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Neste dossiê, propõe-se a utilização de ferramentas disponíveis
através da Internet. Na maioria dos casos, são ferramentas muito
simples e intuitivas, que nos permitirão criar e experimentar através
de músicas e ideias. Pesquisem e façam todos os tipos de experiências, uma vez que, por vezes, as possibilidades são praticamente
infinitas e basta pressionar uma tecla. Arrisquem e experimentem
todos os botões, sem medo!
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Muitas das atividades estão pensadas, precisamente, numa perspetiva criativa. Faremos as nossas músicas utilizando as mesmas ideias
dos compositores que iremos ouvir no concerto. Conseguiremos,
assim, estar perto do compositor e entender como compôs a peça.
As atividades são como pequenas «pílulas» que podemos adaptar
segundo as nossas necessidades. Pretendem criar um enquadramento que nos permita brincar, pensar e compor, utilizando diversas
ideias. É importante lembrar que não existem notas erradas, apenas
mais ou menos interessantes.

OUÇAM E ABRAM A IMAGINAÇÃO!
E DEIXEM QUE SEJA A MÚSICA A FALAR!
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Às vezes terminar um prato de sopa pode ser uma
tarefa muito difícil e, se não concordam, perguntem à Muriel, a protagonista de «Acaba a sopa!».

MELODIA

Este concerto decorre numa cozinha onde Muriel,
enquanto acaba a sopa, irá descobrir novos sons e
música.
As peças que ouviremos ajudarão a melhor compreender a forma como os compositores criaram
ou, melhor dizendo, «cozinharam», as suas
composições. Apesar de todos usarem os mesmos
ingredientes - as 12 notas da escala musical -, cada
música soa de uma forma diferente.

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

O segredo reside em como se criam e combinam
diferentes melodias e ritmos com estas notas.
Poderíamos dizer que cada compositor tem a
sua receita para «cozinhar a sua sopa». Ao longo
do tempo os compositores depararam-se com
diferentes problemas para compor as suas obras:
adicionar vozes diferentes, adicionar acompanhamentos, conseguir com que as vozes fiquem bem
juntas, ser capaz de escrever o que soa ou encontrar novas cores instrumentais são desafios que
cada compositor solucionou de forma concreta
através de uma ideia.
Iremos trabalhar com sete
destas ideias básicas:

DESFASAMENTO

do do#
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re

re#

mi

fa

fa#

sol

sol# la

Essas ideias ajudarão a entender e ouvir melhor
a música do concerto, mas também veremos que
não são conceitos exclusivos do campo musical,
uma vez que aparecem constantemente à nossa
volta. Será muito interessante observar que as músicas de diferentes estilos e diferentes momentos
históricos têm em comum o mesmo conceito de
criação, e que este conceito também é encontrado
na arquitetura, na natureza ou nas nossas vidas
diárias. Através desta abordagem, veremos que
músicas que talvez tenhamos pensado nada terem
a ver têm pontos em comum e estão mais próximas do que possa parecer. E descobrir
que, embora seja complexa, moderna
ou contemporânea, é muito fácil
ouvir e entender a música se
soubermos como é feita,
como funciona desde o
interior.
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Movimento para clarinete solo, Hanns Eisler
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se movem no tempo, uma após outra. Bernstein
refere que a melodia é uma das primeiras coisas
que percebemos (e recordamos) ao ouvir uma
música. Se quiserem podem assistir ao concerto
e entender a forma tão simples como Bernstein
falava sobre a melodia.

IMAGINAM ESTE
PONTO A SAIR NUMA
EXCURSÃO?

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO
O resultado será uma linha. A ideia de definir uma
linha como um ponto que vai num passeio é do
pintor suíço Paul Klee. A música era uma das suas
principais fontes de inspiração, talvez por isso
tenha utilizado um raciocínio similar para definir
a melodia: «uma nota que sai para passear».
Quando um compositor quer criar uma nova obra,
o seu ponto de partida é o som. Na música ocidental, cada som está representado por uma nota
musical (dó, ré, mi, fá, sol, la, si). Se encadearmos
várias notas consecutivas (ou pensarmos que as
notas vão passear, usando a imagem de Klee), já
podemos falar de melodia. Na verdade, esta linha
não deixa de ser uma maneira simples (mas muito
clara) de elaborar uma partitura.
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Acontece algo de semelhante com o discurso.
Os sons de cada língua são representados pelas letras; com as letras construímos as palavras e, com
a combinação das palavras, criamos as frases.
À nossa volta tocam muitas melodias.
O som de uma porta, quando assobiamos ou a sirene
dos bombeiros, são sons que se assemelham a melodias.

Conseguem pensar em mais sons que nos rodeiam e
que podemos transformar em melodias?
O compositor e maestro Leonard Bernstein, num
dos seus Young People’s Concerts —concertos nos
quais Bernstein apresentava e explicava diferentes
conceitos musicais, de uma forma descontraída e
compreensível, intitulado “O que é uma melodia?”,
definiu a melodia como uma série de notas que
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Aproveitamos esta definição de melodia como uma
nota que segue após a outra para criar as nossas
próprias melodias. Temos apenas que atribuir um som
a cada um de nós. Pode ser um som cantado ou uma
nota de um xilofone, por exemplo. A partir daqui:
• Podemos colocar-nos em círculo e ir tocando no
sentido do círculo. Cada um toca o seu som após o
seu colega. Já temos uma melodia. Se mudarmos a
posição do círculo... mudaremos a melodia!
• O grupo pode dispersar-se à volta da sala e
escolhemos uma pessoa que irá caminhar pela sala
(irá num passeio, diria Klee). Quando essa pessoa
passar em frente a alguém, a pessoa tocará o seu
som e, desta forma, à medida que for caminhando,
será criada uma melodia. Se quisermos, podemos
adicionar a imaginação e criar uma situação
particular. Por exemplo, podemos tornar-nos numa
floresta, onde cada um de nós pode ser uma árvore,
uma flor, uma pedra, etc. e, quando a pessoa que
caminha passar à nossa frente, tocaremos o nosso
som.
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A primeira peça que ouviremos no concerto será
interpretada pelo clarinete; trata-se do Movimento
para clarinete solo, de Hanns Eisler. Nesta peça
curta para clarinete solo, ouviremos uma melodia
que nos irá cativar pelo ambiente que descreve.
Eisler consegue criar a ilusão de que, com apenas
um instrumento, são tocadas diferentes melodias. Aproveitando as possibilidades do som do
instrumento, através de alterações no registo
(agudo-grave), a melodia desdobra-se e aparecem
vozes diferentes. Querem ouvi-la?
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• Uma boa maneira de experimentar a relação entre a linha, o traço
e a melodia é desenhar o som com o nosso dedo. Desenhem no ar
diferentes formas e figuras com o vosso dedo enquanto produzem
o som Shhh. O som Shhh é fácil de emitir e permite-nos fazer e
controlar cuidadosamente o som. Desta forma, podemos fazer e
ouvir melodias ascendentes, descendentes e observar a relação entre
o movimento do dedo e o som. Podem fazer com que uma pessoa
faça o som Shhh com os seus movimentos e fazer com que todos o
imitem. É muito interessante ver como, a cada pessoa, o som Shhh
soa de uma maneira diferente. Cada um faz a música à sua maneira,
com a sua personalidade, e todas são igualmente válidas.
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A ideia de que uma única melodia pode incluir
diferentes melodias em si própria, era uma das
favoritas de J. S. Bach. Bach era um mestre dos
efeitos polifónicos (i.e., criar a sensação de vozes
diferentes) a partir de uma melodia. Aqui temos
dois exemplos de polifonia a partir de uma voz:

Momento musical para clarinete solo. Hanns Eisler. Clarinete: Oriol Codina.
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• Com este programa, desenhem os vossos pontos e linhas e
poderão ouvir como se transformam em sons e melodias. De certa
forma, estarão a desenhar uma partitura que poderão ouvir:

• Não percam esta exposição sobre a linha do século XX que foi
apresentada no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA).
Não precisam de viajar até Nova Iorque... está na Internet. Observem as fotos e os diferentes tipos de linhas que aparecem. Agora
que já sabemos que uma linha pode soar e pode tornar-se numa
partitura, tentem fazer soar as linhas de que mais gostem.

