamente aqui seguindo o propósito de imbricar a relação entre 

ambos os instrumentos como num perfeito diálogo, neste caso, timbrístico. O outro elemento se dá 

na própria viola em que o recurso de arco ordinário é sucedido por uma maneira mais branda, mais 

leve e mais aproximada do espelho na intenção de mimetizar a rabeca. O efeito, no entanto, que se 

mostra rico pela diversidade, não aparece no discurso chamando atenção para si próprio: quando se 

muda o timbre, há também mudança na escolha das alturas, na “entidade” de referência provando que 

o raciocínio composicional não dissocia efeito de objeto sonoro, num contexto estrutural mais amplo 

e, tão pouco, há exploração de efeitos per se. Vejamos outro exemplo:   

 
Figura 9 - compasso (9) da Bagatela I – Brasileira Alma 

 
Fonte: O Compositor (2016). 

 

             Já no compasso nono a viola intercala sub-hamônicos com pizzicato. Interdependente num 

contexto mais amplo, os efeitos provocam um realce em camadas de vozes que se constroem ainda 

que de modo fugidio, praticamente um esboço que desemboca numa sucessão de cordas duplas sem 

necessariamente um delinear melódico explícito. O ritmo, neste contexto, é o elemento principal, e, 

                                                 
43 Não é demais lembra aqui, novamente, Schoenberg: “o material da música é o som, o qual atua diretamente sobre o 

ouvido. A percepção sensível provoca associações e relaciona o som, o ouvido e o mundo sensorial. Da ação conjunta 

destes três fatores depende tudo o que em música existe de arte”. 
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os sub-harmônicos, reiteram a distinção com as notas em pizzicato que, em seguida reúnem-se em 

cordas duplas em arco ordinário. Eis mais um exemplo: 

 

Figura 10 - compasso (11, primeira parte) da Bagatela I – Brasileira Alma 

 

Fonte: O Compositor (2016). 

 

             Já neste trecho os sub-hamônicos se destacam na percepção, na medida em que são 

articulados conjuntamente entre ambos os instrumentos. Todavia, o contexto é bem mais amplo e há 

usos diversos do que se pode chamar de efeitos, como por exemplo, o vibrato lento no contrabaixo e 

o som mais rude, ruidoso, de golpe de arco rústico na viola, além do pizzicato de mão esquerda sendo 

articulado simultaneamente ao uso do arco, na mesma nota, perfazendo um timbre composto, 

resultante de tal combinação.  

No trabalho do contrabaixista Prof. Dr. Mark Dresser44, é possível verificar o uso 

sistematizado de diversos recursos timbrísticos em contexto em obras concebidas pelo próprio Dr. 

Dresser, nas quais se pode perceber um exame minucioso das “vísceras” do instrumento. No entanto, 

por mais provocativo que este trabalho soe, dado o avançar desta pesquisa, e sua consequente 

necessidade de recorte, não será aqui objeto de detenção45.  

Bartolozzi encerra bem a necessidade composicional da liberdade – no entender de Samuel, 

premente ao desconforto com sonoridades já conhecidas – e faz um apanhado histórico, sobretudo no 

contexto histórico do século passado, a partir do qual a obra objeto nesta pesquisa surge como uma 

espécie de herdeira: 

 

Seria difícil encontrar uma outra época musical em que todos os aspectos da técnica 

musical e estética foram submetidos a tal discussão radical e controversa quanto na 

nossa. Até mesmo o termo "música" adquiriu um significado mais amplo e em 

muitos casos contemporâneos (como 'música eletrônica', 'música concreta', 'música 

aleatória', etc.) tem um significado muito diferente do que o reconhecido pela 

tradição. O fato de que essas formas de fazer música são distintos e individuais por 

causa dos diversos meios empregados, significa, entre outras coisas, que os 

                                                 
44 Mark Dresser é um renomado contrabaixista, improvisador, compositor e colaborador interdisciplinar. No Outono de 

2004, Dresser ingressou como Professor da University of California em San Diego. Em seu trabalho “ Discover, Develop, 

Integrate: Techniques Unveilled” (apresentado no International Society of Bassists Convention, State College, 

Pennsyvania, ocorrido entre 8 e 13 de Junho de 2009). 

45 Na Conclusão estão explicitados os motivos pelos quais o trabalho do Prof. Mark Dresser não nos foi útil.  
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instrumentos tradicionais deixaram de ser os únicos meios à disposição do 

compositor. Sua existência no mundo da composição criativa, portanto, depende, em 

grande medida, apenas no que eles têm a oferecer ao compositor; o quanto eles 

podem despertar o seu interesse e provocar sua fantasia. Alguns compositores já 

mostram uma evidente falta de interesse em instrumentos convencionais e não tem 

qualquer hesitação em usar os meios mais incomuns num esforço para encontrar 

novas sonoridades (incluindo a "sonoridade" do "silêncio" de John Cage, se se 

admite a face impassível do intérprete durante um movimento completamente 

silencioso como um meio de expressão musical). Mas, como ter instrumentos de 

orquestra realmente alcançando os limites de seus recursos? Será que eles já 

chegaram a um fim morto tal como para justificar o seu abandono? Será que temos 

a certeza de que esses instrumentos não têm nada mais a oferecer de uma natureza 

que é substancialmente nova? (BARTOLOZZI, 1982, pag.2) 

