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recuperação de uma percepção clara das relações de direcionalidade; uma ênfase sobre a 

comunicabilidade de cada solução particular. O trabalho com a definição de uma hierarquia 

de freqüências, com a constituição de centros frequenciais como pólos de referência na 

organização das alturas, opera a recuperação de um dado histórico fundamental para a 

organização do tempo musical. Um traço distintivo dominante que permite a definição de 

regiões de variadas dimensões pela pertinência estatística das freqüências e de suas atrações – 

seja pela constituição de uma ou mais alturas como pólos de atração, seja pela ausência de 

uma polarização dessa ordem.  

Essa noção de direcionalidade harmônica, como de resto ocorre com as teorias harmônicas em 

geral, tem pouco embasamento (em um nível muito elementar) em relações “naturais”, 

vibratórias – trata-se de um trabalho com a percepção em um contexto sócio-cultural 

específico, no âmbito de uma linguagem em particular. A tabula rasa almejada pela música 

de vanguarda da década de meados do século XX se esforça por eliminar todo e qualquer 

resquício do tonalismo (e dos gestos do século XIX em particular). Pousseur já apontava, logo 

em seguida, como essa eliminação artificial ocorre em pura perda: perdem-se cláusulas 

organizadoras do discurso que são pertinentes à linguagem da música erudita de maneira 

geral, e não a um ou outro sistema em particular. Por certo tempo, a polarização pura e 

simplesmente foi vista como um dos rastros tonais a serem eliminados, assim como o 

intervalo de oitava (em L’apothéose de Rameau Pousseur já combatia essas duas eliminações, 

recontextualizando seu significado e suas potencialidades). Em Penser la musique 

aujourd’hui, por exemplo, Boulez considera incoerente com a organização das alturas 

proposta por Webern a ocorrência de relações de oitava sobre mi no segundo movimento das 

Variações op.27 para piano (Boulez, 1963, p.48-49). Sob o ponto de vista de uma escuta 

lingüística da direcionalidade harmônica, recuperando seu elo com a tradição sem reintegrar 

os sistemas do passado, essa mesma oitava sobre mi pode ser interpretada como um dos 

eixos para a organização das alturas de toda a peça, ocorrendo no meio do segundo 

movimento da peça, enquanto em toda a seção final do terceiro movimento Webern polariza o 

mesmo mi bemol na região grave da tessitura, sempre no mesmo registro, em notas longas, 

manipulando a série para que ele predomine na memória sobre as outras freqüências.  

Willy comenta em suas aulas90 como ele trabalhava nessa direção, a partir da análise do 

repertório e de suas experiências em suas obras (e considerava a elaboração de um trabalho 

acadêmico sobre o assunto), quando se depara com um livro trazido por uma amiga, em 1972, 

                                                
90 Cf. Ulbanere (2005, Anexos, p.135-138 e p.144-146). 
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que não só empreendia essa análise do repertório e uma proposta de controle das polarizações, 

como desenvolvia essa ferramenta de modo a calcular com precisão relações cadenciais e 

coeficientes de estabilidade e instabilidade para intervalos e acordes de qualquer dimensão. 

Tratava-se de Mort ou transfigurations de l’harmonie, de Edmond Costère (1962). Costère já 

iniciara uma ampla teorização dos sistemas harmônicos históricos em Lois et styles des 

harmonies musicales (de 1954), mas nem a referência a esse livro anterior, nem a 

incorporação de sua visão teórica como um todo parecem ter sido tão pertinentes na busca de 

Willy quanto as ferramentas que ele elabora no quinto e no sexto capítulos do livro de 1962. 

A partir de apontamentos em análises fragmentárias de diversas obras (incluindo peças 

seriais), Costère argumenta que uma cinética “natural” das alturas e de suas afinidades 

permanece, perene, “desde as música primitivas até as músicas de vanguarda”. Sua 

fundamentação residiria em primeiro lugar na “ressonância harmônica” na “afinidade 

primordial entre dois sons claramente diferenciados”, gerando os intervalos de oitava e quinta 

justas (e por conseqüência o de quarta justa). Em seguida argumenta que o “deslizamento 

natural dos sons na escala ininterrompida das alturas” gera um outro “intervalo espontâneo, 

aquele que une dois sons imediatamente vizinhos do meio sonoro, como o semitom de nossa 

escala temperada” (Costère, 1962, p.66-67). Se o fundamento exclusivamente “natural” e o 

critério de “deslizamento” podem ser questionados na abrangência que Costère os aplica 

(como se concernesse a toda e qualquer linguagem musical humana), sua coincidência com os 

fundamentos cinéticos e as afinidades entre alturas tanto dos primeiros modalismos como de 

toda a trajetória do sistema tonal tornam sua conclusão legítima para a linguagem da música 

erudita em toda sua história, desde suas mais remotas origens. Essa fundamentação que 

transcende os sistemas de referência particulares para ser pertinente ao fundamento da 

linguagem explica sua permanência nas inúmeras ocorrências que Costère encontra no século 

XX – e que abundam muito além dos breves exemplos que ele aponta91.  

A partir dessa referência inicial, em que, no sistema temperado, qualquer nota tem relações 

atrativas diretas consigo mesma, com os semitons superior e inferior e intervalos de quinta 

superior e inferior (além das transposições de oitava por toda a tessitura dessas cinco classes 

de alturas), já seria possível analisar as relações de polarização dentro de intervalos, entre as 

notas de um mesmo acorde, e em sucessão melódica. A série utilizada por Willy em Kitsch, 

                                                
91  Menezes aponta como diversos traços do pensamento de Pousseur, na direção de uma recuperação 

das relações direcionais na música contemporânea, convergem com a teoria de Costère (veja-se a 
nota de rodapé em Pousseur, 2009a, p.195). 
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antes do conhecimento da teoria de Costère, mostra como ele já havia chegado a conclusões 

similares empiricamente.  

 
Ex.118. Análise da série utilizada em Kitsch. 

 
No exemplo acima, mostramos como a construção dessa série é orientada por dois recursos 

básicos: de um lado, as polarizações bem definidas (pelo uso de todas as notas polarizadoras 

de cada centro de alturas enfatizado), assinaladas por linhas tracejadas, e seu contraste com as 

suspensões da polarização através das relações por tons inteiros (assinaladas por arcos). De 

outro lado, onde se assinalam os colchetes em linhas contínuas no exemplo acima, ocorre uma 

espécie de motivo em espiral; a polarização do ré, predominante na série, é sempre obtida por 

um conjunto que não apenas perpassa as suas notas atrativas (como relações de força 

atemporais) mas percorre um movimento direcional de alturas que aponta para o novo centro. 

 
Ex.119. Representação em espiral do movimento direcional das alturas (nas polarizações sobre ré) na 

série de Kitsch. 
 

No exemplo acima temos uma representação em espiral das notas utilizadas na polarização do 

ré na série de Kitsch (nos registros de sua apresentação original), em sentido anti-horário. A 

única nota ausente é lá bemol, o que se explica pela sua distância de um trítono em relação a 

ré: as duas possuem as mesmas notas polarizadoras, portanto sua presença simultânea 

perturbaria uma polarização mais bem definida. A mesma espiral é utilizada também em 

sentido anti-horário, e suas notas não são utilizadas sempre em sequência linear: 

eventualmente o sentido da rotação é invertido em meio à figura, ou grupos de notas se 

juntam simetricamente acima e abaixo do pólo. O que é relevante é a distância simétrica 

dessas alturas (no total cromático) em relação ao pólo ao qual a espiral se direciona. Quando 

uma figura como essa é colocada em movimento, a aproximação (ou o afastamento) simétrico 

através das atrações predominantes de semitom gera como resultante uma força centrípeta (ou 

centrífuga, respectivamente) em relação à altura central. Esse movimento de polarização 
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traduzido em uma figura melódica acabaria se tornando um sinal extremamente recorrente na 

obra de Willy, como uma espécie de módulo simultaneamente serial e direcional. 

Além da definição dessas relações atrativas, Costère expande sua teoria para gerar duas 

ferramentas de especial interesse para a composição. Primeiro ele apresenta as “tabelas de 

afinidades”, em que representações matriciais levam a conclusões precisas sobre as relações 

de afinidade entre acordes (ou escalas) e o total cromático, situando e contextualizando todas 

as atrações possíveis. Em seguida, ele propõe um cálculo da estabilidade (ou da instabilidade) 

específica de um acorde, independentemente de seu contexto. Pelas afinidades naturais e 

culturais entre os doze sons, um acorde pode ser definido isoladamente como estável ou 

instável em comparação com a estatística da relação entre um acorde com o mesmo número 

de notas e o total cromático. 
Como cada som constitutivo se encontra ligado a cinco dos doze sons pelas afinidades 
recíprocas de oitava, de quinta e de semitom, é um potencial total de cinco unidades 
multiplicadas por quatro que coloca em jogo um agregado de quatro sons como SOL SI RÉ FÁ. Se 
há equilíbrio perfeito entre estabilidade e instabilidade, haverá uma repartição uniforme desse 
potencial atrativo de vinte unidades sobre o total dos doze sons, de modo que o valor médio 
teórico do potencial de cada um deles será de 20/12. Resulta então que: o potencial de afinidade 
de uma entidade de quatro sons em estado de equilíbrio perfeito entre estabilidade e 
instabilidade é de 20/12 multiplicado por quatro, ou seja entre seis e sete unidades de potencial 
atrativo92 (Costère, 1962, p.95). 

  
Costère calcula (e expõe) esse potencial médio entre estabilidade e instabilidade para acordes 

de 3 a 10 sons93. Somando o número de afinidades entre as notas constitutivas de um acorde, 

chega-se ao valor de seu potencial atrativo, que comparado à média de acordes com aquele 

número de notas, aponta se o acorde analisado é estável ou instável. No exemplo dado por 

Costère, sol-si-ré-fá, temos uma “densidade atrativa total” (nas palavras de Costère) de 

2+1+2+1 = 6 unidades, o que o caracteriza como instável (independentemente de sua função 

em um ou outro sistema de referência, bem entendido).  
                                                
92 “Puique chaque son constitutif se trouve relié à cinq des douze sons par les affinités réciproques 

d’octave, de quinte et de demi-ton, c’est un potentiel total de cinq unités multipliées par quatre que 
met en jeu une agrégation de quatre sons comme SOL SI RE FA. S’il y avait équilibre parfait entre 
stabilité et instabilité, il y aurait une répartition uniforme de ce potentiel attractif de vingt unités sur 
le total des douze sons, en sorte que la valeur moyenne théorique du potentiel de chacun de ceux-ci 
serait de 20/12. Il en résulte donc ceci: Le potentiel d’affinité d’une entité de quatre sons en état 
d’equilibre parfait entre stabilité et instabilité est de 20/12 multiplié par quatre, soit entre six et sept 
unités de potentiel attractif.”  

93 A fórmula à qual ele chega para calcular o coeficiente médio entre estabilidade e instabilidade 
poderia ser traduzida como  

 [(N x 5) / 12] x N 

 onde N significa o número de notas do acorde. Representada assim, essa fórmula poderia ser 
reduzida para  

 5N2/12 
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É certo que a elaboração dos agregados e das entidades e das resultantes verticais de uma peça 

passa por inúmeras preocupações mais pertinentes que esse cálculo, que permanece mais útil 

talvez como ferramenta de análise (seja dos objetos no decorrer da composição, seja da peça 

acabada) de que como recurso gerador. No caso específico de Willy, cabe aqui um parêntese: 

em algumas de suas peças um acorde isolado pode ser utilizado como inter-índice, 

comprimindo em uma entidade apenas (independentemente da sua forma de veiculação e 

distensão no tempo) uma rede de relações sintáticas (com o contexto no qual se insere) e 

inter-sintáticas. Alguns acordes escolhidos por Willy, agregados marcantes para a história da 

harmonia, são utilizados pelo significado particular que carregam (de acordo com as 

associações semânticas de sua origem). Seu Prelúdio 2, de 197594, é construído como uma 

reflexão sobre a natureza dos agregados verticais; a parte A se apropria de acordes “com 

nomes, reconhecíveis pelas marcas que deixaram no curso da História” (Oliveira, 2006): o 

“acorde de Tristão” de Wagner, o “acorde do desespero” do Scherzo nº 1 de Chopin, o 

“acorde místico” do Prometeus de Scriabin, o acorde da peça Farben op.16 nº 3 de 

Schoenberg, o acorde da Dança das adolescentes, da Sagração da Primavera de Stravinsky, 

os dois acordes opostos (tríades perfeitas à distância de um trítono) de Petrushka, também de 

Stravinsky. Em contraste de material (dentro da mesma proposta), a parte B da peça “articula-

se através dos mais anônimos de todos os acordes: os clusters” (idem), que enquanto negam a 

constituição interna e a própria noção tradicional de acorde, não deixam de remeter 

historicamente à marca de Henry Cowell. As movimentações dos clusters pelo campo de 

tessitura dialogam, ainda, com gestos do Prelúdio 1. Antes do retorno dos acordes “com 

nomes” ao final do Prelúdio 2, a transição entre os clusters e esses acordes é operada por 

acordes mais densos, mais complexos e historicamente posteriores: auto-citações das 

experiências harmônicas do próprio Willy nas peças LIFE: Madrigal e Impromptu para 

Marta. Já tivemos oportunidade95 de mostrar como, décadas mais tarde, Willy expandiria essa 

operação com os acordes “com nomes”, ampliando a gama de suas funções estruturais, na 

composição do Noturno em torno de uma deusa nua em 2002. Se seu planejamento em ABA 

propõe outra solução da mesma proposta (do contraste entre os clusters e os desenhos 

melódicos e harmônicos  claros), a utilização do “acorde de Tristão”, do “acorde místico” e do 

acorde da Sagração da primavera ultrapassa o significado amoroso – e sensual – que 

carregam para dialogar polifonicamente (e polissemicamente) com citações da música popular 
                                                
94  Comentários anteriores sobre essa peça incluem os de Menezes (2002, p.326-328, ao lado de uma 

peça de Menezes escrita sob essa influência, TransFormantes I) e Salles (2005, p.219-222) – neste 
último, ao lado de uma interpretação da obra de Willy do final da década de 1980.  