Ao longo da história, outros compositores têm
vindo a cultivar a mesma ideia. Conforme o
estilo musical, a sonoridade mudará, mas o que
realmente importa é que têm o mesmo ponto de
partida. Ouçam estas duas músicas e reparem se
elas apresentam pontos em comum:

ANTERIOR
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Wednesday Morning, 3 A.M., Simon & Garfunkel
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DE CERTEZA
QUE JÁ
BRINCARAM
COM…
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Se nunca brincaram com uma pista de
carros de corrida, talvez tenham um amigo
ou amiga que tenha uma pista em casa e
assim podem fazer uma corrida.
É um jogo muito divertido. Todos os carros
fazem o mesmo trajeto, mas cada um tem
o seu próprio caminho. A melhor forma de
descobrir é experimentar.

OSTINATO

QUANDO DUAS MELODIAS SE MOVEM NA MESMA DIREÇÃO, A UMA
DETERMINADA DISTÂNCIA, FALAMOS DE UM MOVIMENTO PARALELO.

DESFASAMENTO

É como ter uma melodia e duplicá-la, mas mais grave ou
mais aguda. A chave é que as duas melodias se movem na
mesma direção mantendo constante a distância entre si, como
podemos ver neste exemplo do século IX:

CÂNONE E FUGA

Se não tiverem uma pista, poderão fazer
aqui algumas corridas. Não se esqueçam do
capacete!

Se olharmos sob outro ponto de vista e
pensarmos que a pista é uma partitura e que
cada carro é uma melodia, estamos perante o
movimento paralelo.

A geometria define duas linhas paralelas como duas linhas que mantêm a mesma distância
entre si e que, mesmo que se prolonguem, nunca se encontrarão. Quando falamos de
movimento paralelo, referimo-nos a objetos que estão em posição paralela e em movimento.
Encontramos a ideia do movimento paralelo em muitas situações, como por exemplo, numa
corrida de atletismo, no curso de um rio ou nos carris do comboio.

INDEPENDÊNCIA

NOVAS
SONORIDADES

Conseguem lembrar-se de mais
ações, momentos ou situações nos
quais surja o movimento?
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No concerto, a violinista oferece um presente
à Muriel e... surpresa: o que encontramos são
muitos coelhos! Enquanto os coelhos vão saindo,
o piano, o clarinete e o violino tocam a canção
de Simon & Garfunkel Wednesday Morning, 3
A.M. Nesta canção, o clarinete e o violino fazem
melodias em movimento paralelo, enquanto o
acompanhamento é feito pelo piano.

Wednesday Morning, 3 A.M. Simon & Garfunkel. Violino: Aina Roigé. Clarinete: Oriol Codina. Piano Maria Molet. Arranjo: Gregori Ferrer.
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Simon & Garfunkel são um duo de música
folk-rock que se tornou muito famoso nos finais
dos anos sessenta. Uma das características deste
grupo é o tratamento vocal dado às suas melodias.
Eles produziam uma música baseada em melodias
simples e um dos segredos do seu sucesso foi
saberem combinar as suas vozes na perfeição.
Uma das maneiras que mais utilizavam para
combinar as suas vozes era o movimento paralelo.
Se ouvirem a versão original da música, poderão
apreciá-lo:

Para além do movimento paralelo, duas melodias
podem fazer outros tipos de movimento entre si.
Se uma das vozes permanecer imóvel e a outra se
mover para cima ou para baixo, estamos perante
um movimento oblíquo.

Querem ver?

Por outro lado, se uma voz subir e a outra baixar
(ou ao contrário), falamos de um movimento oposto.

A música folclórica e popular (danças, músicas de
trabalho, canções de embalar, etc.) está cheia de
situações com movimento paralelo. Como exemplo, podemos ouvir as interessantes polifonias
vocais da Geórgia, músicas de grande tradição e
antiguidade:

Uma das chaves para a variedade e riqueza da música é a forma como os compositores combinam os
três tipos de movimento. Os compositores queriam
encontrar uma maneira de adicionar uma segunda
voz a uma música que já tinham feito: a maneira
mais simples que encontraram foi duplicar a mesma
melodia, mas mais aguda ou mais grave.
Isto era o que faziam no século IX quando adicionavam a mesma melodia a uma melodia Gregoriana,
mas acima ou abaixo. Como a música era cada vez
mais complicada, já não conseguiam decorá-la e
tinham que encontrar uma maneira de a escrever.
Cada um ia testando o seu sistema de notação, e
alguns eram tão claros e intuitivos que quase não era
necessário saber música para os interpretar.
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Os compositores muitas vezes retiravam ideias e
modelos da música popular, por ser o material que
estava mais à mão. Na época medieval, encontramos o organum, uma peça que combina a ideia
do movimento paralelo com a ideia da nota pedal
(uma nota longa que permanece. Consultar OSTINATO). O resultado é uma música quase hipnótica
que está realmente mais próxima da polifonia da
Geórgia do que poderia parecer à primeira vista:
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• Vamos agora a construir as nossas próprias

MELODIA

linhas numa quadrícula como esta. Podemos
começar por criar uma linha na quadrícula, como
se fosse uma faixa, desta forma

MOVIMENTO
PARALELO

• Gostariam de ouvir as vossas linhas?

Depois, vamos acrescentar outra linha paralela.
Tentem copiar e seguir o perfil da linha original,
mas mantendo a distância que quiserem.

A Internet disponibiliza-nos ferramentas muito
interessantes para criar música; uma delas é
o ToneMatrix.
Quando acederem ao site, verão uma quadrícula
semelhante à que utilizaram até agora.

O funcionamento é muito intuitivo e simples.
Se clicarem numa caixa, toca; se não, não toca! Se
quiserem recomeçar e limpar a quadrícula, só têm
de pressionar a barra de espaço.

OSTINATO

Agora já podem fazer as vossas melodias através
do movimento paralelo, contrário ou oblíquo.
Reparem como o som muda, dependendo do tipo
de movimento que utilizem. Recomendamos que
comecem por criar melodias simples e que, aos
poucos, vão aumentando a complexidade das
vossas composições, adicionando outras melodias
e acompanhamentos. E cuidado, porque é muito
viciante!

DESFASAMENTO
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INDEPENDÊNCIA

NOVAS
SONORIDADES

• Agora experimentem com as diferentes linhas e as
suas paralelas, procurando diferentes perfis, formas
e percursos. Encontrarão a quadrícula em anexo.

ANEXO

<

ANTERIOR

8

SEGUINTE

<

OSTINATO

DOSSIÊ
EDUCATIVO
ACABA
A SOPA!

Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass
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Como podemos observar, a ideia de repetição está
presente no que nos rodeia, como os animais,
as flores, os prédios ou na nossa própria vida
quotidiana. Quando escovamos os dentes, quando
varremos, quando passamos a ferro, quando o
despertador toca... São ações e momentos que, de
alguma forma, envolvem uma repetição, seja na
forma de um movimento constante ou de algo que
toca repetidamente.

OSTINATO

DESFASAMENTO
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Nós próprios temos ritmos dentro de nós, interior,
como o som da respiração ou os batimentos
cardíacos.

INDEPENDÊNCIA

Na arquitetura, os espaços e as formas são distribuídos de forma a criarem um sentido rítmico.
Na natureza, encontramos também processos que
se vão repetindo, como as fases da lua, as marés
ou as estações do ano.

NOVAS
SONORIDADES

NA MÚSICA, A REPETIÇÃO É UM ELEMENTO
INDISPENSÁVEL QUE NOS PERMITE DAR SENTIDO AO
QUE OUVIMOS E CRIAR MÚSICAS DE FORMA SIMPLES
COM A UTILIZAÇÃO DE OSTINATOS.
Procurem objetos, ações e elementos do vosso
quotidiano e da natureza onde apareça a ideia de
repetição. Podem começar com as coisas da vossa
sala de aulas, da escola, da vossa casa ou da vossa
roupa.
Num segundo passo, podem procurar imagens e f
otos na Internet, com a ajuda de um motor de busca
(o Google poderá ser uma boa escolha). Certamente
que aparecerão coisas muito interessantes.
Assim que cada um (ou cada grupo) tenha feito a
sua pesquisa, façam uma seleção de cinco coisas e
partilhem-nas.