 

Muito embora o texto de Bartolozzi esteja pensado ainda no século passado, –  

concidentemente, Samuel e o livro de Bartolozzi possuem a mesma idade – seu conteúdo, rumando 

para o fim de um século mais libertário, leva-nos a crer que o compositor já é herdeiro das questões 

postas por Bartolozzi. O legado do século atual, portanto, é de um século anterior experimentalista 

que procurava46, das maneiras mais diversas possíveis, o encontro com a voz criativa própria. Quando 

Bartolozzi afirma que, já há mais de três décadas, existia o desinteresse dos compositores pelos 

instrumentos da convenção centro-europeia mais usual, observamos que hoje esta realidade foi hiper-

valorada, especialmente quando consideramos os contextos institucionais e acadêmicos nos quais 

estão inseridos os compositores que, muitas vezes, são considerados, antes mesmo de propriamente 

compositores, servidores e professores; apenas para ficarmos nos exemplo latino-americano.    

 

  

                                                 
46 Vide a reflexão de Schoenberg citada na página 34: “Nosso tempo busca muito”. 
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CONCLUSÃO 

 

Pedimos licença para, de maneira não ortodoxa, concluir não com assertivas ou diretivas, mas 

com uma reflexão eivada de questões; indagações que hora julgamos imprescindíveis na busca pela 

contribuição do temário que hora este trabalho versa. A pessoa do intérprete e a execução musical na 

contemporaneidade: até que ponto a colaboração se dá e em quais níveis ou quais etapas do processo 

composicional? O instrumentista pode influenciar o compositor em determinados momentos, mas, 

em linhas gerais, após a obra conclusa (considerando aqui o conceito de obra fechada), observa-se 

uma atual forte tendência para a execução per ser. Quer dizer, haverá – quando a colaboração é 

deliberada e programada em concordância mútua entre compositor e instrumentista – uma parceria 

que tem prazo de validade: porque,  a obra finalizada, hiper-prescrita, muitas vezes repleta de bulas, 

e ainda com uma partitura super detalhada, tem hoje em dia, ao lado da formação musical cada vez 

mais especialista, induzido ao instrumentista a regrar-se estritamente à execução e não à 

interpretação, ao ato criativo de entendimento de uma ideia, de percepção de um todo artístico para 

traduzi-lo/interpretá-lo a outrem. Quando no Segundo Capítulo Catarina Domenici é trazida à baila e 

esta cita Herivelto Brandino: “Um problema muito comum ocorre quando um intérprete não tem 

informação ou descrição suficiente sobre um signo, de modo a não poder executá-lo com a precisão 

necessária”, fica-nos a indagação de que, se o intérprete tiver à mão o máximo possível de prescrições 

e devotar-se com a devida precisão estaria ele, então, a interpretar? Será que interpretação não tem a 

ver mais com o inscrito do que com o escrito ou prescrito? Ou seja, a inscrição transparente, que 

está lá na partitura, não de forma explícita, não escancaradamente visível, mas que se faz presente 

quando se pensa, se repensa, se reflete sobre o contexto no qual cada obra está inserido. Parece-nos 

que esta Dissertação aponta para caminhos que a nova música, ou que a produção musical mais 

recente começa, aqui e acolá, a desconfiar: que o tecnicismo não é suficiente enquanto fim; que a 

obra de arte transcende a necessidade do mero exercício, do experimento, por mais importante, de 

um ponto de vista pedagógico que este venha a ser.  

Dos suportes que trouxemos para este trabalho destacamos aqueles que tratam da colaboração, 

da coparticipação no ato criativo, mesmo sabendo que a uma indefinida variação da colaboração em 

si: “A investigação da colaboração é uma tarefa complexa, posto que demanda uma reflexão profunda 

sobre a ideologia da música ocidental de concerto, suas crenças e valores”. Falar de valores é falar 

em várias instâncias. Usamos como exemplo demonstrativo, prático, a partir do qual pudemos 

observar em pormenor como se dá uma colaboração em seus diversos meandros, é dissertar sobre 

uma destas instâncias. Falar sobre valores também é falar sobre valores pessoais que são postos em 

discussão quando mais de uma pessoa se dedica a um determinado assunto ou fazer e este é 

considerado sob um prisma de alteridade. Por isto justificamos que, mesmo o projeto inicialmente 
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proposto de levar à cabo a composição integral de uma obra e sua decorrente execução pública, apesar 

de muito interessante, não impediu que tais conclusões, bem como o trabalho dissertativo como tal 

aqui se apresenta, fosse passível das reflexões que hora encerramos. Por que, se a interação, se a partir 

de uma franca coparticipação há um envolvimento e este resulta, plena ou parcialmente, num objeto 

em concreto, então, tem-se o substrato analisável. Todavia, cabe ressalvar alguns motivos pelos quais 

o projeto não fora realizado tal como inicialmente pensado: as vicissitudes cotidianas, razões de foro 

íntimo, questões de logística, barreiras econômicas, necessidade de recorte temporal, exigências 

predefinidas pela estrutura institucional, etc. 