95  Cf. De Bonis (2009a e 2009b).  
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brasileira que veiculam significados similares no campo pessoal. Willy convida à percepção 

desses significados (e à sua relação com os outros materiais) nos comentários que 

acompanham a peça, que ele pede que sejam enunciados pelo pianista quando da execução. 

O conjunto das ferramentas de Costère permite um enriquecimento considerável das 

operações sintáticas em música (e de suas resultantes semânticas), em uma recuperação 

renovada de procedimentos como a geração de eixos melódicos de atração, os gestos 

cadenciais, e (como já comentamos) a introdução de mais um recurso para a definição em 

larga escala de regiões, de recortes temporais no discurso, e das suas inter-relações, seja entre 

os diferentes pólos sucessivos (ou simultâneos), seja no contraste entre a suspensão e a 

confirmação das polarizações. Essas ferramentas ressurgem reduzidas aos seus dados mais 

essenciais, destituídas das particularidades de cada sistema de referência em particular em que 

elas possam ter sido pertinentes, para iluminar um processo de criação que se pretenda erguer 

sobre a consciência da história da linguagem.  

 

3.3.2. Linguagem e memória 

 

Um ensaio de Willy que complementa sua reflexão sobre a linguagem em Beethoven, 

proprietário de um cérebro (e escrito aproximadamente na mesma época) é Música: a forma 

ABA – linguagem e memória (1977). Não se trata de um ensaio sobre a “forma ABA” como 

modelo, como se encontra em alguns tratados, mas sobre a força da relação temporal ABA. 

Registrada em um sem número de obras na história da música, essa relação é pensada aqui 

como uma “chave para a apreensibilidade mensagística”, pelo quanto ela agencia uma 

operação elementar com a memória, organizadora maior de um discurso prioritariamente 

indicial.  

A partir da premissa de seu ensaio Por uma semiótica musical (comentado no capítulo 1), 

retomada aqui – “signos musicais não apontam para um sentido além de sua própria estrutura 

interna” – Willy argumenta que uma linguagem cujos enunciados ocorrem “somente uma vez 

e pela primeira vez no tempo” não poderia simplesmente depender da memória. A 

compreensibilidade de um discurso musical depende de que a memória seja “fatualizada”:  
(...) musicalmente é imprescindível que a proposição se repita para que se torne memorável. 
Ocorre, que pela repetição a proposição pode se comunicar, se tornar inteligível, mas também se 
esvaziar no banal. Que se evitando a monotonia, não se incorra em justaposição entrópica: 
informe (Oliveira, 1977, p.83-85). 

 
Em Por uma semiótica musical, já se aponta como a essência sintática e indicial da linguagem 

musical se configuram em estreita ligação com a natureza temporal do discurso musical. Ele 
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só informa em suas relações temporais – são elas as diferenciadoras de entidades que 

assumem funções sintáticas e indiciais em música. O enfoque, no texto Música: a forma ABA 

é sobre o processo de composição, a responsabilidade do compositor consciente da natureza 

da linguagem: informar com índices temporais, “na continuidade irreversível do tempo 

fluindo”. Para isso é que é necessário que “a memória se torne factual” – que o próprio 

discurso estabeleça parâmetros de comparação claros entre os índices, permitindo a 

identificação clara de suas funções sintáticas em cada contexto particular.  
Partindo-se desse enfoque, a forma ABA apresenta uma solução: a informação 1 (A) é sucedida 
por uma nova informação 2 (B) que serve de suporte para a repetição da informação memorável 
A: a memória factualizada. Quando falando de B, nos referimos à idéia de suporte, tentávamos 
enfatizar o caráter dependente e subsidiário, desta proposição. A se torna inteligível pela 
repetição, mas não pela banal repetição, e sim pela intercalação de B que tornou a repetição 
possível, em pleno ganho (idem, p.85).  

 
Willy vê assim na proposta ABA uma tensão sintática, em que o contraste é suporte para a 

repetição, articulando ao mesmo tempo as necessidades de se informar através da variação e 

da repetição96. O problema que se coloca em seguida é o do sentido dessa justaposição; a 

informação contrastante como motor do discurso coloca em jogo a própria coerência do 

discurso, na relação específica entre a natureza de A e de B. 
Devemos assinalar que B deve ter relacionamento com A em função de um contraste 
estabelecido. A idéia contrastante B deve propor diferenças, mas se relacionar, através de algum 
princípio unificador com A, como fator de organicidade. (...) A interação da memória e do 
contraste como possibilidade de informação, (inteligível), opõe-se à banalidade, que se revela 
mera repetição, como condição optimal para a comunicação de uma linguagem não simbólica 
(idem). 

 
Por fim, a relação dialética entre esses materiais não informa apenas de sua presença coerente 

em um mesmo discurso, ou da cinética e do jogo sintático em sua montagem e sua sucessão. 

A incorporação de um jogo dialético de tal ordem em um modelo generalizante transcende a 

representação de funções sintáticas elementares para se constituir como um exemplo modelar. 

Não como um esqueleto formal a ser preenchido, mas como um modelo elementar para um 

problema lingüístico fundamental, na estruturação coerente e informativa do tempo do 

discurso na sua relação com a natureza dos materiais empregados.  
É considerável ainda que a forma ABA, se revela optimal pela teleologia das funções expressas, 
por um lado, e, por outro, por sua natureza morfológica: uma sintaxe que se corporifica pelas 
relações de reciprocidade de seus elementos componentes. Sendo a forma ABA um arquétipo 
susceptível de ser modulado, variado e veículo de propostas significativamente diversificadas, 
se qualifica por este caráter abrangente, formativo, como uma protoforma. Uma protoforma 
essencialmente musical (idem). 

  

                                                
96  Relembramos aqui a “lei de Zipf”, já comentada no primeiro capítulo (cf. p.72). 
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Willy não se refere ao ABA, portanto, como projeto formal estanque, mas como um modelo 

referencial abstrato que guie a estruturação das diferenças no tempo musical. B não representa 

uma seção diversa iniciada após um corte: a ênfase nesse texto reside sobre a constituição 

clara de zonas de informação, sobre as implicações dessa constituição para uma linguagem 

não simbólica, e sobre as potencialidades mais efetivas de se explorar o germe de informações 

em cada material de forma pertinente às especificidades da linguagem, independentemente da 

estratégia específica da montagem dessas seções (se operadas por tipos diversos de cortes ou 

transições). 

Se os exemplos com que ele exemplifica e aprofunda esse corpo teórico são todos pertinentes 

ao universo tonal clássico e romântico, é novamente em uma estratégia metalingüística, na 

fundamentação sobre a história da linguagem, que ele busca edificar uma referência geral o 

bastante para ser aplicada na composição contemporânea (à distância dos sistemas de 

referência originais). Ele incide assim sobre exemplos de Schumann, Beethoven e Chopin 

para verificar as funções possíveis de B, em busca de seu sentido intrínseco – como se “a 

finalidade expressa na estruturação de B” dotasse essa seção “de uma força capaz de pôr em 

movimento a definição extrema de A” (idem, p.86). Em primeiro lugar ele define a 

pertinência da forma ABA em dois níveis: como “proposta temática”, caracterizando uma 

proposição completa em meio ao discurso; e como “proposta morfológica”, como estratégia 

para o discurso como um todo. Modelo de um equilíbrio ideal (a ser engendrado em cada caso 

particular) entre repetição e variação – imagem do conflito dialético entre informação e 

organicidade, em um discurso indicial no tempo, a efetividade da protoforma ABA pode ser 

aplicada das estruturações temporais mais reduzidas às mais extensas. 

Para além dos dois níveis de aplicação do ABA, Willy elenca três tipos mais gerais: um ABA 

literal (em que B funcionasse “como um espelho que permite a reflexão direta de A”; um 

ABA’ (em que B permite uma modificação do objeto refletido); e por fim um ABA (em que 

B funcione como uma proposta “capaz de causar uma transfiguração de A em A”, uma 

espécie de A-B-“A transfigurado”) (idem, p.86-94). Os dois primeiros casos são 

exemplificados por peças com uma marcante unidade na proposta estrutural, com uma 

correspondência direta entre as estratégias da proposta temática e da proposta morfológica: A 

Siciliana do Álbum para a Juventude de Schumann, para o “ABA literal”, e o Adagio da 

Sonata op.2 nº 1 de Beethoven, para o ABA’. Para as propostas temática e morfológica do 

ABA (em que o retorno de A ocorre transfigurado), usa como exemplos dois Noturnos de 

Chopin. Essas associações por si só já são extremamente significativas: em primeiro lugar a 

escolha de dois casos de soluções mais individualizadas, no Romantismo, para os casos 
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extremos (literal e transfigurado), e a escolha de um exemplo do Classicismo para o caso mais 

geral, o ABA’. E para além dessa correspondência, o caso mais geral (o ABA’) é 

coerentemente fundado sobre o exemplo de Beethoven, modelo maior da confluência entre 

prática comum e invenção estrutural unívoca. 

Se a força dessas idéias, de maneira talvez mais nítida ainda de que os princípios harmônicos 

comentados acima, percorre toda a obra de Willy Corrêa de Oliveira, algumas obras suas da 

década de 1970 se colocam como realizações modelares bastante claras dessas propostas, 

como por exemplos os 2 Prelúdios e os 3 Instantes, para piano (ambos os conjuntos 

publicados em 1977, embora os prelúdios datem de 1971 e 1975, segundo o catálogo 

organizado pelo compositor). 

Vale notar que a reconsideração do significado de uma forma do passado, retomada da 

história da linguagem, não denota a ausência de um trabalho com as experiências formais da 

música do século XX. Ao comentar as “figuras sonoras abstratas” que o atraíram em Debussy, 

“movimentos puros, cristalizações de componentes acústicos estáticos, à feição de pontos, 

linhas, massas, texturas, transparências, flutuações”, Willy observa que  
essas figuras (ou módulos), são extremamente breves, e harmonicamente a-direcionais, o que 
permite encaixes tão justos e simples como o das peças de um dominó. Geralmente, Debussy 
repete (às vezes mais de uma vez) uma determinada figura sonora antes de acoplá-la à próxima, 
porque muito consciente de que a linguagem musical se faz compreensível através da memória. 
(...) Mas é certo que a FORMA, quando se atinge esse limite da escrita, resulta diretamente da 
oposição dos módulos, e de uma desejável direcionalidade que não é mais determinada pelo 
plano harmônico (das alturas). Os materiais engendram a própria forma. Sem dúvida são 
ensinamentos de enorme interesse quando se constata que uma harmonia tonal não está mais 
disponível para indicar com segurança sobre matérias de encaixes e direcionalidades (Oliveira, 
1998a, p.21). 

 
Reveladora a estratégia contrária à de Boucourechliev em seu Debussy: la révolution subtile, 

que parte da escrita polifônica de Debussy ao piano para observar sua ação sobre o espectro 

sonoro, e apontar em seguida a opção consciente pela estratégia das justaposições e repetições 

em bloco, da “duplicação” (1998, p.33). Willy observa a tempo a conseqüência da natureza do 

material nos aspectos harmônico e formal, concluindo que é essa natureza harmônica que 

convida a uma justaposição em bloco. A sedução pela abstração das figuras vem 

acompanhada de uma consciência da problematização formal que elas trazem, como mais 

uma realização possível, diversa do ABA como protoforma. A novidade do material implica 

um novo pensamento formal, mas essa novidade não exclui, para Willy, sua pertinência no 

mesmo universo lingüístico, na mesma problemática entre construção e compreensilidade de 

um discurso em linguagem não simbólica como a música, em suas inúmeras faces distintas. 
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Nesse ponto observamos mais uma convergência entre Pousseur e Willy, como mostra uma 

carta de Pousseur a Berio de 31 de julho de 195897. Pousseur comenta suas impressões dos 

concertos que assistira em Colônia e Darmstadt com peças de seus colegas (a maior parte 

delas ainda em versão provisória, vindo a ser retrabalhada depois) como Quaderni I de Berio 

(que depois integraria a obra Epifanie), as três Improvisations sur Mallarmé de Boulez (ainda 

inacabadas, depois integrariam a obra Pli selon pli), Anagramma, de Mauricio Kagel, e 

Kontakte, de Stockhausen (música eletrônica que posteriormente seria ampliada incluindo 

piano e percussão)98. Após comentar a péssima execução das obras de Berio e Boulez e o seu 

encanto com a mesma obra de Boulez (quando reexecutada em Darmstadt) e com Anagramma 

de Kagel, Pousseur comenta com alguma ironia sobre a obra de Stockhausen, duvidando do 

caráter profético que o próprio Stockhausen atribuía a ela.  

São talvez os mais belos sons eletrônicos que se produziram até o presente. Mas aquilo a que 
eles ‘servem’ é extremamente didático e se estende por meia hora! Tudo, no detalhe, é muito 
belo, marcante; dessa forma, eu assisti a montagens, no estúdio: tudo me encantava. Mas, na 
duração! Karlheinz a justifica pelo fato de que tudo é sempre renovado, que são sempre outras 
combinações, outras possibilidades, mas estas não são tão pertinentes, sua pertinência não é 
proporcionada (ao menos, me parece, após duas audições integrais, somente) à grandeza 
absoluta dos tempos aos quais elas se aplicam. É como uma floresta onde cada árvore é muito 
bela para se contemplar: ela foi cuidadosamente podada pelo jardineiro do Senhor Conde, de 
modo que não há sequer uma folha a mais. E é certo que duas árvores não se parecem: há 
carvalhos, faias, plátanos – e entre as faias, uma tem um ramo que pende um pouco para a 
direita, outra tem o tronco um pouco mais liso, na terceira, há uma velha coruja que se aninha, 
sempre pronta para alguma reprimenda. Mas como o solo é plano por toda parte, quando se sai 
dessa floresta bem conservada, não se chega a fazer uma idéia de sua geografia geral.  
Claro, tudo depende da idéia que se faz de uma forma musical, de sua função, do que ela quer 
de nós e do que se pode fazer dela, e talvez seja eu, enfim, que tenha uma concepção retrógrada 
(penso nisso seriamente!)99.   