Muito provavelmente, uma das escolhas foi o
espelho. Quase se poderia dizer que é uma máquina de repetição perfeita, embora às vezes não
seja assim... Vejam o que acontece com os irmãos
Marx no filme “Diabo a Quatro” (“Duck Soup”):

Podem brincar ao espelho. Em pares, um faz um
gesto e o outro faz de espelho. Também podem fazêlo em grupo, ou seja: uma pessoa lidera e o resto do
grupo repete em simultâneo.

ANEXO
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Company (2o movimento). Philip Glass. Violino: Aina Roigé. Violoncelo: Olga Domfnguez. Clarinete: Oriol Codina. Piano Maria Molet.
Arranjo: Gregori Ferrer.
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Um ostinato é uma ideia musical que se repete.
Pode ser uma melodia, uma nota, um ritmo, um
acorde, uma sonoridade... Não importa o que
se repete, o que realmente importa é que se vá
repetindo. A ideia da repetição é um processo
muito utilizado na música, que nos permite criar
fragmentos ou peças de musicais a partir de um
material muito simples.

Quando o ostinato consiste numa nota longa que
se vai repetindo, é habitual falar de pedal ou de
nota de pedal. Se ouvirmos a melodia interpretada
apenas pela voz de um cantor, iremos apercebermo-nos da sua beleza:

No espetáculo, ouvimos um ostinato que faz parte
da peça “Je vivroie liement”, de Guillaume de Machaut. Inicialmente iremos ouvir como o clarinete
produz uma melodia isolada e, posteriormente,
o piano produzirá uma nota que se irá repetir
constantemente.

Na época de Machaut eram utilizados instrumentos para criar acompanhamentos e, assim,
procurar mais variedade. Vamos ouvir uma versão
instrumental:

Não percam a secção NOVAS SONORIDADES para
descobrir como a pianista produz esta nota. Só vos
posso dizer que toca o piano mas não toca nenhuma
tecla.

Nesta versão, a gaita de foles e a percussão vão
produzindo um pedal e um ostinato que se vai
repetindo e que acompanha a melodia. A utilização de pedais é uma maneira muito simples de
criar sons diferentes, uma vez que, enquanto o
acompanhamento se mantém estável, a melodia
vai soando, provocando diferentes momentos de
tensão e distensão que acrescentam interesse ao
conjunto.
Tentem cantar algumas das canções que conhecem
com uma nota de pedal que se vá repetindo. Podem
fazê-lo com a voz, com a flauta ou com os xilofones.
Experimentem com notas diferentes porque o som
depende da nota que escolherem.

ANTERIOR
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Alguns compositores atuais, tais como
Philip Glass, também utilizam a repetição e os
ostinatos no seu trabalho, mas fazem-no de
uma forma diferente. Glass começa por utilizar
motivos melódicos curtos que amplia e contrai
em pequenos padrões de 2, 3, 4 e 5 notas que se
vão repetindo. Desta forma, a música torna-se
ambígua e parece que o compasso vai mudando
constantemente. Esta ambiguidade é o resultado
da relação que Glass estabelece entre o perfil
melódico e o perfil rítmico.
Quando a Muriel se arrasta ao longo da conduta
de ventilação, no final, encontra os músicos a
tocar a peça Company, de Philip Glass. Podem
ouvi-la aqui:

1+1 é uma das primeiras obras de Glass: Glass
utiliza apenas dois ritmos que cada músico pode
combinar como entender. A ideia é muito simples,
mas o resultado pode ser muito interessante. Se
quiserem fazer a vossa própria versão, escolham
dois ritmos (PA e PAMPAM) e a única coisa que
terão que fazer é combiná-los como quiserem.
Aqui está uma versão para ouvir 1+1:
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Querem compor a vossa música utilizando os
mesmos conceitos que Glass? É muito simples.
A primeira coisa que faremos é escolher um motivo
de cinco notas. Por exemplo:
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MI LÁ SI DÓ RÉ

MELODIA

Agora vamos construir os padrões.
2 notas:

MOVIMENTO
PARALELO

MI LÁ MI LÁ...
3 notas:

MI LÁ SI MI LÁ SI...

OSTINATO

4 notas:

MI LÁ SI DÓ MI LÁ SI DÓ...

DESFASAMENTO

Se quisermos fazer um padrão maior que o motivo,
neste caso, mais de cinco notas, recomeçamos. Por
exemplo, se quisermos fazer um padrão de 8 notas,
então será:

CÂNONE E FUGA

MI LÁ SI DÓ RÉ MI LÁ SI
MI LÁ SI DÓ RÉ MI LÁ SI
...

INDEPENDÊNCIA

Assim que tivermos os padrões, temos de decidir quais
vamos utilizar, quantas vezes repetimos cada padrão
e em que ordem o vamos fazer. Verão que o resultado
soará muito semelhante ao de Philip Glass

NOVAS
SONORIDADES

Os ostinatos podem repetir-se constantemente
sem alterações, ou podem sofrer pequenas modificações que se vão tocando para acrescentar variedade. A repetição pode ser literal, evidente e óbvia,
ou pode ser mais subtil, refinada e sugestiva.
Tudo dependerá do contexto e do estilo musical.
É evidente que a repetição constante fará com que
a música perca o interesse e se torne monótona,
por isso os compositores recorrem à variação (o
mesmo mas ligeiramente diferente).
Ao longo do tempo, cada criador tem procurado
novas formas para utilizar a repetição como
ferramenta musical. Eis alguns exemplos:
• Henry Purcell foi capaz de compor uma fantasia
sobre... uma nota! Não se trata de ouvir apenas
uma nota: das cinco vozes que fazem parte da
peça, uma delas toca apenas uma nota de forma
constante, sem parar, do princípio ao fim.

• O Italiano Giacinto Scelsi compôs “Quatro
peças numa nota”. Nestas peças, Scelsi explora
a sonoridade de cada instrumento da orquestra,
criando alguns ambientes surpreendentes. O que
se torna realmente interessante é que na peça
utiliza apenas uma nota.

• PA PA PA PAAAM. Diz-te algo? Beethoven é capaz de construir um movimento de uma sinfonia a
partir desta ideia de quatro notas que vão subindo
e subindo, e se vão transformando e variando. E
o melhor é que esta ideia está sempre presente e
somos capazes de a reconhecer.

Allegro con brio

• O compositor brasileiro Antonio Carlos Jobim
compôs um “Samba de uma nota”. Na verdade
utiliza mais notas, mas a primeira parte da melodia
de samba é feita apenas com duas notas.

ANEXO

<

ANTERIOR
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DOSSIÊ
EDUCATIVO
ACABA
A SOPA!

Je vivroie liement, Guillaume de Machaut; Company, Philip Glass

ACERCA DESTE
DOSSIÊ

Cada estilo musical utiliza a repetição à sua maneira, ao ponto de podermos encontrar diferentes
nomes para um ostinato. Os músicos de rock and
roll e jazz designam por riff uma pequena ideia
melódica ou rítmica que se vai repetindo. A melhor
parte é que a maioria de nós reconhece alguns
“riffs” muito famosos, como por exemplo, este:

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO

Querem ouvir um “loop”? Eis alguns exemplos:

Uma das características da música eletrónica é que
podemos combinar qualquer “loop” que tenhamos
e, assim, criar a nossa música. Se juntarmos os
dois “loops” anteriores, o resultado poderia ser:

ou este:
OSTINATO
No campo da música eletrónica (techno, dance,
disco) apelidamos de loop uma secção de material
sonoro que se vai repetindo constantemente. Os
“loops” são normalmente criados com programas
de computador ou caixas de ritmo (que são dispositivos para criar batidas eletrónicas). Na verdade,
quando o telemóvel toca, muitas vezes ouvimos
um “loop”.

DESFASAMENTO

CÂNONE E FUGA

Se quiserem tentar compor com “loops”, a Internet é
uma ferramenta muito valiosa que vos permitirá fazêlo de forma intuitiva, fácil e gratuita!
Incredibox. . Neste site poderão compor as vossas
peças utilizando ostinatos vocais e de percussão
e verão que, ocasionalmente, aparecem algumas
surpresas...