No que tange também ao uso de determinadas técnicas instrumentais cremos que o presente 

trabalho trouxe à baila uma provocação consideravelmente importante sobre a pertinência tanto da 

terminologia em si (técnica estendida/expandida), quanto dos propósitos maiores que servem à arte 

quando da necessidade de uso de todo e qualquer técnica. Parece-nos ser este um dos pontos fulcrais 

a que o presente trabalho chamou atenção e por meio do qual exemplificou, ainda que de modo 

“molecular” na peça, cujo os excertos fazem parte de breves considerações que compõem o apêndice 

neste Dissertação.  

Reconhecemos também que, este trabalho não somente servirá de consulta acadêmica, como 

de outro lado, poderá, com os excertos da obra – ou ainda, até mesmo com a consequente conclusão 

da peça como um todo – compor novos catálogos de música camerística e, em especial, do repertorio 

com o contrabaixo no continente. Reiterando: cada colaboração entre seus co-partícipes é única, e 

pode ocorrer em diversos níveis. 

Como citado do pensamento de Cetta, a própria História nos responde, apropriadamente que 

a criação musical é quem conduz os desenvolvimentos e não o inverso. Que a fluidez criativa não 

pode ser tolhida em sua natural liberdade pelo instituto do instrumento.  E que o compositor não deve 

ser artificialmente aprisionado em ditames de outrem. Isto ficou-nos claro quando, viabilizado pela 

pesquisa eminentemente colaborativa, conhecemos mais da personalidade e do pensamento do 

compositor que também passou a ser parte do objeto de análise neste trabalho. Quando, em algumas 

ocasiões, Samuel comentou por exemplo de sua postura em relação ao papel de um concurso de 

composição, do dispositivo do edital, e a maneira como ele vê (o achatamento, a ideia de igualar a 

todos, quando sabe-se que todo artista é ímpar), nos trouxe mais fundamentos e mais necessidades, 

fundamentalmente, quando fomos à leitura de sua Dissertação. É, então que descobrimos a 

profundidade da reflexão schoenberguiana, reflexão esta que trouxemos para cá, pelo filtro do 

entendimento do compositor, do qual depreendemos que à arte não é imediata e sim mediata.  

Concluímos que o imediatismo, muitas vezes manifesto pelo experimento per se, que tem sido cada 

vez mais comum no ambiente acadêmico, vai na contramão do que já havia alertado Schoenberg há 

mais de um século atrás: “Em seu nível mais alto, a arte ocupa-se, unicamente, em reproduzir a 
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natureza interior. Nesse caso, seu objetivo é a imitação das impressões que, através da associação 

mútua e com outras impressões sensoriais, conduzem a novos complexos, novos movimentos”. A 

natureza interior, anímica, o perscrutar da alma humana foi em última instância, o que pudemos, por 

meio de toda esta colaboração, em alguma medida, adquirir. Aprendeu-se que na busca mimese 

sincera são convocados todos e quaisquer meios, sendo o instrumento nada mais do que a acepção do 

seu nome: um instrumento, em favor de um ideal. Quando o oposto se dá, por exemplo, pela prática 

investigava, empírica ou meramente da exploração técnica, demonstrou-se aqui que não 

necessariamente se chega ao fim artístico maior porque, nesse caso pode ser simplesmente 

inexistente. Assim quando um compositor entende desde de cedo o seu papel e vai em busca – aquela 

busca incessante de que bem trouxemos explanação schoenberguiana – de subsídios para expressar-

se, o apuramento técnico é consequente, e, portanto, ao longo de sua trajetória aprimorado mediante 

o empenho neste trabalhoso caminho pela busca continua. Parece-nos que a colaboração, na medida 

em que o interprete é coparticipe criativo sendo ele executante ou compositor, atua como protagonista 

de um só fazer: o artístico. 

Ressalvamos ainda que foi descoberto já no ocaso da feitura deste Dissertação o DVD duplo 

do professor norte americano Mark Dresser que, sendo curioso, e exímio contrabaixista e compositor 

apresenta em suas obras uma outra faceta da alma humana. Revela em seu trabalho as vísceras 

contrabaixísticas que certamente influenciaram a conclusão das demais bagatelas componentes da 

obra objeto deste trabalho. No entanto, a esta altura, não nos foi possível mais nos deter a contento 

sobre este fascinante trabalho: mais uma das vicissitudes a que Cetta menciona – no caso em tela, no 

contexto argentino – de dificuldades que tem os agentes que, não só aprender a transpor, como por 

meio das dificuldades saber também exprimir-se pois, para à arte não deve haver (e não há!) barreiras.     
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