                                                
97  Conservada na Fundação Paul Sacher (PSS-SHP, Korrespondenz mit Luciano Berio, 1958). 
98  Cabe notar que, dada a imprecisão da organização cronológica de sua correspondência pelo 

próprio Pousseur (com algumas correções posteriores de data, com sua própria grafia) e o 
repertório comentado, o concerto a que ele se refere pode ser a edição de 1960 do Festival da 
Sociedade Internacional de Música Contemporânea (ISCM) em Colônia, portanto dois anos depois 
da data contida nessa carta. 

99 “Ce sont peut-être les plus beaux sons électroniques que l'on ait produits jusqu'à présent. Mais ce à 
quoi ils 'servent' est extrêmement didactique et s'étend sur une demi-heure! Tout, dans le détail, est 
très beau, remarque; ainsi, j'ai assisté à des montages, en studio: tout m'enchantait. Mais, sur la 
longueur! Karlheinz la justifie par le fait que tout est toujours renouvelé, que ce sont toujours 
d'autres combinaisons, d'autres possibilités, mais celles-ci ne sont pas assez pertinentes, leur 
pertinence n'est pas proportionnée (du moins, il me semble, après 2 auditions intégrales, seulement) 
à la grandeur absolue des temps auxquels elles s'appliquent. C'est comme une forêt où chaque arbre 
est très beau à contempler: il a été soigneusement nettoyé par le jardinier de Monsieur le Comte, de 
sorte qu'il n'y a pas une feuille en trop. Et certes, pas deux arbres ne se ressemblent: il y a des 
chênes, des hêtres, des érables – et même parmi les hêtres, l'un a un branche qui penche un peu vers 
la droite, l'autre a le tronc un peu plus lisse, dans le troisième, il y a un vieil hibou qui niche, 
toujours, prêt à donner quelque leçon. Mais comme le sol est plat partout, quand on sort de cette 
forêt bien entretenue, on n'arrive pas à se faire une idée de sa géographie générale. 

 "Bien sûr, tout dépend de l'idée qu'on se fait d'une forme musicale, de sa fonction, de ce qu’elle 
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A concepção “retrógrada” a que Pousseur se refere, contextualizada em meio aos problemas 

musicais que ele se coloca por toda sua trajetória, diz respeito a uma recuperação 

metalingüística da comunicabilidade possibilitada pela organização clara do tempo de cada 

informação, de sua relação orgânica com o discurso como um todo, da função exercida por 

cada parte, e da inserção viva de cada parte não como uma seção independente, um simples 

módulo em uma montagem, mas um órgão de um ser vivo; um membro que articula o 

movimento do conjunto pela sua relação com os outros membros. Não se trata aqui de uma 

crítica à obra de Stockhausen ou à eficácia de uma peça em particular (que, aliás, tem sua 

percepção completamente modificada com a participação instrumental acrescentada 

posteriormente), mas à tendência a uma experimentação formal que não leve em conta a 

compreensibilidade do discurso no tempo da mesma forma que ocorria na história da 

linguagem, e nem consegue substituí-la por uma nova proposta efetiva o suficiente – dada a 

ausência de um substrato lingüístico comum que orientasse uma percepção tão detalhada, com 

tantas implicações estruturais, em uma arte que segue a passagem inexorável do tempo (uma 

linguagem que exige a reescuta do discurso completo para que se aprecie novamente cada 

objeto). A crítica de Pousseur certamente se expande para grande parte do repertório 

experimental que ele ouvia, no risco da elaboração e da sedução com o objeto se sobreporem 

à atenção de sua natureza temporal e das implicações dessa natureza em cada caso particular 

(seu alerta para esse risco nos parece cada vez mais atual e pertinente, na audição de parte da 

música criada nas últimas décadas e nesse início de século XXI). Nesse sentido ele a 

desenvolve em diálogo crítico com Berio, como que a convocá-lo para tomar parte (ou 

partido) em uma questão essencial do pensamento composicional (assim como ele faz em seus 

ensaios, referindo-se sempre aos seus pares). 

A identificação das partes de uma peça não serviria ao seu desmembramento em blocos 

independentes e pouco relacionados, como parte da bibliografia didática pode sugerir, mas 

sim para a melhor avaliação da organicidade do conjunto na relação dialética entre momentos 

diversos mais ou menos bem definidos. Nesse sentido é que a protoforma vislumbrada por 

Willy, em seu estado mais elementar (como um germe mínimo das mais variadas 

possibilidades formais), é pertinente em uma reconstrução do sentido possível da linguagem, 

na metalinguagem de seus sentidos consagrados pelo uso. Na permanência referencial do 

ABA como uma distensão temporal do fundamento mnemônico da linguagem, gerando a 

                                                                                                                                                   
nous veut et de ce qu'on peut en faire, et c'est peut-être moi, tout compte fait, qui ai une conception 
rétrograde (je pense ça sérieusement!)”. 
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necessidade de um conflito constante entre repetição e variação, entre informação e 

redundância. Distendidas no tempo, variação e repetição geram (nesse modelo elementar) a 

operação permanente com a memória: um mesmo conjunto, orgânico, pende em um segundo 

momento para a variação, e em um terceiro novamente para a reiteração da enunciação inicial, 

modificada (pela memória, sempre) do contraste que acaba de ocorrer. Se “B” é ao mesmo 

tempo “A” e “não-A”, é ao mesmo tempo unido organicamente com “A” e contém sua 

negação, sua natureza contrastante própria, num momento seguinte o retorno de “A” não é 

mais uma repetição pura e simples, pois se situa após a enunciação de “B”, enquanto o 

primeiro A abria o discurso, não sendo antecedido por nenhuma informação. O modelo formal 

proposto por Willy contém a atribuição da função a ser exercida por cada membro do 

discurso, seu papel sintático, indicial, estrutural. É nessa concepção formal, que contém uma 

identificação também com a visão de Pousseur100, que se dilui uma crítica eventual à operação 

metalingüística quando ela veicula um material externo de forma reconhecível, como se essa 

presença de uma outra sintaxe perturbasse a organicidade do conjunto, atraindo a percepção 

para outro discurso (de forma a não deixar clara a ação do compositor, na apropriação do 

discurso de outro): é bastante nítido, na amplidão da visão de Pousseur e Willy sobre a 

linguagem, que no caso específico de suas obras a referência externa é sempre operada de 

forma a exercer uma função sintática e estrutural diversa, o que não apenas modifica a 

percepção do objeto evocado como impossibilita a associação pura e simples com o discurso 

original. Apenas uma percepção sonora que não levasse em conta a discursividade da 

linguagem musical e seu fundamento temporal elementar observaria no objeto isolado o 

mesmo papel sendo exercido em contextos completamente diversos; seria ouvir um objeto 

sonoro a não exercer papel algum – no caso da citação, corresponderia a não compreender 

sequer a função de um fragmento em seu contexto histórico original. Um afastamento da 

concepção da música como linguagem que iguala sua percepção à de “uma manifestação 

acústica, sem muito mais. Como trovão ou abalroamento de automóveis” (Oliveira, 1998c, 

p.23)101.  

                                                
100  Note-se, além da carta a Berio sobre a peça de Stockhausen, a análise de Vue sur les jardins 

interdits, de Pousseur, no capítulo anterior, como um exemplo modelar não apenas do sistema 
harmônico das “reseaux”, mas de um grande ABA com alongadas transições entre um e outro 
momento.  

101  Não excluímos aqui que manifestações acústicas ricas como trovões e batidas de automóveis 
possam ser ouvidas como música, bem entendido. Essa possibilidade, herdeira da música concreta 
(e de seus desdobramentos eletroacústicos), sempre ocorre na imaginação propriamente musical do 
ouvinte, que vislumbra a inserção desses objetos sonoros em contextos discursivos e temporais 
propriamente musicais. 
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Esses dois eixos fundamentais de reflexão sobre a linguagem, a direcionalidade harmônica (o 

trabalho com as polarizações), de um lado, a partir de ferramentas de Costère, e a 

preocupação formal, de outro, a partir do trabalho com a “protoforma ABA”, se refletem 

como os recursos mais específicos, materiais, com os quais Willy orienta seu processo de 

criação. São dois recursos concretos para a colocação em prática da reflexão semiótica mais 

abstrata que ele empreende em Por uma semiótica musical. A presença constante dessas 

ferramentas estabelece um terreno sólido para a realização das soluções mais diversas, para a 

contextualização dos objetos mais díspares, das texturas mais abstratas às citações e 

referências gestuais à música do passado. Na década de 1970, as referências diretas mais 

relevantes na operação metalingüística são, como comentamos, as obras de Schumann, 

Mozart, Mahler e Chopin, presenças que podem ser apontadas mais ou menos claramente em 

cada uma de suas obras desta época. Obras que refletem sobre os significados carregados 

pelos materiais da história da música, em uma força que se dirige “de dentro para fora” do 

discurso. 

 

3.4. Centrífuga 

 

3.4.1. Zal 

 

A presença da obra de Chopin como referência nas composições de Willy é tão amplamente 

difundida, e ao mesmo tempo tão raramente evocada de forma direta, que quase não faz 

sentido o levantamento de sua ocorrência particular. Já comentamos como, no primeiro início 

da formação do compositor, a obra de Chopin era sinônimo de música erudita, e quase 

inexistia, a princípio, referência que a acompanhasse, a não ser que provocada por essa 

mesma convivência. “Continuo discípulo de Chopin, e disto meus rabiscos dão testemunho, 

assim espero”, diria Willy (1998a, p.14). Que Chopin tenha sido a fonte de uma relação com a 

linguagem que desse conta da presença simultânea, em plena e riquíssima contradição, da 

razão e de toda a elaboração estrutural, de um lado, e da força de expressão emocional, do 

horizonte e da força de significados associáveis, de outro – nessa pura afirmação não 

sairíamos, ainda, do terreno da idiossincrasia, ou do relato biográfico. Que diversas 

experiências no seio da música contemporânea afastaram-se desse trabalho com o lirismo e a 

expressividade, em meio à multiplicidade da ausência de linguagem comum, possivelmente 

um número ainda maior de obras, mesmo em meio à música de vanguarda, tenha enveredado 

exatamente por esse mesmo caminho. 
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As primeiras obras de Willy mostram a presença de Chopin no imaginário do compositor de 

forma pontual, como um sinal de suas referências, mas ainda sem um trabalho mais detido 

com sua obra especificamente. Na Sinfonia-Signos, de 1960, um grande painel de colagens da 

música de mercado à música contemporânea, em um dado momento (a partir do compasso 

145) surgem, defasadas, duas citações com a mesma duração aproximada: a peça op.10 nº 4 

de Webern, completa, e os compassos 33 a 48 da Mazurka op.30 nº 2 de Chopin. Opostos 

completos: o pontilhismo, a não repetição e o “cromatismo orgânico” (expressão de Pousseur) 

de Webern, sobre a melodia acompanhada de Chopin, a harmonização tonal, a periodicidade 

do ritmo de dança, e a repetição obstinada do mesmo motivo, oito vezes seguidas, na mão 

direita. Esse pequeno ideograma musical seria retomado por Willy, quarenta e seis anos 

depois, como a primeira peça de seu Álbum de Bagatelas para orquestra, a Bagatela nº 1 

(Signal), de 2006. Essa mesma presença fragmentária se observa em Ouviver a música, de 

1965, e em Kitsch, de 1968, antes de se cristalizar como um trabalho mais extenso em suas 

peças posteriores. 

Além da referência direta a fragmentos de obras de Chopin, Willy começa a operar com o 

comentário sobre a referência ao universo gestual pianístico do Romantismo veiculado por 

sua obra (e muitas vezes evocado sem a referência direta). Ambas estão presentes, por 

exemplo, em Impromptu para Marta de 1971, que joga com uma especulação harmônica, 

polifônica e gestual – e com fragmentos do Noturno op.32 nº 1 e da Valsa op. 64 nº 1 de 

Chopin em uma obra a ser apresentada em duas versões: na montagem prevista pela partitura, 

e em montagem proposta pelo próprio pianista, lado a lado. 

A composição do Prelúdio 1 no mesmo ano que essa peça acusa o trabalho detido de Willy 

sobre Chopin provavelmente simultâneo ao trabalho sobre Gesualdo (e o universo coral e 

contrapontístico renascentista) revelado em LIFE:Madrigal, também de 1971. O Prelúdio 1 é 

inteiramente baseado sobre desdobramentos harmônicos e gestuais da Mazurka op. 63 nº 3 de 

Chopin, que surge, em fragmento literal, como Coda da peça. Assim como no Instante 3, de 

1977: as duas peças são largamente baseadas em uma exploração polifônica do piano, em 

ampla variedade de figuras e de suas variações pelo campo de tessitura, que rescende ao 

mestre polonês – assim como rescende a ele a ênfase sobre o intervalo de terça, em meio à 

invenção harmônica, como traço expressivo historicamente significativo.  

Já comentamos um sinal de Chopin que surge em meio à peça Exit, de 1980, e nos itens 

seguintes se falará ainda da aparição do fragmento de um Noturno em outra obra. Na obra 

posterior de Willy, em que é muito intensa a produção para piano, alguns sinais da presença 

de Chopin (com o comentário sobre o gesto romântico) chamam a atenção, como por exemplo 
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na escrita pianística geral dos Velhos hinos cantados de novo, de 1991, nas sete Valsas 

(compostas entre 1991 e 2002), no Noturno em torno de uma deusa nua (2002), no estudo 

L’éternel printemps (1990). Mas sinais mais claros, diretos, citações, são mais raras, e saltam 

à vista quando surgem, como em Água-tinta: meu pai cantava (primeiro estado), para piano 

(1994), que comentaremos mais adiante. Willy afirma em um Prólogo aos prelúdios e 

instantes, destinado a um registro de sua obra102: 
Penso que foi por volta dos Prelúdios e dos Instantes que comecei os trabalhos da maturidade: 
Percebi que já não imitava. Que eu queria dizer coisas. Já não escrevi por que as coisas ditas por 
outros queriam me dizer. Mesmo algo antes dos Prelúdios e Instantes já percebi primeiros 
indícios de que os Anos de Aprendizado estavam concluídos. Irritava-me o estar sempre atento 
ao que os Modelos dissessem para que eu me movesse a re-afirmá-los em minhas cópias. 
[Sempre foi assim, pois que não se nasce falando, mas mesmo assim] (Oliveira, 2006). 