Unitunitunit e Hip hop machine. Aqui encontram
duas caixas de ritmos simples com as quais poderão
criar a vossa música, com muito movimento!

INDEPENDÊNCIA

Soundation. Para criarem as vossas composições com
“loops”.

Terão de agrupar os sons à direita, em pastas, e,
quando gostarem de um som, terão apenas de o
arrastar para um canal. Uma vez guardado, podem
prolongar o som com o rato (cliquem no canto
superior direito para aumentar o som com o rato).
Se quiserem ouvir o que fizeram, cliquem em “play”
e divirtam-se!

Boothang. Se quiserem uma opção para os mais
pequenos.

ACID Xpress. Uma alternativa muito interessante.
É um programa gratuito que podem descarregar aqui:

Para além disso, no mesmo site poderão encontrar
“loops” para começarem a fazer a vossa música.

NOVAS
SONORIDADES

ANEXO
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ACERCA DESTE
DOSSIÊ

Atividades

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

• Iremos criar ostinatos utilizando blocos lógicos

MELODIA

Se não tiverem blocos lógicos, podem utilizar qualquer coisa de que se lembrem, como por exemplo
lápis de cor e borrachas. Querem ouvir como
soaria este ostinato?

E assim sendo, por que não tentam fazer batidas
ou sons vocais com vocês próprios?

em madeira. Podem criar padrões repetitivos,
utilizando os blocos. Para criar os ostinatos,
podem pensar na forma geométrica ou na cor de
cada bloco, por exemplo:

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

Ouçam:

DESFASAMENTO

Quem diria que os lápis e a borracha podiam
emitir som... Neste caso, decidimos que os lápis
emitem som e a borracha representa o silêncio. Se
quiserem, podem produzir vários ritmos diferentes
reunindo os lápis em grupos de 2, 3 e 4 e, para
além disso, podem acrescentar outros elementos,
como afia-lápis. Poderia ficar este ritmo:

CÂNONE E FUGA

INDEPENDÊNCIA

Podem colocar-se em linhas, em grupos de 4 ou
em diferentes círculos que podem emitir sons em
simultâneo. Cada círculo ou linha irá manter o seu
ritmo ou a sua melodia própria.

NOVAS
SONORIDADES
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ACERCA DESTE
DOSSIÊ

• Depois de termos feito soar lápis, borrachas e

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

afia-lápis, não será difícil imaginar como podemos
produzir este ritmo:

Podem ainda fazê-lo com diferentes pessoas e
instrumentos ao mesmo tempo.

MELODIA

• Se quiserem continuar a experimentar, mas
utilizando o computador, recomendo-vos o
ToneMatrix. É uma ferramenta fantástica que
funciona com a mesma ideia com que temos
trabalhado até agora.

Ou este:
MOVIMENTO
PARALELO

SHH

SHH

PAM

O sistema não pode ser mais simples! É como
uma partitura. Se houver uma semibreve, percutese uma vez, se houver duas, duas vezes, se houver
três, três vezes... E se a quadrícula estiver em
branco, não toca!

OSTINATO

DESFASAMENTO

Também podem modificar este sistema como quiserem e inventar o vosso próprio código secreto,
como por exemplo:

CÂNONE E FUGA

bater palmas
bater os pés
percussão por dentro (audição interna)

INDEPENDÊNCIA

Ou então, podemos utilizar texto dentro de cada
caixa:

NOVAS
SONORIDADES

BUM

ANEXO

<

ANTERIOR

KA

SHTI

KA

Se clicarem num quadrado será emitido um som,
caso contrário haverá silêncio. Se quiserem limpar a
quadrícula só têm de pressionar a barra de espaço.

Como poderão comprovar podem produzir músicas muito divertidas, criar formas geométricas
e ver como soam, escrever as vossas iniciais... O
que quiserem!
A partir daqui, as possibilidades são infinitas:
• Podemos atribuir instrumentos, sons e efeitos
vocais a cada linha, ou a cada coluna, ou a cada
caixa.

Aqui encontrarão uma demonstração do que
podem fazer com esta ferramenta:

• Podemos tocar o ritmo no sentido dos ponteiros
do relógio ou vice-versa. Inclusive na diagonal!
Com estes dois conceitos, podem chegar tão longe
quanto desejarem. O segredo é começar com
coisas simples e a própria música irá levar-vos a
coisas mais elaboradas.
Com esta quadrícula poderão criar as vossas
composições. Podem encontrá-la em anexo.
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ACERCA DESTE
DOSSIÊ

• Depois de terem criado, inventado, tocado e pensado em todos os tipos de ostinatos, reparem nestas obras:

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

Allan McCollum, 216 Plaster Surrogates (216 substitutos de gesso),
1987-1988. Foto: Arquivo da Coleção de Arte Contemporânea da
Fundação “la Caixa”.

Alan Charlton, Painting in ten parts (Pintura em dez
partes), 1990. Foto: Arquivo da Coleção de Arte Contemporânea da Fundação “la Caixa”.

Sol LeWitt, 49 Three-Part Variations on Three Different
Kinds of Cubes, 1967-1971. Esmalte sobre aço. Instalação
de arte conceptual. Allen Memorial Art Museum, Oberlin
College, Ohio, Estados Unidos. © Fund for Contemporary
Art / The Bridgeman Art Library.

• O que é que vos faz lembrar? Conhecem?

O último trabalho é do artista norte-americano Sol
LeWitt, autor do mural que está no átrio do edifício
do CaixaForum em Barcelona.

DESFASAMENTO

• Que ideias utilizam?

CÂNONE E FUGA

• Poderia servir-vos como partitura?
INDEPENDÊNCIA

NOVAS
SONORIDADES

ANEXO

<

ANTERIOR

Se forem ao CaixaForum não deixem de o ver (o
que seria difícil, uma vez que é a primeira coisa
com que nos deparamos ao entrar). Observem-no
de perto, de longe, de diferentes ângulos. Partilhem as vossas impressões e falem das ideias que
LeWitt utilizou neste mural. Será difícil chegarem a
acordo: alguns verão repetição, outros movimento,
outros variedade... E na verdade, felizmente, em
matéria de arte, cada um vê as coisas com olhos
diferentes.
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Sol Lewitt, Splat, 2011.
Foto: Duccio Malagamba.
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MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA...MÚSICA

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

Neste exemplo, a palavra que é repetida, MÚSICA, repete-se sem alteração. Reparem, em alternativa, neste outro exemplo:
MELODIA

MÚSICA...ÚSICAM...SICAMÚ...ICAMÚS...CAMÚSI...AMÚSIC...MÚSICA

MOVIMENTO
PARALELO
A palavra vai mudando até que volta à ordem
inicial. Mas, como é que vai mudando?

OSTINATO

A chave é que, cada vez que começamos, vamos
deslocando a letra inicial da palavra. A primeira
vez, temos a palavra como ela é, mas a segunda
vez começa com a segunda letra. E assim sucessivamente, até que a palavra volte à sua forma
original.

DESFASAMENTO

CÂNONE E FUGA

Se o expressássemos de uma forma numérica, a
coisa poderia ficar assim:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INDEPENDÊNCIA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

NOVAS
SONORIDADES

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
etc.

ANEXO

<

ANTERIOR

Experimentem com os vossos nomes. Verão que os
resultados podem ser muito divertidos:

VÍCTOR
TORVÍC

CAMI LO
MI LOCA

MAITE
ITEMA
FAUSTINO
AUSTINOF

CLARA
ARACL

Com todo este material, já podem compor uma
pequena peça musical sobre os vossos nomes. Podem
fazê-lo aos pares ou em grupo.

Em seguida, podemos experimentá-lo num
padrão de desenho, por exemplo:

Às vezes, parece que mudámos de idioma.
Escolham a versão do vosso nome que mais gostem.
Brinquem com a sonoridade de cada nome e
acentuem a pronunciação dos sons. Repitam-nos
constantemente e ouçam como soa.

TORVÍC TORVÍC TORVÍC

Já sabemos o que é o desfasamento.