 
Se por um lado o período do estudo detido (auto-didata) das referências do passado consiste 

no início de uma produção madura na trajetória de Willy, por outro lado a presença dessas 

referências, quanto mais fortes elas fossem, o afastava de seus próprios discursos, da tentação 

da imitação. Assim, se encontramos um trabalho mais extenso com sinais provindos de 

Schumann, de Mozart, de Mahler (como comentamos a seguir), entre outros, a presença 

subliminar de Chopin parece ser tão forte, e tão significativa, que talvez tenha sido evitada na 

busca de seus próprios caminhos. Ele sugere na primeira de suas “biografias conjecturais”103: 

“se eu tivesse nascido em 1810, ou eu seria aquele que teria escrito a música que ele escreveu 

ou teria sido paralisado por ela. Me esmagaria – se contemporâneos – sua existência 

demasiado forte” (Oliveira, 1998a, p.12). Perigo semelhante, aparentemente, à força da 

influência de Pousseur, que animou uma convivência esporádica na década de 1960 mas que, 

não obstante a amizade e a admiração perenes, levou a um afastamento (presencial) gradual 

na mesma medida em que Willy encontrava seus caminhos e suas soluções musicais maduras. 

De fato, é muito rara a referência direta a Pousseur por parte de Willy em seus escritos, à 

exceção da reverência no seu reconhecimento como um de seus mestres. A identidade que 

defendemos e apontamos ao longo desse trabalho entre essas duas trajetórias, entre sua visão 

sobre a linguagem musical, entre suas soluções paralelas para os mesmos problemas, parece 

ter ocorrido à distância, e até no desconhecimento mútuo da produção musical de cada um 

após a década de 1960, após uma influência determinante que serviu como ponto de partida. 

 

                                                
102  Willy Corrêa de Oliveira, o presente. CD de áudio. Água-forte, 2006. 
103  Que, de resto, devem sempre ser lidas com a atenção ao limite da realidade, ainda que a 

primeira delas se aproxime substancialmente de um verdadeiro “ensaio de autobiografia”, como 
consta em seu subtítulo. 
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3.4.2. Esfinges schumannianas 

 

Em duas peças instrumentais compostas em 1973, Willy se relaciona com a obra de 

Schumann como ideia-força. O sexteto Phantasiestück III e a peça Gesang des Abends para 

flauta solo têm vários materiais em comum, como se os elementos lineares, frequenciais e 

semânticos da peça solo fossem desenvolvidos e expandidos no sexteto. As datas de 

conclusão da composição das peças, no entanto, apontam o contrário: como se o material 

abundante no sexteto encontrasse ainda uma realização condensada, mais de acordo com as 

durações schumannianas, em uma peça mais breve para instrumento melódico solista. No 

mesmo ano é composto ainda o Adagio para orquestra, que também acusa uma forte presença 

da obra Schumann no imaginário do compositor. 

Gesang des Abends se baseia sobre as quatro notas básicas do Carnaval de Schumann, na 

ordem lá-mi-si-dó (tal qual aparecem no início da Valse noble e do Eusebius do op.9, na 

ordem A.S.H.C.). No Carnaval, em diferentes disposições, as quatro notas formam a estrutura 

subjacente comum a todas as peças do ciclo, revelada em um momento da partitura sob a 

denominação de “esfinges”, confirmando a sugestão de uma mensagem cifrada. As letras se 

refeririam ao vilarejo de Asch, onde ele tivera um encontro marcante (supostamente com 

Ernestine von Fricken, em 1834), além de integrarem seu sobrenome. Seguindo as 

possibilidades da grafia musical alemã – associando a letra “s” alternadamente a “Es”, mi 

bemol, ou juntamente à letra “a”, a “As”, lá bemol – ele prevê três possíveis significados 

musicais: mi-dó-si-lá, lá-dó-si, lá-mi-dó-si. 

As quatro notas definem quatro zonas de Gesang des Abends, segundo a direcionalidade 

harmônica: todos os materiais em torno de cada uma dessas notas priorizam a polarização da 

nota central em questão. As notas em si são enunciadas apenas com sua frequência 

determinada, os outros parâmetros ficando a cargo do intérprete. Nas frases que seguem às 

notas-chave, chamam a atenção a variedade de perfis lineares. O momento relativo à nota Lá 

(o primeiro da peça), por exemplo, pode ser analisado segundo as categorias expostas por 

Pousseur em seu ensaio Por uma periodicidade generalizada (1970: 241-290). As linhas do 

início podiam ser comparadas a uma onda dente-de-serra; após a linha quase senoidal que 

abre o segundo sistema pode-se ver, no crescendo de p a ff, variações lineares análogas à 

modulação de frequência (sempre segundo Pousseur); no início do terceiro sistema temos 

(tanto ritmicamente como melodicamente) o que Pousseur compara à onda retangular. 
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Ex.120. Início de Gesang de Abends. 

 
A peça não possui nenhuma citação musical direta, mas há uma citação textual na partitura, 

como “direcionamento psicológico” para a interpretação. Há um extenso trabalho com o 

“caráter”, com a sugestão semântica de um ambiente psicológico e expressivo, em referência 

ao procedimento romântico. Os contrastes entre tais caráteres são os mais pronunciados 

possíveis, gerando de fato uma grande variedade entre os diferentes materiais e suas 

variações; sua “tradução” direta é o que menos importa, chegando inclusive a se preferir a 

eliminação de qualquer referência à motivação semântica inicial da composição, já que sua 

percepção se encerra na subjetividade do ouvinte.  

Nesse caso particular (como na obra comentada a seguir), não se fala do caráter específico 

(como em tantas obras de Schumann), e sim dos personagens que veiculam tais significados. 

As duas primeiras seções da peça (sobre lá e mi) são baseadas sobre elementos musicais 

associados (por Schumann) a Florestan; as duas seções finais (sobre si e dó) remetem a 

características (musicais) de Eusebius. Na divisão entre as duas seções de Gesang des Abends, 

há na partitura a citação em alemão “Ganz zum überfluss meinte Eusebius noch folgendes; 

dabei sprach aber viel seligkeit aus seinen augen”104.  

Phantasiestück III (para violino, viola, violoncelo, piano, trompa e trombone) expande o 

trabalho com os significados a partir da obra de Schumann, chegando à demanda de que os 

instrumentistas leiam uma série de fragmentos de textos de Schumann como guia à 

interpretação de cada uma das seções da peça – nomeadas, na partitura, a partir das duas 

personae. 

- Florestan I (piano e cordas apenas): com o material melódico da seção relativa ao mi 

de Gesang des Abends, somado a uma série de apojaturas móveis pelo campo de 

tessitura (inclusive com o ataque direto de baquetas sobre as cordas do piano). Surge 

no violino um material melódico de 12 notas sem repetição, que não é utilizado como 

série dodecafônica de base para a peça, mas reaparece de forma literal ou variada em 
                                                
104 Em tradução livre, “Eusebius ainda acrescentou isso; era um tanto supérfluo mas seus olhos 

brilharam de alegria”. 
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outras seções. A série parte das quatro notas básicas do Carnaval. 

 
Ex.121. Material serial apresentado na seção “Florestan I” 

 
- Eusebius I (tutti): mais estático, com notas longas em oscilações de afinação, com 

duas ocorrências de uma citação do acompanhamento (mão esquerda do piano) da 

peça Eusebius do Carnaval de Schumann e de mais um longo arco melódico derivado 

das quatro notas-esfinges, além da amplificação do ataque da esteira de uma caixa 

clara sobre as cordas do piano. Ao final da seção, ressurge na trompa o material 

melódico serial. 

 
Ex.122. Início da seção “Eusebius I”, de Phantasiestuck III. 

 
- Florestan II (tutti): pontilhístico, sem citações diretas ou desenhos melódicos, com 

rápidas movimentações de acordes e apojaturas pelo campo de tessitura, os ataques 

são variados pela utilização das baquetas, de uma borracha e de uma moeda sobre as 

cordas do piano. 

- Eusebius II (trombone e piano): a partir das quatro notas-base se forma uma melodia 

no trombone, com um acompanhamento textural obtido pela amplificação eletrônica 

de ataques de bolas de pingue-pongue sobre as cordas do piano. Entre as alturas do 

trombone e do piano se perfaz o material serial apresentado no início da peça. 

- Florestan III (tutti): mais curto, de maior variedade polifônica entre fragmentos 

lineares e acórdicos, seguidos por gestos móveis indeterminados pelo campo de 

tessitura (em notação gráfica), uma espécie de rememoração condensada de elementos 

de Florestan II. 

- Eusebius III (tutti): mais estático, contrapondo movimentos lineares em apojaturas 
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sobre um pano de fundo em oscilações de afinação, uma variação de Eusebius I. 

- Florestan IV (tutti): uma improvisação dirigida, em que três elementos se alternam 

entre os instrumentos: a improvisação livre, a execução de um fragmento Eusebius da 

peça como se fosse um fragmento Florestan, e a citação de uma peça de Schumann à 

escolha do instrumentista. 

- Eusebius IV (tutti): textural, sobre variações timbrísticas de poucas alturas (dó, si, mi, 

lá). Surge no trombone uma versão comprimida (com as distâncias intervalares 

reduzidas pela metade) do material serial do início da peça. 

 
Ex.123. Versão comprimida do material serial, utilizada em “Eusebius IV” 

 
- Florestan V (tutti): de grande mobilidade polifônica entre fragmentos melódicos, 

blocos de acordes, notas repetidas, com uma citação transfigurada ao piano de 

Chiarina, do Carnaval. 

  
Ex.124. Seção “Florestan V”, de Phantasiestuck III. 

 
- Coda – 1ª seção (tutti): em choque com as seções anteriores (marcando o início da 

Coda), superpõem-se duas citações de Schumann, o Adagio e Allegro op. 70 na 
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trompa e o Quarteto op. 47 nas cordas, por dois minutos. O pianista escolhe uma das 

duas peças para acompanhar, enquanto o trombonista é instruído a “destruir” o perfil 

da peça – não pela intensidade, mas por oposição de materiais harmônicos, rítmicos e 

melódicos. Conseguido seu objetivo, o pianista passa a acompanhar a outra peça, 

reiniciando o jogo com o trombonista. 

- Coda – 2ª seção (tutti): o trombonista perturba o conjunto, gerando ressonâncias 

ruidosas na caixa do piano, e tentando desconcentrar os outros instrumentistas com a 

vara do instrumento e com sons ruidosos. Assim que hesitem, devem parar de tocar. 

Quando todos se silenciarem, o trombonista pula do palco e sai da sala atravessando a 

plateia, citando descuidadamente e alternadamente melodias do Carnaval op. 9. Assim 

que ele deixa a sala, o piano (fora do palco) executa os últimos nove compassos (com 

dois tempos de anacruse) da primeira peça do Gesänge der Frühe op. 133 de 

Schumann. 

Nessa peça, por um lado, as citações tem uma relação estrutural com os materiais musicais 

originais, reconhecendo-se sua origem comum no Carnaval op. 9. Por outro lado, a ocorrência 

das citações de Schumann contribui para esclarecer a proposta semântica, derivada 

diretamente de sua obra, mas modulada em resultantes de caráter e interpretação, além de 

intervenções cênicas – quando a semântica transcende o discurso musical. Como uma larga 

reflexão sobre a obra de Schumann, a obra oscila de maneira bipolar entre os significados 

musicais das duas personae; e como na vida de Schumann, não se chega a uma síntese ou a 

um equilíbrio.  

Em cópia anotada da partitura que surge em meio à terceira “biografia conjectural” de Willy 

vemos associadas a cada uma das seções que comentamos acima as anotações “entusiasmo, 

alucinação”, “obsessão”, “melancolia”, “euforia”, “depressão”, entre outras. Nota-se como a 

comparação que fazemos com os distúrbios psíquicos de Schumann nessa peça não dizem 

respeito a um aprofundamento da analogia entre psicopatologia e música: ela se situa mais 

concretamente sobre a variedade acentuada de caráter entre os momentos da peça, análoga à 

que ocorre na obra de Schumann, e à qual ele mesmo associava a uma ou outra persona.  

De modo geral, o discurso caminha da determinação mais precisa à indeterminação do teatro 

musical ao final. A intervenção do trombone na Coda, superposta às citações mais literais e 

mais longas da peça, pode representar a explosão da loucura sobre uma personalidade 

instável, o estabelecimento da desordem em lugar do discurso (com a substituição dos dados 

musicais pelos extra-musicais em primeiro plano). É relevante a presença solística do 
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trombone em meio ao teatro musical final, que pode ser vista como uma reminiscência da 

Sequenza V para trombone de Berio (composta em 1965). 

Na peça a loucura final pode assumir um ar de paródia, um caráter humorístico pelo absurdo 

inesperado na atitude do instrumentista. Nesse sentido ela se aproxima de diversas peças de 

Willy da década de 1960, como Ouviver a música, derivadas do espírito do happening. Aqui o 

happening irrompe apenas na Coda de uma peça densamente estruturada, mas mantém seu 

caráter sardônico e de questionamento e suspensão do ritual do concerto. 

 

3.4.3. La flamme d'une chandelle 

 

A partitura do septeto La Flamme d'une chandelle, composto por Willy Corrêa de Oliveira em 

1976, se inicia com uma epígrafe de Gaston Bachelard:  
Si je lève les yeux du livre pour regarder la chandelle, au lieu d'étudier, je rêve. Allors les heures 
ondulent dans la solitaire vallée. Les heures ondulent entre la responsabilité d'un savoir et la 
liberté des reveries, cette trop facile liberté d'un homme solitaire (Bachelard apud Oliveira, 
1976). 

 
A tensão dialética entre a fantasia enlevada do compositor e a construção lúcida do discurso 

povoam cada página da peça. Na dimensão da fantasia, a memória, a evocação, o significado 

subjetivo (emocional) das músicas que povoam nossa memória, que povoaram nossos dias. 

Diversas citações encontram seu lugar em meio ao discurso, em diferentes graus de 

manipulação, das mais transfiguradas às mais literais. A própria imagem da chama, que rouba 

o momento do trabalho consciente e seduz ao sonho, se faz presente na peça: o trompista 

acende uma vela previamente posta à frente de cada um dos outros instrumentistas, sai do 

palco; as luzes se apagam. O trompista executa um solo fora do palco, como pano de fundo 

para a fantasia do sexteto restante, que se alterna (em momentos definidos) entre citações 

fragmentárias e improvisações dirigidas – os músicos são convidados a improvisar segundo a 

chama de sua vela. 

Na dimensão do construção do discurso, a busca de unidade e organicidade começa desde os 

primeiros materiais expostos, calcados no segundo movimento do Concerto no.18 K456 de 

Mozart. Uma relação fundamental entre La flamme d'une chandelle e o concerto de Mozart 

reside no papel central assumido pelo piano na peça. Com uma função diversa no conjunto de 

que no concerto de Mozart, como se poderia esperar, mas de todo modo como um eixo dentro 

do conjunto instrumental, como o instrumento que anuncia sozinho o início e o fim da obra, 

que possui um momento marcante executado independentemente do ensemble nas páginas 6 a 
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8105, uma espécie de cadência como solista das páginas 9 a 11, além de pontuar sozinho 

diversos cortes e divisões formais e ser o veículo para a maior das citações (em solo ou em 

duo com o cello ou a viola, por exemplo). O momento que quebra com esse eixo em torno do 

piano é o momento em que se rompe o comportamento tradicional dos músicos em concerto, 

a iluminação da sala, e a determinação de todos os parâmetros: o momento citado 

anteriormente, em que o eixo passa a ser a trompa fora do palco, enquanto os outros 

instrumentistas improvisam (páginas 22 a 24). Uma quebra da hegemonia do piano como 

instrumento central que ao mesmo tempo ocorre como quebra da previsibilidade do modo de 

jogo entre os instrumentistas, tanto no âmbito da escrita camerística como na dimensão do 

jogo estrutural e da abertura formal.  
Todo material de La Flamme d'une Chandelle se origina do tema do Andante un poco sostenuto 
de Mozart. Cada fragmento recende à sua origem temática. Os fragmentos, modulações 
estruturais, se concatenam para a formação de momentos/movimentos (cada um expressando 
seu próprio conteúdo gestual) em uma série de variações sobre o que pode ser dito e o que pode 
ser calado. (Oliveira, A Tribuna, 11 de setembro de 1976). 

 
A referência a Wittgenstein reforça a tensão presente na peça (e na epígrafe de Bachelard) 

sobre o pensamento estrutural (o que pode ser dito), e a fantasia (o que só pode ser calado). A 

aparição estilhaçada, fragmentária de materiais do Concerto remete a sua semântica original, 

a seu conteúdo gestual. A fantasia estrutural em sua manipulação convida outras citações, por 

extensão da operação semântica.  

O espírito da variação comentado por Willy orienta o original de Mozart, um tema com cinco 

variações. Por extensão, a pertinência mnemônica do primeiro material ouvido em La Flamme 

pode levar a percebê-lo como uma espécie de refrão, fazendo a analogia da peça de Willy – 

em sua variedade de materiais utilizados – não com o tema com variações, mas com o Rondó. 

A idéia-força da relação entre Mozart e o rondó que comentamos anteriormente, pela 

abundância de informações heterogêneas que ele operava, ganha sua concretização musical 

nesse trabalho:  
A localidade, a posição que determinada informação ocupa ao longo do sintagma é decisiva 
para o seu significado. As funções é que servem de anteparos, de alicerces para o assentamento 
das multiplicidades de informações. (...) A assíndese como técnica de interligação das 
informações torna ainda mais aliciante o feito mozartiano para um compositor de hoje. Procurei 
remontar à proposta das funções e remontá-las em meu trabalho. O máximo que me acerquei 
deste ideal pode ser examinado na Flamme d’une chandelle (Oliveira, 1998a, p.16). 

 
A primeira página da peça expõe um material melódico original ao piano, à maneira da 

anunciação de um cantus firmus que antecede a polifonia construída sobre ele (como em 

                                                
105 A partitura de La flamme d'une chandelle tem 29 páginas, sem a divisão constante em compassos – 

utilizamos assim a numeração de página como guia para a descrição da análise da peça. 
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tantas obras renascentistas). Este tema concentra em si todos os motivos principais da peça. 

Para tanto, como se pode prever, ele é inteiramente baseado sobre o movimento do concerto 

de Mozart, mas em momento algum desse tema acontece uma citação. A obra de Mozart é 

utilizada como fonte de materiais, que de início aparecem sempre transfigurados.  

O elemento fundamental deste material, o mais presente, é também o mais presente em toda a 

peça, em uma clara intenção de que ele funcione como princípio unificador. Para assumir esse 

papel, ele é constituído de relações tão claras quanto elementares: um grupo de três notas, 

formando um afastamento de segunda menor e um retorno à nota inicial, que resulta 

polarizada. A não confundir com uma bordadura: nem no original de Mozart nem na peça de 

Willy a nota intermediária é secundária, acessória ou ornamental para o motivo. Esse motivo, 

com essa exata constituição, aparece exatamente como tal em três planos dos primeiros oito 

compassos do Andante do concerto de Mozart: nas três primeiras notas do baixo, no terceiro e 

quarto compassos da melodia nos violinos (uma quinta acima), e no contracanto nas palhetas 

duplas nos compassos 5 e 6 (uma quinta acima, invertido).  

Ex.125. Primeiros compassos do segundo movimento do Concerto K456 de Mozart. 
 

No material inicial de La flamme d'une chandelle, o princípio unificador (em sua forma 

literal) ocorre entre as notas de 1 a 3 (sobre sol), 8 a 10 (sobre dó), 12 a 14 (sobre lá). Note-se 

ainda que as notas sobre as quais esse motivo ocorre em cada uma das três vezes contribui 
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para a polarização da primeira nota enunciada, sol. Seu intervalo formativo, a segunda menor, 

ocorre ainda sem a formação do motivo completo, entre as notas 5 e 7, 16 e 17, 19 e 20. 

Considerando ainda que as notas 4 e 6 são repetições da nota 3 a formar um novo motivo 

rítmico, e a nota 18 uma repetição da nota 17: das vinte notas dessa seção, apenas as notas 11 

e 15 não estabelecem de forma direta a relação motívica fundamental de segunda menor.  

 
Ex.126. Início de La flamme d'une chandelle, “tema” enunciado pelo piano. 

 
Para além desse “cromatismo orgânico” evidente na construção do tema de La flamme d'une 

chandelle – para utilizar a expressão cunhada sobre a obra de Webern por Henri Pousseur – o 

tema é calcado mais diretamente sobre materiais provenientes do Concerto de Mozart de que 

sobre a variação do princípio unificador.  

Assim, após o primeiro motivo com a bordadura de segunda menor sobre sol em notas longas, 

segue um motivo contrastantes em fusas, baseado nos primeiros dois compassos da melodia 

de Mozart: a partir de um eixo melódico sempre reiterado, uma terça maior descendente e 

uma quarta justa descendente. Em Mozart ele ocorre sobre o quinto grau (ré em Sol menor), 

na peça de Willy ocorre quinta abaixo, iniciando sobre o Sol que vinha sendo polarizado e 

concluindo sobre o ré que acaba afastando a polarização sobre Sol. Seu agrupamento em 

quatro fusas recorda ainda a primeira variação motívica sobre esse material no concerto de 

Mozart: já entre os compassos 4 e 6 as relações de quarta, terça e semitom são variadas sobre 

grupos de notas de mesma duração (veja-se o ex.125). 

A primeira frase desta seção, definida por uma ligadura na partitura, agrupa esses dois 

primeiros motivos mais uma conclusão sobre dó-si, cada um timbrado a três oitavas de 

distância, com um salto de décima-quinta entre si. A origem destas duas últimas notas, no 

entanto, parece pertencer ao mesmo momento do concerto de Mozart em que surge o material 

seguinte: um arpejo de lá bemol maior em primeira inversão, seguido da oscilação em 

segunda menor sol-lá – sempre timbrados em oitavas distantes ao piano, por vezes com 
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intensidades distintas (à maneira das primeiras Klavierstücke de Stockhausen). É o momento 

em que, em meio ao jogo das variações sobre o tema entre piano e orquestra no concerto de 

Mozart, irrompe em alta densidade um material novo – o momento em que Mozart olha para a 

vela... Em meio à terceira variação, mais motivicamente distanciada do tema (apenas calcada 

sobre sua estrutura harmônica), temos, do compasso 105 ao 107: 

 
Ex.127. Concerto K456 de Mozart, compassos 105 a 107, com a primeira aparição das notas dó-si-dó-

mi-lá-sol-lá nessa ordem, tal como no tema de La flamme d'une chandelle. Ao mesmo tempo 
ocorrem dobramentos das mesmas notas, em diversos registros do campo de tessitura, nas madeiras. 

 
A concentração estrutural em Mozart não é menor de que no material inicial de La flamme 

d’une chandelle. O desenrolar da obra tal como ele a tece ocorre em função do sistema de 

referência da época e do gênero do concerto para piano e orquestra – contexto em que ele 

imagina variações as mais ricas a partir de pouquíssimos materiais. O material inicial de La 

flamme d’une chandelle pode ser visto como uma análise da estrutura motívica subjacente do 

movimento inteiro do concerto de Mozart: filtrados os motivos principais nas sete primeiras 

notas, o que segue são os materiais ainda acrescidos por Mozart durante o processo, com a 

variedade e imprevisibilidade que marcam sua produção.  

Segundo Willy, o Concerto de Mozart  
propõe uma série de variações que se revelam como movimentos que transcendem as muralhas 
de relações estruturais. Ao mesmo tempo: as variações sobre um tema (no campo de uma 
sintaxe de nível complexo e sutilíssimas inter-relações) e variações semânticas sobre o tema – 
sentido como anima – prenhe dos mais diversificados gestos da paixão. Em continuidade, em 
transformações (Oliveira, A Tribuna, 11 de setembro de 1976). 

 
No tema com variações de Mozart o aspecto estrutural seria transcendido pelo semântico, em 

especial no irromper da terceira variação que comentamos acima, a mais distanciada do tema. 

A aparição marcante de novos materiais, inesperados, em meio ao tema com variações, é 

sintetizada no material inicial de La flamme d’une chandelle: ele resume o Andante inteiro do 

concerto de Mozart a seus materiais mais essenciais. Acompanhando assim a escuta dos 

momentos do Concerto de Mozart em que se transcendem as relações estruturais, a terceira 
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parte do “refrão” inicial da peça de Willy é baseada sobre um material novo ainda 

acrescentado por Mozart para a Coda do Andante do Concerto K456: décima menor 

ascendente, nona menor descendente, oitava ascendente, seguidos de trítono descendente e 

conclusão em semitom descendente (este último novamente timbrado em oitavas cada vez 

mais distantes). Os três primeiros intervalos ocorrem como tais um tom abaixo no concerto de 

Mozart, sempre conduzindo à cadência em Sol (compassos 188 a 190): 

 
Ex.128. Compassos 187 a 191 (Coda) do Concerto K456 de Mozart. 

 
Surgem um tom acima no “refrão” de Willy a contribuir para a cadência em lá, confirmada 

pelas polarizações que seguem. O salto de trítono permeia esse momento do concerto de 

Mozart (compassos 194 e 195), ainda que não de forma contígua com os motivos anteriores. 

Da mesma forma o semitom descendente é o intervalo predominante nesses cinco compassos, 

mas não na relação direta que assume no material inicial de La flamme d’une chandelle. 

Essa manipulação intervalar ao final da primeira seção de La flamme d’une chandelle deixa 

clara a intenção de que esse material, com claro recorte de começo, meio e fim, seja ouvido 

como “modulante” – que para além das impossibilidades de se ouvir um sistema harmônico 

comparável ao sistema tonal (na amplitude das relações que ele engendra) em uma prática 

atonal, configura no limite do possível uma região de “estabilidade” em torno de uma clara 

polarização de partida (Sol), um momento de indefinição temporária da direção harmônica, e 

uma polarização clara sobre outra nota na conclusão do trecho (Lá). A oposição entre esses 

dois polos permeia toda a peça, como “regiões polares” fundamentais a se alternarem entre as 

diferentes seções da peça. 
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3.4.3.1. Montagem referencial 
 

A partir do material inicial, que toma função análoga à de um refrão, tece-se uma série de 

variações no septeto, em diferentes relações entre o piano e o conjunto, sempre em relação 

direta com o material inicial, e em relações indiretas variadas (e eventuais) com materiais pré-

existentes – do próprio Concerto de Mozart a citações fragmentárias de outras peças da 

história da música. 

Uma das principais funções estruturais assumidas pelas citações em La flamme d'une 

chandelle é a de pontuar a divisão formal ou a de servir de transição entre seções, agindo 

diretamente sobre as polarizações, confirmando-as, suspendendo-as, ou ainda conduzindo a 

um novo pólo de atração.  

A primeira citação literal mais marcante surge na página 11, a parte do piano nos compassos 

40 e 41 do concerto K456 de Mozart (na extensão que encerra a segunda variação) aparece 

transposta uma quarta justa abaixo, centrando-se sobre a nota Lá. Na Flamme, essa citação 

encerra um momento em que o piano atua como solista e conduz ao retorno do septeto 

completo, mantendo o centro harmônico (em Lá) do trecho anterior. 

Ex.130. La flamme d'une chandelle, p. 11 
 

Na página 13, seguindo-se a um longo trecho sobre lá (reiterado inclusive com a citação 

anterior), um arco linear desenhado por toda a tessitura aguda do piano se impõe sobre os 

gestos desvanecentes na viola e no cello para conduzir a uma cadência sobre si, nota central 

da seção seguinte. A modulação é operada por uma citação dos compassos 25 a 27 do 

Noturno op. 62 No. 1 de Chopin, melodicamente centrados sobre la  (como a quinta do 

acorde de ré menor). Momento este em que, em meio à construção do discurso no Noturno, 

ocorre a suspensão das “muralhas das relações estruturais”, e o sonho se impõe 

momentaneamente à razão – já no original de Chopin, e da mesma forma em sua citação em 

La flamme d’une chandelle: 
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Ex.131: La flamme d'une chandelle, p. 13. 