O próximo passo é combinar o vosso nome com uma
versão alterada, ao mesmo tempo. Se fizermos dois
grupos, um grupo pode fazer o nome (Victor) e o
outro grupo a versão alterada (Torví). Experimentem
com diferentes nuances e entoções para aumentar o
interesse da atividade (forte, solto, murmurado, agudo,
grave, como se fosse um rap, etc.).
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ACERCA DESTE
DOSSIÊ

Esta ideia de ir desfasando um elemento é a
mesma que o compositor Steve Reich utiliza na
peça “Clapping Music” (1972), que iremos ouvir
no momento em que os músicos prepararam uma
sopa, cortando feijão-verde e cenouras. A partir de
um ritmo base que se vai repetindo constantemente, sem alterações, Reich adiciona o mesmo ritmo,
mas que se vai desfasando progressivamente
em relação ao primeiro, até que os dois voltam a
juntar-se, como no início. Esta animação ilustra
perfeitamente o conceito de desfasamento:

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

A música está organizada em blocos de 12
repetições. Isto significa que o ritmo se altera doze
vezes. A ideia é muito simples mas o resultado é
espetacular.

DESFASAMENTO

CÂNONE E FUGA

À medida que o segundo ritmo se vai desfasando, a sonoridade muda completamente, com o
aparecimento de novas combinações rítmicas. De
facto, tal como diz Reich, o “phase shifting process”
” (processo de deslocação de fase, ou para nós
o desfasamento) “é uma extensão da ideia de
cânone”.

INDEPENDÊNCIA

NOVAS
SONORIDADES

A ideia de CÂNONE (duas vozes que se imitam
deslocadas no tempo) é levada ao extremo, uma
vez que o ponto de partida se vai deslocando,
e isso faz com que a percepção também vá
mudando. Poderíamos dizer que se trata de duas
coisas que são idênticas e que ocorrem ao mesmo
tempo, mas uma delas vai-se dessincronizando
progressivamente. Este exemplo é muito explícito
e divertido!

Uma maneira fácil de obter o efeito de desfasamento
é escolher uma música e cada um começa a cantar
num momento diferente. Podemos fazê-lo em pares
(um canta a canção desde o início e o outro começa
onde quiser) ou para grupos maiores (cada um
começa onde quiser). É muito importante ouvirmonos e estarmos conscientes de que trabalhamos
em equipa. Pode parecer estranho no início e pode
acontecer que cada um cante sem prestar atenção
como soa. Mas se formos capazes de ouvir as outras
vozes enquanto cantamos a nossa parte, o resultado
vai ser fantástico. Todas as vozes são importantes

Se quisermos fazer o mesmo com os instrumentos, é
muito fácil. Dois instrumentos tocam em conjunto as
notas DÓ RÉ FÁ SOL LÁ e, a partir de determinada
altura, um dos que estiver a tocar, em vez de começar
por DÓ, começa por outra das notas, por exemplo
RÉ: ficaria então RÉ FÁ SOL LÁ DÓ, em vez de DÓ
RÉ FÁ SOL LÁ. Tentem ir começando com outras
notas e ouçam como soa. É importante que repitam
cada combinação algumas vezes (podem fazê-lo
12 vezes, como Reich), para se habituarem à sua
sonoridade e serem supreendidos quando fazem a
mudança
Uma das características mais interessantes da
peça “Clapping Music” é que só precisamos do
nosso corpo para a interpretar, neste caso das
mãos. Reich produz uma música a partir de um
som banal. Mas nós também. Certamente que
já jogámos, uma vez ou outra, a jogos de bater
palmas. Encontramo-los em todo o mundo e são
geralmente acompanhados por texto ou canções.
Podem ser muito simples e ter como base uma
palavra:

Ou um ritmo que se vai repetindo e ao qual se vai
adicionando texto:

ANEXO

<

ANTERIOR
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Clapping Music, Steve Reich

ACERCA DESTE
DOSSIÊ

Por vezes, utilizam-se objetos que se vão integrando no ritmo da canção. Aqui, temos uma canção
brasileira chamada Escatumbararibê, na qual são
utilizados copos. Como muitas vezes acontece em
canções populares, o texto não faz muito sentido,
é apenas um pretexto rítmico:

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO

Se quiserem aprender a fazer os movimentos com o
copo, aqui estão dois vídeos que irão ajudar-vos:

OSTINATO

Sem música:

Estes jogos utilizam sequências e ritmos que, de
alguma forma, nos podem lembrar a peça Clapping
Music. Certamente que, na turma, existirá alguém
que conhece algum jogo de bater palmas, daqueles
que se jogam no recreio. Podem ouvi-los e ensinálos uns aos outros. Talvez já estejam prontos para
inventar os vossos próprios jogos. Imagino que
tenham muitas maneiras de o fazer, mas aqui ficam
algumas sugestões:
• A partir de uma palavra ou frase muito curta,
inventem movimentos (parecidos com os de
“Chocolate”, que ouvimos). Os gestos seguem o ritmo
da palavra.

Com música:

DESFASAMENTO

• Inventem um ritmo muito simples (PAM PAM
PAMPAM PAM) e vão juntando o texto. Neste caso,
é o texto que se adapta ao ritmo. Podem contar uma
história, dizer os vossos nomes, as vossas comidas
favoritas, a canção do vosso clube favorito, etc. A
imaginação ao poder!
A ideia do desfasamento aproxima-se muito das
técnicas que encontramos nas músicas étnicas, como o gamelão de Bali ou as músicas subsaarianas,
pelas quais Reich mostrou muito interesse e que
têm uma forte influência na sua obra. Vamos ouvir
estas músicas e verificar que não estão tão distantes
de “Clapping Music” como poderia parecer inicialmente:

E se quiserem cantar a canção, aqui têm a partitura.

CÂNONE E FUGA

INDEPENDÊNCIA

NOVAS
SONORIDADES

ANEXO

Podem ouvir a melodia aqui:

<

ANTERIOR
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ACERCA DESTE
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Atividades

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

• A partir de um ritmo simples vamos compor a

MELODIA

nossa peça musical utilizando o desfasamento.
Primeiro, temos de encontrar esse ritmo simples,
por exemplo:

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

Depois, fazemos o desfasamento e, assim, obtemos quatro versões do ritmo.

grupo terá de seguir (1, 2, 3, 4). Podemos atribuir
instrumentos ou sons diferentes, a cada grupo,
para acrescentar variedade. Mas pensem na peça
original de Reich, na qual apenas se utilizam as
mãos. Menos é mais!

tocar a nossa própria versão de “Clapping Music”
utilizando o mesmo ritmo original (ou reproduzir
a peça completa, tal como Reich a escreveu).
Encontrarão a partitura aqui, mas talvez seja mais
fácil utilizar uma partitura mais intuitiva, como por
exemplo, uma quadrícula:
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

No momento de interpretar o ritmo, pode ajudar
escrever um texto. Uma possibilidade poderia ser:

CÂNONE E FUGA

1

2

3

um dois três

INDEPENDÊNCIA
A partir deste material, podemos fazer as combinações que quisermos. Uma maneira fácil e
prática é dividir a turma em grupos e atribuir
um ritmo a cada um deles. Se alguém fizer de
maestro, podemos definir um sinal com as mãos
para começar, para parar e para continuar, e com
os dedos, podemos indicar o ritmo que cada

NOVAS
SONORIDADES
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

• Também podemos nos entusiasmar-nos e tentar

1

DESFASAMENTO

Uma vez assimilado o ritmo base, apenas nos falta
deslocar o ritmo e reproduzir esses ritmos simultaneamente. Se fizermos o primeiro desfasamento e
começarmos o ritmo na segunda caixa, ficaria assim:

4

5

6

que bom!

7

8
sim

9

10

11

12

• Se estiverem muito entusiasmados, podem
fazer uma coreografia de acordo com o ritmo.
Há quem já o tenha feito! Não percam isto, é
impressionante:

quem ben

Bater palmas também nos pode ajudar. A mão
esquerda pode dar palmadas nas pernas, e a
direita pode fazer os silêncios no peito. Desta
forma, temos um sentido de continuidade que nos
ajudará a assimilar o ritmo globalmente. A mão
que faz os silêncios pode fazê-los cada vez mais
soltos, até desaparecerem.