 
Bem mais adiante, na página 21, surgem em cello e piano os compassos de 11 a 17 da terceira 

peça das Phantasiestücke op.73 de Schumann. Uma das poucas citações realizadas em música 

de câmara na peça, remete ao perfil tonal na relação entre os instrumentos, numa forma de 

diálogo (em melodia acompanhada) ausente no resto da peça. Essa citação opera a modulação 

do si (predominante até o momento) para a polarização sobre dó, conclusão melódica da 

citação. O trecho de Schumann parte do lá - terça no baixo do acorde de fá maior – e conclui 

sobre dó como terça do acorde de lá maior. As improvisações dirigidas que se seguem são 

todas centradas sobre a nota dó – a um trítono de distância do Sol inicial, esse novo centro 

predomina nas seções centrais de La flamme d’une chandelle (ex.132). 

Na página 27 um gesto cadencial do piano (predominantemente em clusters) traz de volta o 

compasso 41 do Concerto K456 de Mozart, transposto uma quarta abaixo – tal como 

aparecera na página 11 (ex.130). Em uma seção que varia as seções iniciais da peça, a citação 

que já ocorria fragmentária naquela seção ocorre ainda mais reduzida, apenas como um 

apontamento em meio à estruturação da memória interna do discurso. 

Na página 29, como Coda de toda a peça, o piano enuncia sozinho a frase marcante da Coda 

do Concerto K456 de Mozart, dos compassos 194 a 197. A citação afirma a polarização final 

de La flamme d'une chandelle sobre a nota Sol, estabelecendo o centro harmônico da peça ao 

confirmar sua direcionalidade de volta à sua polarização inicial (ex.133). 
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Ex.132. La flamme d'une chandelle, p. 21. 

 
Ex.133. La flamme d'une chandelle, p. 29. 

 
Todos esses momentos da peça, identificáveis nos exemplos anteriores (e nos que seguem) 

pela indicação do número de página, podem ser associados a um esboço de descrição do plano 

geral da peça. Os nomes associados às seções, entre aspas, estabelecem a analogia do 
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planejamento harmônico da peça com as funções estruturais da harmonia em um rondó tonal 

(no contexto da reflexão sobre Mozart operada nessa peça). 

p.1 A1: “refrão”106 Apresentação do “tema” ao piano solo, centrado sobre sol, e 
conduzindo ao final para lá. 

SOL 

p.2-5 B: “copla 1” Baseada nos cinco “pontos” marcantes ao final do tema, 
centrado sobre lá (e conduzindo de volta a sol ao final). 

LÁ 

p.6-8 A2: “refrão” Retorno das notas iniciais do tema, sobre sol. Material que se 
tornaria o Instante II, ao piano, sobre figuras do Concerto de 
Mozart (ex.139). Breve transição sobre lá (p.8). 

SOL 

p.9-12 C: “copla 2” Melodia (dodecafônica) conduzindo de sol a lá, seguida de 
cadência do piano que conduz igualmente de sol a lá. Uma 
citação do Concerto de Mozart à página 11 estabiliza a 
polarização sobre lá. 

SOL 
+ 

LÁ 

p.13 “transição” Aparição de citação do Noturno de Chopin como “modulação” 
de lá a si. 

LÁ 
a 

SI 
p.14-20 D: “copla 3”, 

 “desenvolvimento” 
Aumento da densidade polifônica e da variedade das 
informações sucessivas (e superpostas). Predominância do si 
no início (com sugestões de mi), seguida de trechos sem um 
centro mais nítido (p.18-19). Retrabalha materiais de C (copla 
2, figurações rápidas ao piano, p.14-17) e de B (copla 1, os 
“cinco pontos” finais do tema, p.18-20). 

 
SI 
a 
? 
 

p.21 “transição” Phantasiestück de Schumann em cello e piano, realizando a 
“modulação” de si para dó . 

SI 
a 

DÓ  
p.22-25 A3: “refrão” Predominância de dó  em um grande painel com três planos 

principais: solo de trompa (fora do palco), citações do Concerto 
de Mozart e improvisações sobre o movimento da chama. 
Encerrado por uma enunciação das três primeiras notas do tema 
sobre ré. 

 
DÓ  

p.25-29 E: “copla 4” Retoma as figuras iniciais de B (copla 1), apresentando o 
material que se tornará o Instante 1, transitando de ré para lá 
(confirmando essa passagem na p.27 com a mesma citação 
ocorrida em C (copla 2). A trompa, que não improvisara em D 
(copla 3), improvisa em seguida (p.28), sobre as mesmas 
figuras do Concerto de Mozart utilizadas em A2.  

 
RÉ 
a 

LÁ 
 
 

p.29 “coda” Citação do Concerto de Mozart ao piano solo, encerrando a 
peça sobre sol. 

SOL 

 
Ex.134. Tabela representando o planejamento harmônico e formal da peça e sua relação com as 

citações. 
 

3.4.3.2. Fragmentos flamejantes 

 

Para além de seu papel na estrutura formal e harmônica, sinais mais fragmentários de citações 

permeiam toda a peça. Sua presença contribui a deixar clara a intenção de unidade estrutural 

para além da heterogeneidade patente entre o sistema tonal evocado nas citações e a abstração 

                                                
106 Entre aspas como citações de procedimentos históricos, propriamente. 
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atonal do resto da peça. Os materiais sobre os quais Willy constrói suas abstrações estão 

presentes nas citações, e surgem muitas vezes isolados da citação, pairando em meio à textura 

abstrata como sinais intermediários entre os dois planos do discurso. Eles veiculam, assim, ao 

mesmo tempo, a intenção semântica levantada com a epígrafe de Bachelard, e revelam com 

isso o transbordar do processo de composição sobre o discurso formal estruturado. Na escuta 

estrutural da peça, esses sinais operam uma tensão entre a estruturação de um discurso 

abstrato e a memória (com sua carga emocional) das obras do passado – que neste caso já 

estavam intimamente ligadas à própria escolha e organização dos materiais básicos a serem 

utilizados. 

Nesse sentido podemos entender alguns fragmentos como sinais de obras de outrem, menos 

recorrentes que o princípio unificador em segunda menor do Concerto K456 de Mozart, que 

surge isolado de seu contexto em praticamente todas as seções da peça. Na página 4 surge 

talvez o sinal mais recorrente em toda a obra de Willy, uma oscilação em appoggiaturas de 

tons inteiros sobre sol e lá alternadamente, à maneira do canto de um sabiá – posteriormente 

isolada como peça breve, e descrita como a memória de um pássaro na infância do 

compositor, nos ciclos de peças para piano Recife, Infância: Espelhos (1989) e Miserere 

(1999-2009) (ex.135).   

Na página 7 uma série de fragmentos escalares de 4 notas com pequenas mas constantes 

variações cromáticas remete a um motivo predominante na quarta variação, maggiore, do 

Concerto K456 de Mozart (ex.136 e 137). 

Em alguns momentos da peça, surgem ainda fragmentos de obras de Béla Bartók. Na página 

11, um motivo em semitons ascendentes seguidos de notas repetidas, quer permeava todo o 

quarto movimento (Nachtmusik) da suíte Out of doors; na página 15, um motivo em ritmos 

pontuados em oscilações de segunda maior, proveniente do primeiro movimento do Concerto 

para orquestra. Por mais que na busca de uma semântica particular possam veicular outros 

sentidos (o motivo em notas repetidas, inclusive em outras obras de Bartók, pode ser visto 

como uma representação de desassossego), há um pensamento modular, um encaixe de blocos 

pré-existentes em meio ao jogo da construção estrutural. 
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Ex.135. La flamme d'une chandelle, p. 4. 

 

 
Ex.136. Início da quarta variação do Concerto de Mozart, apresentada nas madeiras. 

 

 
Ex.137. La flamme d'une chandelle, p. 7. 
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Um terceiro papel ainda é atribuído às citações, que poderia ser visto como uma espécie de 

revelação da estrutura subjacente na composição da peça. Na página 23, em meio à 

improvisação dirigida (sobre alturas definidas) e ao solo de trompa fora do palco, longos 

trechos do Concerto K456 de Mozart são indicados para serem inseridos em pontos definidos. 

São indicados para execução ao piano solo – compassos 22 a 29 do concerto, a entrada do 

solista na abertura da primeira variação (indicada com a letra B) – ou em música de câmara: 

piano e viola (letra C) realizam as partes de piano solista e primeiros violinos 

(respectivamente) dos compassos 52 a 59 do concerto (em meio à segunda variação); flauta e 

oboé realizam (respectivamente) as partes de primeiros violinos e oboés 1 e 2 

(alternadamente) dos compassos 4 a 8 do concerto, em meio à enunciação do tema (letra A). 

 
Ex.138. Página 23 de La flamme, citações do Concerto de Mozart a serem inseridas na improvisação. 

 
Os três papéis comentados aqui como funções estruturais exercidas pelas citações, a saber, sua 

participação no recorte formal e na direcionalidade harmônica, suas aparições fragmentárias a 

contribuir para a unidade geral do discurso, e suas aparições mais extensas como a revelar a 

estrutura subjacente de onde se originam os materiais básicos da composição; nenhum deles 

conduz a peça a ser ouvida como uma colagem, ou menos ainda, como uma série de variações 

sobre um tema de Mozart (como pode parecer à leitura dos trechos anteriores). O foco da 

composição é claramente, e a todo momento, a invenção camerística e a estruturação da 

abstração a serviço de uma operação semântica, com a manipulação metalinguística de 
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materiais pré-existentes (ainda que nem sempre reconhecíveis). As citações com alguma 

dimensão relevante para serem claramente percebidas como tal surgem nas páginas 11 

(Mozart, 2 compassos), 13 (Chopin, 3 compassos), 21 (Schumann, 7 compassos), 23 (Mozart, 

num total de 18 compassos em meio às improvisações) e 29 (Mozart, 7 compassos). Não 

fossem esses momentos, as citações seriam fragmentárias demais para serem relevantes como 

referências a outras obras, estariam num plano estruturalmente secundário. 

A presença desses trechos mais longos de citações deixa clara a intenção de Willy em 

estabelecer uma relação entre as referências externas e o discurso estruturado, em induzir em 

contaminações entre a escuta subjetiva e a percepção arquitetônica. Mas a presença 

predominante de momentos em que não se ouvem referências diretas, e em que a fantasia 

estrutural é tecida de forma autônoma, deixa nítido que o foco é a invenção e não apenas o 

comentário. Quando se tecem variações sobre o material enunciado no início, não se ouve 

mais a relação direta com as obras citadas, apenas sua relação concreta com o “refrão”. Na 

página 6, toda a parte do piano é baseada nas notas da página 1, em notas longas na região 

aguda, e em variações sobre os motivos inicial e final do tema, em gestos rápidos na região 

grave. 

 
Ex.139. La flamme d'une chandelle, p. 6. 

 
Na página 18, forma-se um diálogo entre o piano e o sexteto restante, inteiramente baseado 

sobre o motivo final do “refrão”, expandido pelo campo de tessitura e variado em resultantes 

harmônicas alternantes. 
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Ex.140. La flamme d'une chandelle, p. 18. 

 
Na página 9, uma série dodecafônica é formada a partir dos motivos do tema, eliminando ao 

mesmo tempo as repetições que caracterizariam a aura tonal da relação direta com a citação. 

Como no tema da peça, parte-se de Sol e dos intervalos de segunda menor, quarta justa e terça 

maior (sol-fá-dó-fá). Esse motivo inicial de quatro notas é repetido em sua inversão, 

iniciando-se em lá (lá-si-mi-si). As quatro notas finais da série diluem as polarizações sobre 

relações de tons inteiros (dó-ré-mi-sol), apesar de que as três últimas notas sugerem a 

polarização sobre lá (nota repetida após a conclusão da série).  

A oposição entre sol e lá presente no tema e em toda a peça é assim reiterada na série, que é 

apresentada sobre as notas pedal lá (no clarinete) e ré (no cello), eixos comuns às 

polarizações sobre sol e lá. A série é enunciada à maneira de um tema secundário, como uma 

citação de um sistema de referência: a peça não é construída segundo a técnica dodecafônica. 

 
Ex.141. Série apresentada na p.9 de La Flamme d’une chandelle.  

 
Se o material intervalar dessa série é largamente variado e reelaborado no decorrer da peça, 

não fica claro um desdobramento extenso de procedimentos seriais. Sua apresentação em 

oitavas, enfática, com figurações variadas entre os instrumentos mas sem outro material 

superposto (excetuando-se o “pedal” do clarinete que enfatiza lá bemol como eixo entre sol e 
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lá), parece mais uma referência clara à apresentação linear do total cromático sem repetição, 

ou seja, ao serialismo como procedimento histórico, de que a adoção (ainda que pontual) da 

técnica serial estrita, propriamente dita. 

 
Ex.142. La flamme d'une chandelle, p. 9 

 
Nesses casos, como na maior parte da peça, a invenção textural, harmônica, estrutural não 

passa pela relação direta com as citações – estabelece-se apenas, na memória, a unidade 

motívica entre as citações e o resto da peça. Mais de que veicular uma obra do passado e fazer 

com que ela seja ouvida com outros ouvidos, a invenção – em primeiro plano – é que é 

enriquecida pelo eventual diálogo com obras do passado.  

Uma última referência, velada, se dá no campo gestual: boa parte do repertório de gestos 

pianísticos e da relação entre piano e sexteto, assim como as tensões e distensões intervalares, 

sugerem a música do Romantismo como material básico, como ponto de partida. Mesmo 

quando não se trata de uma citação, em relações harmônicas atonais, permanece uma 

expressividade intervalar, uma sensação cadencial, acompanhada eventualmente de arpejos e 

perfis que remontam ao repertório gestual romântico. 