19

Se quiserem, podem produzir a obra tal como
Reich a imaginou, repetindo 12 vezes cada desfasamento, ou podem fazer uma versão mais pessoal,
com menos repetições, e escolher o desfasamento
que quiserem. A questão é que, façam o que
fizerem, soará sempre a “Clapping Music”.

Também podem fazer a vossa versão de
“Clapping Music”, utilizando programas de
computador que dispõem da mesma partitura, que
estivemos a utilizar. De seguida, vou indicar um
site onde poderão experimentar e criar diferentes
combinações rítmicas:
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Fuga nº. 5 em Ré Maior Op. 87, Dmitri Shostakóvich

ACERCA DESTE
DOSSIÊ

Um cânone é uma ideia musical que ocorre quando a mesma ideia recomeça, mas mais tarde.
Outra maneira de explicá-lo seria dizer que se trata de uma voz que segue a outra, cantando a
mesma música mas deslocadas no tempo.

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

Se duas pessoas cantam juntas uma canção, fazem-no ao mesmo tempo:
MELODIA

POR QUE DORMES, POR QUE DORMES? FREI JOÃO, FREI JOÃO, VAI TOCAR OS SINOS, VAI TOCAR OS
SINOS, DLIM DLIM DLÃO, DLIM, DLIM, DLÃO

Aqui encontrarão uma animação do cineasta
Norman McLaren inspirada na ideia do cânone.
McLaren foi um desenhador e cineasta que
realizou muitos filmes de animação. As suas
animações são caracterizadas por uma grande
criatividade e originalidade. Uma imagem vale
mais que mil palavras...

Mas se uma pessoa começar a cantar a seguir à outra, já teremos um cânone:

MOVIMENTO
PARALELO

POR QUE DORMES, POR QUE DORMES? FREI JOÃO, FREI JOÃO, VAI TOCAR OS SINOS, VAI TOCAR OS
SINOS, DLIM DLIM DLÃO, DLIM, DLIM, DLÃO

Se o cânone for a três vozes, teremos o seguinte:

OSTINATO

POR QUE DORMES, POR QUE DORMES? FREI JOÃO, FREI JOÃO, VAI TOCAR OS SINOS, VAI TOCAR OS
SINOS, DLIM DLIM DLÃO, DLIM, DLIM, DLÃO

DESFASAMENTO

Uma forma de fazer um cânone é a partir de ditados
e provérbios. Juntamo-nos em pares: alguém recita
o ditado e o par pode começar quando quiser.
Experimentem com diferentes pontos de início e
ouçam como a sonoridade muda.
Agora, utilizaremos uns cartões para fazer os ritmos.
Desenhamos algo em cada cartão e apenas teremos de
cantar o nome do que estiver desenhado. Se for um
carro, cantaremos CA-RRO! Podemos desenhá-lo ou
utilizar o computador. Nos cartões, podemos desenhar
frutas, brinquedos, juntar fotos de alunos ou sobre o
que estiverem a trabalhar naquele momento. Uma
boa opção são as partes do corpo (mão, dedo, perna,
ombro, barriga, antebraço, etc.). Uma vez que a
Muriel tem de terminar a sopa, utilizaremos coisas
para comer. Poderíamos ter pão, sopa e cenouras. Se
quisermos o silêncio, o mais fácil é deixar o cartão em
branco. Podemos ir experimentando combinações e
ordens diferentes com os cartões e tocar em todos ao
mesmo tempo. Se quisermos fazer um cânone, apenas
teremos de fazer dois grupos. O segundo grupo irá
sempre começar mais tarde e já teremos o nosso
cânone.

CÂNONE E FUGA
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O cânone baseia-se na imitação, ou seja, na
repetição dos fragmentos e das melodias
entre as diferentes vozes. Já todos estivemos
num espaço onde a ressonância é muito
exagerada, como numa igreja ou na montanha. Na verdade, o eco poderia ser uma versão
muito rudimentar do cânone. Neste vídeo
verão como funciona o eco. Certamente que
conhecem a personagem que o explica...

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

Nos cânones, a segunda voz costumava ser
uma repetição exata do que produz a primeira, mas os compositores encontraram outros
procedimentos mais elaborados, como por
exemplo, que a segunda voz seja mais aguda
ou mais grave. Encontramos, inclusivamente,
cânones em que a segunda voz faz o mesmo
que a primeira, mas ao contrário. De facto,
os cânones tornaram-se numa espécie de
divertimento musical que fascinaram os
compositores.

DESFASAMENTO

CÂNONE E FUGA

INDEPENDÊNCIA

Aqui, poderão ouvir um cânone de 24 vozes,
do compositor Josquin des Prés:

NOVAS
SONORIDADES

Atividades
• Agora vamos fazer uns jogos baseados na ideia da
imitação e do cânone. Dispondo o grupo em círculo,
uma pessoa faz uma série de movimentos e gestos,
e todo o grupo reproduz o que essa pessoa fizer.
• Depois, podemos testar uma versão muito divertida do jogo na qual uma pessoa sai da sala de
aula e não sabe quem é o «guia». Quando estiver
decidido quem irá dirigir, a pessoa entra e começa
a fazer os gestos. O objetivo do jogo é que a
pessoa que estava fora adivinhe quem é o «guia».
Podemos dar-lhe três tentativas para o descobrir.
Devemos tentar esconder e não olhar para o guia.
Se quiserem, podemos fazê-lo com música e fazer
os movimentos seguindo as pulsações.

• Podemos agora apresentar a ideia de cânone
e o grupo não irá alterar o movimento até que o
guia diga «troca!» Ou seja, se a pessoa que está
a dirigir bater palmas, todos irão bater palmas.
Quando o guia trocar e começar a bater os pés, o
grupo permanecerá a bater palmas, até que o guia
diga «troca!» Neste momento o grupo começa a
bater os pés e o guia faz o outro movimento de
novo. E assim sucessivamente.

ANEXO

<

ANTERIOR
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Quando fazemos jogos de imitação, podemos
jogar com três formas de imitação. Existe a
imitação simultânea, em que todos imitam o guia
ao mesmo tempo. É muito intuitiva, uma vez que o
grupo deve antecipar o que vai acontecer mas, em
contrapartida, não é muito precisa, uma vez que,
por vezes, é difícil antecipar o que irá acontecer. A
imitação lembrada é aquela em que, em primeiro
lugar, intervém o guia, e de seguida o grupo repete,
seguindo o esquema de pergunta-resposta. Pode
ser mais precisa e focar-se na capacidade de ouvir
do grupo. Na imitação sobreposta, o grupo imita
o guia, mas o que reproduz o grupo e o que faz o
guia não coincidem no tempo. Enquanto o guia
faz uma coisa, o grupo faz outra, mas ao mesmo
tempo já pode observar qual será a próxima ação.
Esta imitação obriga o grupo a imaginar o que
vai acontecer e a desassociar o que vêem do que
fazem. Como vêem, não deixamos de brincar com
a ideia do cânone.

• Um outro jogo interessante é o de passar um
som. Juntamo-nos em círculo e emitimos um som
que cada pessoa terá de reproduzir para a pessoa
seguinte, até voltar ao ponto de partida. Podemos
passar diferentes sons, em diferentes direções e,
assim, obrigar o grupo a controlar em que ponto
do círculo cada som se encontra. Outra variação
consiste no envio de mais do que um som enquanto
o primeiro não tiver dado a volta completa. Nesta
versão, é importante que os sons contrastem e
sejam curtos, de forma a que complementem e para
que o resultado sonoro tenha interesse.
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A fuga segue a mesma ideia do cânone mas com
mais complexidade. Trata-se de uma composição
com base num tema (uma melodia ou uma ideia
musical curtas) que, através da imitação, surge ao
longo de toda a peça. Numa definição mais simples
poderíamos dizer que se trata de um tema que surge durante a peça e que se harmoniza com outras
melodias. O tema pode aparecer na sua versão
original ou poderá sofrer várias modificações. Um
dos princípios básicos da fuga é como se harmoniza o tema com os restantes elementos. As possibilidades são infinitas e dependem da capacidade
do compositor. O tema está sempre presente mas
pode surgir de muitas maneiras.

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

Quando a Muriel calça os sapatos mágicos, a
pianista interpreta uma fuga do compositor russo
Dmitri Shostakóvich. Trata-se de uma fuga para piano solo. O tema da fuga é a melodia que é tocada
no início, sobre a qual é construída a fuga. O tema
sofre modificações (soa mais agudo, mais grave),
mas é sempre possível reconhecê-lo. É por isso
que se chama tema. Colocamos-lhe texto e, assim,
podemos cantar e familiarizarmo-nos com ele.

CÂNONE E FUGA

INDEPENDÊNCIA

NOVAS
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ANEXO

Fuga núm. 5 en Re Mayor Op. 87. Shostakóvich. Piano: Maria Molet.
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o lá mu riel,

Va mos mu riel,

ANTERIOR

ho je

Uma atividade interessante consiste em escolher um
movimento (por exemplo, por-se de pé) e repeti-lo
cada vez que surja o tema da fuga. Desta forma,
veremos claramente com que frequência surge o tema
e em que momentos da peça.

• Simples, claro e divertido:

• Primeiro uma linha e, de seguida, o volume:
As ideias de imitação, combinação e simetria compõem a essência da fuga. A simetria permite dar
consistência e contraste às fugas. Na arquitetura, a
ideia de simetria também está muito presente nos
edifícios. Nesta animação de Norman McLaren ,
elaborada com base na ideia da fuga, , veremos
como o tema da fuga, a esfera, vai surgindo e traça
diferentes figuras através da simetria. Apesar
das múltiplas figuras e esquemas que aparecem,
reconhecemos sempre o tema (ou seja, a esfera).
Vejam e escutem, para ver o que vos parece:

não tens

co me tu do e a ca

Nos sites que abaixo indicamos poderão desenhar
e pintar figuras utilizando as ideias da imitação e
da simetria. Verão como podem, de forma muito
simples, fazer desenhos muito elaborados:

• Para os mais pequenos:

A fuga é uma ideia que pode ser aplicada a qualquer
melodia. Tudo dependerá da habilidade e da
imaginação do compositor. É uma técnica e quase
qualquer melodia pode tornar-se no tema de uma
fuga. Aqui está um exemplo de fuga, curiosamente
elaborada a partir da melodia de um telemóvel, que
vos irá soar muito familiar:

fo me?

ba’a so pa
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A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

• Também podemos criar as nossas figuras
caleidoscópicas utilizando o computador:

• Temos dito que a fuga trabalha com as ideias de

MELODIA

imitação, simetria e combinação. Existe um objeto
que também trabalha, simultaneamente, com
essas três ideias: um tubo pelo qual olhamos e vemos umas imagens que vão mudando, dependendo do modo como o movemos. Como já devem ter
adivinhado, estamos a falar do caleidoscópio.

MOVIMENTO
PARALELO

No caleidoscópio, as imagens que vemos são fruto
da combinação das peças que estão dentro do
tubo. Estas peças refletem-se nuns espelhos e vão
criando diversas simetrias. Nestes sites poderão
encontrar informações sobre como construir um
caleidoscópio:

OSTINATO

DESFASAMENTO

Muito simples: cliquem e só precisam de mover o rato.

Funciona com a mesma ideia (clicar e mover o rato),
mas as possibilidades são muitas. Podemos brincar
com a cor, com a espessura das linhas e, inclusive,
podemos modificar a simetria do desenho.

Podem fazer-se desenhos espetaculares!

CÂNONE E FUGA
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Eleanor Rigby, The Beatles
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Gostam de pão com azeite e chocolate? E de frango
com lagostim? Ou talvez de melão com presunto?

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

Se clicarem aqui, poderão ouvi-las:

Parece que nada de bom pode resultar destas
músicas, mas tentemos juntá-las para ver o que
acontece:

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

DESFASAMENTO

À primeira vista podem parecer pratos que contêm
ingredientes muito diferentes porque misturam
conceitos como o doce e o salgado, ou a carne e o
peixe. No entanto, a combinação destes ingredientes resulta em pratos muito bons e já são quase
considerados pratos tradicionais na nossa cozinha. Existem coisas que aparentemente podem
parecer contraditórias mas, quando as juntamos,
ficam bem em conjunto. Isso é exatamente o que,
por vezes, ocorre com a música.

CÂNONE E FUGA

INDEPENDÊNCIA

NOVAS
SONORIDADES

Por vezes, melodias e ritmos que parecem não
ter nada em comum ganham sentido quando os
sobrepomos, dado que se complementam. No
final do espetáculo, vamos ouvir músicas que nos
vão surpreender

ANEXO

<

ANTERIOR

Agora soa-nos fantástico, certo? Diferentes pontos
de partida que nos levam ao mesmo lugar. Esta é
a última peça que ouviremos no concerto. Trata-se
de Eleanor Rigby, do famoso grupo The Beatles.
O compositor russo Stravinsky tinha, por vezes,
uma forma de compor muito curiosa: escrevia
a sua música e, depois, cortava a partitura com
umas tesouras, em diferentes secções e temas;
de seguida, reconstruía a partitura, colocando os
fragmentos na parede. Isso permitia-lhe ver os
elementos da sua música separadamente e decidir
como os agrupava ou como os repetia. Os elementos que não tinham nada a ver, quando soavam
em simultâneo, resultavam na perfeição. De certa
forma, desconstruía a música para a reestruturar.
Podemos ouvir um trecho da sua Sinfonia para
instrumentos de sopro, na qual utilizou esta ideia:
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Um dos exemplos mais claros de música resultante da sobreposição de elementos independentes
que formam um sentido musical pode ser encontrado em algumas das obras do compositor
norte-americano Charles Ives. . Ives foi um visionário muito interessado nas novas combinações
sonoras e musicais. Uma das suas obras mais
conhecidas é The Unanswered Question (A
pergunta sem resposta).
Trata-se de uma peça constituída por três ideias
muito diferentes: acordes produzidos pelos
instrumentos de cordas, intervenções das flautas
de caráter mais livre, e uma melodia de trompete,
que poderíamos identificar como a pergunta sem
resposta. As três ideias alternam-se e sobrepõemse sem se relacionarem entre si, mas a música
resultante é muito interessante.
Na versão que iremos ouvir também será possível
ver a partitura. Isso será muito útil, já que poderemos observar os três elementos. Nas pautas
inferiores observaremos as cordas que não param
de tocar, na pauta do meio a intervenção do
trompete, e na pauta superior as intervenções das
flautas:
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A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

• Se quisermos compor música a partir de

MELODIA

elementos diferentes ou contraditórios, podemos
fazê-lo de diversas maneiras.
Uma delas é a partir de cartões desenhados que
temos de fazer soar. Os cartões têm de contrastar,
por exemplo assim:

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

O passo seguinte consiste em criar uma música
curta (de 10 a 15 segundos), para cada cartão.
Quando tivermos o material, temos que decidir
como o vamos combinar.
Comecem por decidir uma ordem para tocar os
cartões. Depois, podem tocar simultaneamente
em pares e, de seguida, todos ao mesmo tempo.
Uma boa maneira de fazerem a vossa partitura
é construir uma quadrícula (irão encontrá-la em
anexo). Com uma quadrícula de 4 x 4 podemos
colocar um cartão em cada caixa e tocá-lo por
colunas, filas, na diagonal, para a direita, para a
esquerda...

DESFASAMENTO

• Se queremos fazer músicas com o sistema de
cortar e colar, como Stravinsky, uma das maneiras
mais simples e divertidas é com programas para
compor com padrões-tipo, como o ACID Xpress.

Recomendo-vos um programa parecido disponível
online com o qual podem fazer as vossas composições. Chama-se Soundation.

Terão de agrupar os sons à direita, em pastas e,
quando gostarem de um som, terão apenas de o
arrastar para um canal. Uma vez colocado, podem
prolongar o som com o rato (cliquem no canto da
esquina de cima, à direita, para aumentar o som
com o rato). Se quiserem ouvir o que têm feito,
cliquem em “play”.

Para músicas e texturas mais interessantes e
complexas, recomendo-vos o Pulsate.