O universo evocado pelas citações impregna a estruturação abstrata da peça de pulsões 

passionais, arroubos, melancolia, de uma dramaticidade que a estrutura e a abstração pura e 

simples não carregariam. Na reflexão e nos devaneios que permeiam o ato da composição, 
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aqui e ali encarnam-se – desavisadamente talvez – outros criadores, outras paixões, outras 

linguagens, e a verdade estrutural alça voos que só em sonhos se vislumbram.  

A incorporação dessas referências pelo decorrer do discurso, veiculadas pela variedade de 

procedimentos que comentamos aqui, faz corpo com a variedade de informações que percorre 

a peça toda, a exemplo do trabalho a partir do ideal mozartiano. Se o planejamento estrutural 

da peça de forma geral parte da referência ampliada e variada do rondó, sua unidade remonta 

à relação desses materiais com o “tema” inicial (o refrão), independentemente de sua relação 

direta ou não com as citações – essas, quando provindas do Concerto de Mozart, aparecem 

também como variações possíveis do tema de La Flamme d’une chandelle. A intensa 

transfiguração dos materiais do refrão, ao lado do choque provocado pela aparição de citações 

literais, perturba essa unidade, invocando a sua função estrutural (seu papel a ser exercido no 

rondó) para uma unidade que transcenda essa profusão de informações. O caso extremo, nesse 

sentido, é a aparição literal de citações de obras sem relação direta com o Concerto de 

Mozart, com os fragmentos de Schumann e Chopin – ainda que episódicos e em estreita 

relação com a direcionalidade harmônica, sua aparição faz corpo apenas com a operação 

metalingüística na peça, e não com a unidade estrutural entre seus componentes internos. São 

trechos dos mais acerbos embates dialéticos na construção do discurso. 

 

3.4.4. Agenciamentos mahlerianos 

 

A relação de Willy com a obra de Mahler é de tal forma essencial que já tratamos dela 

extensamente nesse trabalho, de suas origens, implicações, desdobramentos. Essa relação se 

faz presente em toda sua produção, retrospectivamente – mesmo nos momentos em que ele 

ainda não havia travado um contato mais detido com sua obra. Willy empreende com a idéia-

força mahleriana uma relação tão fundamental quanto a estabelecida com Pousseur, ou ainda, 

com a que Pousseur estabelece com Stravinsky: adoção de uma ferramenta ampla e efetiva o 

suficiente para rearticular a ligação radical com a história da linguagem. Nesse sentido, 

mesmo a personificação de Chopin, na sua infância, já prenunciava em Willy a presença de 

Mahler. E para além dessas “encarnações” simbólicas, a música desses mestres do passado se 

faz presente nas novas obras, em carne viva. 

Seu quinteto de sopros Phantasiestück II, de 1973, já lidava diretamente com a herança de 

Mahler; assentado sobre a construção de eventos simultâneos de naturezas distintas, de 

superposições de camadas temporais diferentes (especialmente em um momento de 

improvisação coletiva sobre algumas indicações de freqüências), a carga semântica trazida 
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pelos materiais (justapõem-se em dado momento os acordes do início da Klavierstück op.19 

nº 6 de Schoenberg com uma terrível escala cromática descendente do primeiro movimento da 

Terceira Sinfonia de Mahler): “polifonias semânticas e sintáticas”. Em dado momento 

convida cada instrumentista para que escolha um fragmento da participação de seu 

instrumento no repertório sinfônico (“de Haydn até por volta de 1910”) para ser superposto à 

polifonia.  

 
Ex.143. Phantasiestück II, p.13, momento em que alternadamente os instrumentistas são convidados a 

inserir citações – no lugar dos blocos entre aspas. 
 

Outra camada de significados é a relação entre Mahler e Schoenberg, evocando a influência 

marcante de Mahler sobre a Escola de Viena, especialmente em seu período atonal, anterior à 
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formulação do dodecafonismo. A peça de Willy é aberta por uma série, apresentada ao fagote 

(e submetida em seguida a uma série de permutações) – a utilização de materiais seriais 

lineares, seja na referência a uma série pré-existente (e historicamente relevante) ou em uma 

elaboração nova, é mais uma constante na obra de Willy. Diferente de Pousseur, que opera 

com resquícios do serialismo como rastros de um simulacro de linguagem vivido por ele, 

Willy utiliza eventualmente as séries como objetos particulares, mais pelo significado 

histórico dessa operação de que por uma estruturação propriamente serial do discurso 

(estruturação que, não obstante, está igualmente presente, mas não de forma exclusiva, nos 

múltiplos procedimentos utilizados por Willy). Esses momentos seriais autônomos acabam 

por configurar uma nova ordem de objetos, lineares mas não propriamente temáticos – 

informações estáticas bem caracterizadas. 

A seção final da Phantasiestück II consiste de uma citação do material inicial do ländler do 

segundo movimento da Sinfonia nº 9 de Mahler, em que logo os acordes que respondem à 

figura do fagote são substituídos pelos acordes da Klavierstück op.19 nº 6 de Schoenberg. 

Como coda da peça de Willy, em homenagem a Mahler, ele se une à voz de Schoenberg, que 

compusera essa peça para piano sob o pesar da notícia da morte de Mahler. O peso do 

significado desses dois acordes da peça op.19 nº 6, como um símbolo do falecimento de 

Mahler, vislumbrado por Schoenberg (contraparte musical de uma de suas pinturas), faz com 

que eles sejam um sinal freqüente na obra de Willy, ao lado de uma série de acordes que 

surgem como sinais históricos em suas obras, como já comentamos anteriormente. 

Em meio ao comentário da relação mais direta das obras de Willy com sua visão da obra de 

Mahler, transitamos de sua produção camerística para a orquestral, meio a que ele volta a se 

dedicar com o Adagio, em 1973, após os primeiros experimentos na década anterior (em 

especial a Sinfonia-Signos, de 1960). Nessa transição cabe como breve apontamento o quanto 

Willy dialoga claramente com esses meios de expressão como funções da linguagem, 

recuperando de algum modo um arcabouço de suas constituições históricas. Se um trabalho 

polifônico intenso, ao lado de uma construção harmônica direcional, permeia esses dois meios 

de expressão, sua realização é distinta em cada um. Em sua música de câmara fica clara uma 

preocupação quanto ao papel de cada instrumento no conjunto, a função a ser exercida por 

cada um em um equilíbrio que dá sentido ao corpo instrumental como um todo (ainda que 

possa haver eventualmente um peso maior sobre um deles, até por sua maior vocação 

polifônica, como no caso do piano em La flamme d’une chandelle). Em sua obra orquestral, 

por outro lado, para além do trabalho aprofundado sobre o timbre (e sobre a “alquimia” do 

espectro sonoro, nas experiências de fusão entre “formantes” de diferentes composições), 
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chama a atenção a operação com o critério de “massa”, colocando em primeiro plano o 

problema da densidade como denominador comum histórico do campo orquestral. 

O Adagio pode ser visto como a realização musical de uma idéia-força derivada de Mahler. 

Quando Willy fala da operação com os materiais pré-existentes pela força de sua carga 

histórica de significados, em “polifonias semânticas e sintáticas” resultantes do potencial 

ideogrâmico de suas sobreposições, ele vislumbra que “é possível que se possa ler as 

justaposições (...) como uma mensagem verbal (com princípio, meio, e fim) como, de resto, já 

efetuamos com a ‘sexta sinfonia’: tal como a música seria capaz de uma prosa cediça no 

limiar do equilíbrio que se tende numa revelação poética”. E complementa: “Estive tão 

próximo desta música, e quase me apropriei destas idéias, quanto me foi possível, no Adagio 

para orquestra, no Concerto para piano e orquestra, e em Sursum Corda para orquestra de 

cordas” (Oliveira, 1998a, p.19). Ele não esclarece quando e onde teria sido efetuada essa 

leitura da Sexta Sinfonia de Mahler; um lugar propício para verificá-la, ainda que apenas nas 

resultantes semânticas da linguagem musical (mas articuladas “como uma mensagem verbal”) 

é o Adagio.  

A partir de sugestões nas reminiscências da própria Alma Mahler, é difundida na literatura 

mahleriana a interpretação da Sexta Sinfonia de Mahler como um auto-retrato, em particular 

na associação dos temas principais do primeiro movimento a Gustav e Alma, 

respectivamente, e em seu destino trágico no último movimento. O Adagio, como reflexão 

póstuma a esse drama, não dialoga com a iluminação do “tema de Alma” (o segundo tema do 

primeiro movimento da Sexta Sinfonia): reflete ao mesmo tempo sobre o trabalho de Mahler 

sobre o tempo e a polifonia, e sobre a origem do primeiro tema da Sexta: ou seja, sobre a 

natureza de seu auto-retrato. A formação instrumental incomum é escolhida a dedo, como no 

engendrar de uma paleta particular: flauta, oboé, clarinete (a um, as madeiras); trompas, 

trompetes, trombones (a três, cada um); tuba; cordas. Espécie de fusão da orquestra de solistas 

weberniana (nas madeiras) com os metais mahlerianos – mais marcante ainda nesse sentido é 

a atuação da tuba como solista, em diversos momentos da peça. Ao invés de comentar mais 

detalhadamente o Adagio a partir das conclusões a que se pode chegar após a análise da 

partitura, optamos por colocar alguns apontamentos sobre a escuta desse discurso no tempo, 

de forma a melhor revelar a força dos significados implicados pela peça durante a sua 

percepção estrutural. Dessa forma boa parte das relações estruturais subjacentes são reveladas 

apenas ao final desse comentário, com implicações retroativas sobre a percepção da peça. 

Ouvem-se abrindo o Adagio dois painéis estáticos, sucessivos (nas cordas), que repartem da 

mesma forma o total cromático pela tessitura, sob perturbações dos demais instrumentos: cada  
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ataque dos sopros modifica consequentemente a iteração na produção daquela mesma classe 

de alturas, nas cordas. A utilização de dois acordes de doze sons nesse momento veicula uma 

carga de significados que aprofundam o universo trágico sugerido pela referência a Mahler. 

Na reavaliação (na memória) dos materiais ouvidos, após o esclarecimento da referência 

àquele compositor, o agregado que contém o total cromático pode ser associado a suas 

primeiras utilizações. Se Mahler já utilizara de maneira marcante um acorde de 9 notas no 

Adágio de sua Décima Sinfonia, pouco tempo depois (e sob forte influência de suas obras) 

Alban Berg inseriria um acorde de doze alturas distintas, estático, sob o primeiro verso da 

terceira canção do ciclo Altenberg-lieder op.4. Sua relação com o verso cantado sugere que 

ele figure de alguma forma o vislumbre para além da existência, da realidade (“Über die 

Grenzen des All blicktest du sinnend hinaus”). A associação mais direta de significados com 

esse acorde, também em obra de Berg, é no grito mortal (todesschrei) de Lulu na ópera 

homônima, proferido na orquestra no momento do seu assassinato. 

  

 

 

 

 
Ex.144. Na ordem: o acorde de doze sons no início do Adagio de Willy, o acorde da Décima Sinfonia 
de Mahler, e os acordes de doze sons da canção op.4 nº 3 e do terceiro ato de Lulu, ambos de Berg. 

 
No início do Adagio, como a transformação gradual na tipo-morfologia dos dois painéis de 12 

notas é operada por ataques sucessivos nos sopros sobre cada uma de suas alturas, ouvimos 

como resultantes duas séries de 12 sons. Esses dois painéis, enunciados de forma bem 

distinta, são separados ainda por uma sequência de três acordes nos metais. Bastante 

utilizados isoladamente, eles possuem não obstante uma relação direta com as séries: o acorde 

com duas segundas menores no interior de um trítono contém as quatro primeiras notas da 

primeira série, enquanto os dois acordes de tons inteiros perfazem as seis primeiras notas da 

segunda série.  
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Ex.145. Duas séries e três acordes, materiais apresentados no início do Adagio de Willy. 
 

Note-se ainda as relações intervalares diretas (melodicamente perceptíveis) entre as séries. As 

notas 1 e 2 da primeira série são iguais às 11 e 12 da segunda (permitindo uma elisão direta 

entre elas). Já as notas 5, 6, 8, 9, 10 e 11 da primeira série (ou seja, quase todas as que se 

seguem ao acorde destacado), correspondem na ordem às notas 1, 4, 5, 6, 7 e 9 da segunda 

série. Quando de suas utilizações fragmentárias (e simultâneas aos acordes-chave), as duas 

séries se aproximam estruturalmente de forma considerável. Tanto essas duas séries quanto os 

três acordes são os principais geradores das alturas de toda a peça. 

Se por um lado, como será apontado em seguida, esses materiais básicos para a construção da 

peça têm relação direta com um material pré-existente na história da música, que aparece em 

citação literal em dado momento, por outro lado o Adagio não tece com a construção de La 

flamme d’une chandelle uma analogia estrutural além dessa semelhança. Não há a analogia 

clara com a função temática ou com gêneros do passado. A relação mais direta sugerida pela 

relação entre o caráter da peça (com suas relações sugeridas com Mahler) e sua construção é 

com o universo expressionista, e até com o atematismo praticado pela Escola de Viena por 

volta da década de 1910 – que por sua vez também revelava forte influência mahleriana.  