CÂNONE E FUGA

INDEPENDÊNCIA

Só têm que clicar e irão aparecer círculos. Cada
círculo tem o seu ritmo e movimento, mas a sua
interação fará que surjam músicas diferentes..., mas
sempre muito interessantes.

Utilizámos figuras e formas, mas podem utilizar o
roteiro musical e colocar em cada cartão melodias
e ritmos, ou simplesmente fotos de coisas (um
carro, uma flor, uma cadeira, a lua...).

NOVAS
SONORIDADES

Quando começarem não conseguirão parar!

ANEXO

<

ANTERIOR

25

SEGUINTE

<

NOVAS SONORIDADES

DOSSIÊ
EDUCATIVO
ACABA
A SOPA!

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO

OSTINATO

DESFASAMENTO

CÂNONE E FUGA

INDEPENDÊNCIA

NOVAS
SONORIDADES

ANEXO

Haikus para violoncelo e piano núm. 1 e Haikus para violoncelo e piano núm. 2. Josep Maria Guix. Violoncelo: Olga Dominguez. Piano Maria Molet.

ACERCA DESTE
DOSSIÊ

Haikus 1 e 2, Josep Maria Guix

<

Na sua ânsia de experimentar coisas novas para
surpreender quem escuta a sua música, os compositores foram procurando novas sonoridades.
Desde a utilização conjunta de instrumentos e
vozes até aos atuais computadores e sintetizadores,
o universo sonoro nunca parou de crescer e de se
renovar.
O facto de os intérpretes tocarem cada vez melhor
os instrumentos obrigou os compositores a encontrar novas formas de os tocar e, assim, oferecer
mais possibilidades. Uma das maneiras que os
compositores utilizaram para encontrar novos sons
foi a procura de novas formas de tocar os instrumentos tradicionais.
Quando no concerto se explica o conto da Rainha
das Neves, o piano e o violoncelo interpretam
duas peças do compositor Josep Maria Guix que
se intitulam Haikus. Nestas peças, Guix cria uma
atmosfera muito especial. Utiliza os instrumentos
de uma forma muito minuciosa. O violoncelo usa
recursos técnicos muito imaginativos (trémulo de
harmónicos), a ponto de já não sabermos se o que
estamos a ouvir é um violoncelo. O piano executa
uma fiada de sons e depois uma série de sons
compridos, como se fosse um sino.

Os compositores recebem influências de outras
músicas, como a música popular, e isso faz com
que encontrem sonoridades a que talvez não
chegassem de outro modo.
Ouçam este fragmento de uma obra do japonês
Yasunoshin Morita e observem a sua forma imaginativa de tratar um dueto de violino e violoncelo.
De certeza que vão ficar surpreendidos!

Agora seremos nós a procurar novas formas de tocar
os instrumentos que temos na sala de aula.
Dispostos em círculo, distribuímos um instrumento
a cada um e teremos que encontrar uma forma
diferente de o tocar. Experimentem coisas que não
sejam óbvias, não ignorem qualquer possibilidade
e arrisquem. Depois partilhem os sons e comentem
como podem ser melhorados ou inclusive encontrar
outros novos.

No espetáculo, o clarinete e o piano tocam a peça
de Machaut Je vivroie liement, na qual o piano faz
uma nota pedal (uma nota longa ou que se repete
várias vezes. Ver OSTINATO) de uma forma muito
curiosa. Estamos habituados a ver tocar o piano
com as teclas, mas desta vez a pianista fá-lo-á soar
esfregando as cordas. Devem pensar que o piano
não é um instrumento de corda esfregada..., pois
agora já sabemos que pode ser. Agora proponhovos que fechem os olhos ou que simplesmente
não olhem para a imagem deste vídeo. Ouçam-no
e depois discutam os instrumentos que ouviram.
De certeza que aparecem instrumentos de percussão, a guitarra...

O surpreendente é que tudo foi feito com um
piano!

Aqui podem ler a partitura:

ANTERIOR
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Haikus 1 e 2, Josep Maria Guix
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Outro caminho que os compositores seguiram
para ampliar a paleta sonora das suas obras é a
utilização de elementos do dia-a-dia ou do próprio
corpo humano como instrumentos. No concerto
iremos ouvir a peça Clapping Music, do compositor
Steve Reich, na qual o único instrumento que
precisamos é o nosso corpo, já que se interpreta
batendo palmas:

A COZINHA DA
COMPOSIÇÃO

MELODIA

MOVIMENTO
PARALELO

Músicos como Keith Terry, um dos criadores da
Body Music (música criada utilizando o corpo
como ponto de partida), aprofundaram o uso do
corpo como instrumento e conseguiram resultados espetaculares, como o que podem ver neste
vídeo:

OSTINATO

DESFASAMENTO

Se falamos de elementos quotidianos que se convertem em instrumentos musicais, não podemos
deixar de citar o compositor chinês Tan Dun,
famoso pelas bandas sonoras de filmes como O
Tigre e o Dragão o Herói.

Mais próximo de nós, temos Xavier Lozano,
músico e criador com uma facilidade insólita para
extrair sons de tudo. Qualquer coisa que tenha à
mão corre o risco de se transformar num instrumento musical!

Em resultado do seu interesse pelas coisas que
nos rodeiam, Tan Dun escreveu uma série de concertos nos quais elementos como a água (Water
Concerto), o papel (Paper Concerto) ou as pedras
(Earth Concerto) são os instrumentos solistas. A
música que produz é surpreendente, ao ponto de
não sabermos exatamente o que estamos a ouvir.
Aqui podem ouvir e ver alguns fragmentos:
• Water Concerto:

• Paper Concerto:

CÂNONE E FUGA

• The Map:
INDEPENDÊNCIA
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• Agora experimentem fazer os vossos haikus

O haiku é uma forma poética japonesa que se
caracteriza pela sua brevidade e concisão. Costuma descrever um instante, uma sensação, um
momento.

• Leiam atentamente o texto em voz alta. Ouçam
como soa, que ritmo tem. Por vezes os poemas
têm uma música dentro, uma forma de soar muito
especial que só podemos descobrir ouvindo com
atenção.

musicais a partir destes dois poemas. Aqui têm
algumas sugestões:

Os haikus despertam a nossa imaginação, já que
utilizam imagens e sensações que todos conhecemos mas que se relacionam de uma forma
inesperada. O elemento surpresa costuma surgir
quando relacionamos o que estamos a imaginar
com o que lemos.

OSTINATO

As duas peças de Josep Maria Guix que ouviram
no concerto são inspiradas em dois haikus:

DESFASAMENTO

À intempérie,
vai-se infiltrando o vento
até à minha alma.
Matsuo Basho

CÂNONE E FUGA

Tudo a frescura.
Foge do campo
a badalada.

INDEPENDÊNCIA

• Escolham os conceitos do poema. Por exemplo,
no segundo haiku podemos escolher frescura e
sino. Agora encontrem uma sonoridade para frescura e outra para sino. Não tentem imitar os sons,
procurem que a música transmita os conceitos,
que a música soe a frescura ou a sino.
• O último passo será combinar os dois sons.
Decidam qual começa e qual termina, e a ordem
em que os irão tocar. Podem tocar os dois sons ao
mesmo tempo, ou primeiro um e depois o outro.
Procurem a forma da música soar mais próxima
do poema. Uma duração de 30-45 segundos será
ideal.

Com os avanços tecnológicos surgiram instrumentos, como os sintetizadores, que praticamente
permitem que os compositores imaginem um som
e o criem com o sintetizador.
Deixo-vos dois instrumentos online que irão
certamente despertar a vossa curiosidade musical.

Só têm que clicar nos quadrados coloridos e verão
como soam.

Encontrarão umas notas de piano que vão subindo.
Se quiserem podem movê-las ou empurrá-las, ou
acrescentar mais notas ou acordes. Está em inglês,
mas o funcionamento é muito intuitivo. O melhor
sistema é ir tocando em todos os botões e ir vendo o
que acontece.

Divirtam-se!

Yosa Buson

NOVAS
SONORIDADES

Como podem ver, aparecem elementos da natureza e sensações que podemos notar, como o vento,
a frescura ou o som do sino.
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