Após a apresentação dos dois “painéis” de doze sons (que pode ser chamada de “abertura”), 

segue um primeiro trabalho sobre a superposição de tempos distintos, entre figuras ágeis 

constantes nas madeiras, “manchas” em ruidagens variáveis nas cordas, e um contraponto 

entre uma melodia lentíssima, grave (sobre a primeira série), e um contracanto um pouco mais 

móvel (formado por uma fragmentação da inversão da segunda série). Nessa densa polifonia 

(que podemos chamar de seção A), há uma mobilidade constante no que diz respeito à 

polarização das alturas, em contraste com a ausência de centro claro nos painéis iniciais. A 

sugestão mais clara de um pólo no início da peça é sobre o lá destacado no grave (sob duas de 

suas notas polarizadoras).  
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Segue um “episódio” (doravante seção B) em que se desenvolvem as figuras ágeis (ora sobre 

alturas definidas, ora indeterminadas) entrecortadas por acordes graves. Esse momento ocorre 

primeiro de forma mais esparsa, por toda a orquestra, e em seguida de forma mais densa, 

somente nas cordas. Nesse ponto se transita do trabalho sobre as “fioriture” para o 

desenvolvimento das ruidagens, em jogos texturais que começam com movimentos rápidos de 

glissandi (em tremolo e punta d’arco), somando-se em seguida a pizzicatti aleatórios até 

chegar gradualmente a outro “acorde integral”. Se no início as cordas veiculavam o total 

cromático, aqui elas emulam uma categoria (muito brilhante) de ruído por toda a extensão dos 

naipes completos de cordas: a execução de movimentos circulares atrás do cavalete em todas 

as cordas dos instrumentos. A conclusão ruidosa desse episódio é bruscamente sucedida da 

primeira citação na peça, que não ocorre de forma literal: uma versão transfigurada de um 

gesto orquestral (uma espécie de “empilhamento”) da Quarta Sinfonia de Schumann. 

 
Ex.146. Primeira aparição da figura “empilhada” (nas cordas e nas madeiras) no primeiro movimento 

da Quarta Sinfonia de Schumann, cp. 43-44 (repetido nos compassos 45 e 46). 

 
Ex.147. Variação do mesmo motivo no desenvolvimento da peça de Schumann, cp.94-97, repetidos 

nos cp.98-101 (sempre por todas as cordas e madeiras). 
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Ex.148. Aparição variada do mesmo motivo no Adagio de Willy (p.11), com a mesma indicação de 

andamento Lebhaft, empilhando-se sobre as cordas. Até a sua aparição quase idêntica entre violinos I 
e II é mantida nessa transfiguração. 

 

Essa breve citação ocorre sob um pano de fundo de movimentações aleatórias (a partir de 

sugestões gráficas) de notas pedais, nas trompas e trombones. A apresentação dessas figuras 

encerra, de certa forma, a apresentação das categorias de materiais a serem utilizados na peça. 

Segue uma série de montagens e elaborações (texturais e polifônicas) dos materiais ouvidos 

até esse momento, em um gradual acúmulo de tensão e informação. Podem-se apontar como 

reminiscentes de Mahler, nesse “desenvolvimento”, a variedade direcional na organização das 

alturas (em analogia à “tonalidade evolutiva” de suas sinfonias), e a força dramática dos 

longos arcos melódicos nas cordas, que surgem nesse momento do Adagio como 

possibilidades de desdobramento das séries iniciais. 
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Ex.149. Adagio, p.11. Pano de fundo de notas pedais sobre o qual ocorre a citação transfigurada de 

Schumann. 
 

Essa movimentação das polarizações, que até esse ponto da peça não deixavam uma direção 

clara (transitando por centros sem relações atrativas entre si como lá, mi e fá), é intensificada 

no material que segue imediatamente ao momento melódico anterior: um grande pontilhismo, 

exasperado, de agregados os mais diversos, de clusters a variações dos acordes principais 

(apresentados no início da peça). A predominância de texturas (as mais variadas) em 

movimento contínuo, em fluxos simultâneos (de movimentações internas contrastantes), é 

rompida aqui com a ocorrência de um só evento, com a predominância de acordes curtos (ou 

rapidamente repetidos) entrecortados por silêncios. Essa seção, que remete (remotamente) aos 

grandes blocos acórdicos e aos painéis polifônicos de LIFE:Madrigal, mereceria um estudo 
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mais detalhado de suas estruturas harmônicas que escapa à dimensão desse trabalho (como 

escapa igualmente a análise do desdobramento específico dos materiais de base na 

organização das alturas por toda a peça). A direção geral das polarizações tende novamente a 

lá, e a aparição imediata de uma citação de Mahler (em que os acordes são enfaticamente 

enunciados em rítmica periódica) modula a audição desse trecho como uma transição – uma 

passagem, durante a escuta da peça, para significados de outra ordem (que, por sua vez, 

transformam a percepção das resultantes semânticas dos materiais já ouvidos, na memória). 

Essa outra ordem de significados irrompe, de fato, em outra orquestra: a da Sexta Sinfonia de 

Mahler, com instrumentos que não compõem o efetivo do Adagio, apenas da citação107. 

Irrompem: os compassos 1 a 5 do primeiro movimento da Sexta de Mahler; o ritmo de 

marcha, a figura pontuada em semitom ascendente, traços marcantes do “auto-retrato” de 

Mahler. Antes da esperada irrupção do primeiro tema, transita-se imperceptivelmente para um 

fragmento da abertura Manfred, de Schumann, que se revela como a origem dos materiais do 

tema de Mahler – não apenas da figura rítmica, como de um de seus traços mais 

característicos, o arco ascendente (veja-se sua semelhança no ex.152). O percurso de 

Schumann a Mahler, de Manfred a Gustav, é percorrido de forma contínua no Adagio: como 

se Manfred e a Sexta Sinfonia fossem narrativas sobre o mesmo protagonista. Ao extenso 

campo interpretativo que se abre na associação do auto-retrato musical de Mahler ao 

personagem do drama de Lord Byron (a começar, por exemplo, pela complicada relação de 

Manfred com sua irmã), adicione-se o motivo descendente que Mahler superpõe ao arco 

ascendente do Manfred de Schumann. Esse motivo descendente no trombone remete ao 

Concerto nº 1 para piano de Liszt, peça que, se não sugere associações extra-musicais diretas, 

encerra na dramaticidade de sua forma cíclica em larga escala um peso comparável ao de 

obras como a Sinfonia Fausto e a Sonata em si menor (também indiretamente associada ao 

mito de Fausto por alguns de seus discípulos108).  

                                                
107 A saber: oboé II, clarinete II, 2 fagotes, caixa clara. 
108 Veja-se Horowitz (1982). 
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Ex.150. Willy, Adagio, p.17. Inclui a citação dos compassos 2 a 5 do primeiro movimento da Sexta 

Sinfonia de Mahler, e em seguida metade do compasso 62 (com anacruse) da abertura Manfred op.115 
de Schumann. 
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Ex.151. Sequência da p.17 do Adagio de Willy, com a sequência da citação de Schumann (cp.62 a 65 
do original) e o retorno à citação de Mahler: compassos 35 e 36 (com anacruse) da Sexta Sinfonia – 

que incluem a citação (por Mahler) do motivo do Concerto de Liszt, nos trombones. 
 

 
Ex.152. Início da p.18 do Adagio de Willy.  

 
No último dos exemplos acima, em que se fecham as aspas com o encerramento das citações, 

Willy retira a harmonização e os contracantos, mantendo apenas o baixo e a melodia (nos 
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segundos violinos) dos compassos 37 e 38 (com anacruse) da Sexta Sinfonia de Mahler. Nos 

primeiros violinos, superpõe homofonicamente o arco ascendente que originara a melodia de 

Mahler: aquele apresentado no Manfred de Schumann (compassos 62 e 63, com anacruse). 

Todo o trecho das citações, assinalado entre aspas na partitura, pode ser lido como um 

discurso condensado na forma de dois ideogramas; uma espécie de ABA e Coda. O primeiro 

ideograma é construído por uma sutil justaposição, da qual se percebe idealmente uma única 

resultante: Schumann na pele de Mahler. O segundo ideograma, que encerra esse pequeno 

discurso, ocorre por sobreposição, pela simultaneidade das referências anteriores, com todas 

as dissonâncias implicadas – imagem de um choque entre faces diversas da mesma 

personalidade. 

Segue uma retomada da vocação polifônica da seção A em um novo perfil, mais denso em 

variações harmônicas pela tessitura (reminiscência dos blocos de acordes da transição para as 

citações) de que em profusões lineares. Logo essas linhas saem do segundo plano e tecem 

uma nova polifonia de tempi (mais estrita) entre as linhas de velocidade moderada em 

madeiras e trompetes e a linha mais pesarosa da tuba (cujo papel de solista também rememora 

o início da peça). O retorno da ênfase sobre lá anuncia uma espécie de Coda da peça, na 

memória de seu papel nas polarizações da peça. Um breve retorno à polifonia acórdica (e de 

fragmentos lineares), agora distorcida por glissandi, quartos de tom e oscilações de 

frequência, conduz a uma codeta. Na pontuação final da peça, dois grandes agregados, 

sucessivos, se superpõem: o acorde de doze sons inicial, nas cordas (com o baixo em lá), e 

uma outra disposição do total cromático, que dilui a vaga referência sobre lá no acorde 

anterior com relações de tons inteiros: fá, no baixo (reforçado por duas de suas notas atrativas, 

acima), e si, no extremo agudo. 

 
 

Ex.153. Acordes finais do Adagio. 
 
Se o surgimento dos ideogramas “entre aspas” nessa peça, com citações literais de materiais 

próximos ao tonalismo interrompendo um discurso de grande variedade textural, impõe um 
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alto grau de heterogeneidade na percepção da peça, a unidade do conjunto transcende a 

reflexão sobre o universo mahleriano. A referência à obra de Mahler, em toda sua 

profundidade, abre por si só uma rede de referências que recontextualiza procedimentos 

explorados no Adagio, como a polifonia de tempi distintos, o caráter expressionista, a função 

de cada instrumento (e de sua relação com o campo de tessitura) na operação com a densidade 

da superposição de eventos simultâneos. Mas a reavaliação do conjunto na memória das 

relações entre os materiais apresentados (especialmente após a revelação das citações) aponta 

para uma unidade estrutural mais profunda, como seria de se esperar em meio às 

preocupações da obra de Willy em geral. Como ocorre em diversas peças suas desse período, 

em meio a soluções as mais diversas, a citação acaba por abrir para o ouvinte o acesso à 

origem dos materiais musicais utilizados em toda a obra. Já comentamos como o Adagio é 

estruturado a partir de duas séries principais e de três acordes; da mesma forma apontamos 

como os acordes são diretamente extraídos das primeiras notas de cada uma dessas séries. 

Após a escuta das citações, e especialmente do ideograma final – que enfatiza a transformação 

operada por Mahler a partir de um fragmento de Schumann – pode-se associar diretamente 

cada uma dessas séries a um dos materiais que forma o ideograma. Em última instância, 

poderíamos chamar a primeira de “série Mahler” e a segunda de “série Schumann”, pelo 

quanto elas são calcadas sobre cada um dos arcos ascendentes do ideograma final (ex.152), 

excluindo-se as notas repetidas. 

 
Ex.154. “Série Mahler”, utilizada no Adagio. As sete primeiras notas são extraídas das primeiras notas 

da frase de Mahler, excluindo as repetições. As cinco notas complementares são formadas por 
variações dos grupos de notas iniciais, como mostram o arco e o colchete assinalados. 

 
Ex.155. “Série Schumann”, utilizada no Adagio. As sete primeiras notas são extraídas das primeiras 

notas da frase de Schumann, excluindo as repetições. 
 

No caso da “série Schumann”, as cinco notas finais, complementares às sete primeiras para a 

formação das doze notas sem repetição, são mais claramente justificadas em relação com a 

primeira série, a “série Mahler”. As notas 6,7 e 8 da segunda são a inversão transposta das 

notas 6, 7 e 8 da primeira. Ao mesmo tempo, as notas 6, 7 e 9 da segunda são idênticas às 

notas 9, 10 e 11 da primeira. E as últimas notas (11 e 12) da “série Schumann”, por sua vez, 
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são idênticas às notas 1 e 2 da “série Mahler” (como já comentamos), permitindo que se 

liguem por uma elisão direta.  

Uma outra explicação provável para a construção da segunda metade da “série Schumann” 

estaria em outra referência histórica, cruzada, no nível estrutural. A utilização eventual (e 

bastante livre) da técnica dodecafônica como uma ferramenta no Adagio e em diversas peças 

de Willy aponta para uma relação concreta com o estudo das obras da Escola de Viena, sem 

que essa referência surja de modo tão freqüente como citação nas obras de Willy (à exceção 

dos acordes da peça op.19 nº 6 de Schoenberg). É bastante relevante, nesse contexto, que as 

notas 6 a 12 da “série Schumann” utilizada no Adagio, com uma simples troca de posições 

das últimas notas – ou seja, dispondo-as na ordem 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10 – tornam-se idênticas à 

enunciação serial do nome de Arnold Schoenberg na homenagem rendida por Alban Berg a 

seu mestre. Como abertura de seu Kammerkonzert (1925), escrito por ocasião do aniversário 

de 50 anos de Schoenberg, Berg insere um “motto” musical, acompanhado de uma breve 

citação de um dito alemão (comum nas obras de Grimm): “Aller guten Dinge sind drei”109. O 

“motto” consiste de representações melódicas dos três nomes da Escola de Viena (Arnold 

Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg) segundo a notação alemã. A enunciação do nome de 

Schoenberg corresponderá às notas 5 a 12 da série da peça de Berg. Excluindo-se o lá inicial, 

pode-se ver sua identidade com a segunda metade da segunda série do Adagio, e verificar a 

presença de Schoenberg, retratado por Berg110, ao lado da apropriação de Schumann realizada 

no auto-retrato de Mahler, na obra de Willy. 

 
Ex.156. Início, ao piano solista, do Kammerkonzert de Alban Berg. Substituindo “Es” (mi bemol) por 
“S” na notação alemã, percorrem-se as notas correspondentes às letras A, D, S, C, H, B, E, G, como 

representação do nome de Arnold Schoenberg. 
 

Uma obra que expande ainda o trabalho de Willy em relação com a idéia-força de Mahler é 

seu Concerto para piano e orquestra, de 1978. O conflito entre polarizações sobre sol e lá, 

assim como diversos materiais de La flamme d’une chandelle, permeiam o Concerto. O refrão 

propriamente dito, em sua sequência integral de alturas, é o material exclusivo sobre o qual é 

construída a peça para piano Instante II de Willy, de 1977 – a ideia central do Instante II é 

diretamente ligada ao trecho da página 6 de La flamme d'une chandelle. De fato, foi sobre a 

interpretação da peça Instante II por Caio Pagano que surgiu o ensejo da composição do 

                                                
109 “Todas as coisas boas vêm em três”, em tradução livre. 
110 Berg, que em pintura, já havia sido retratado por Schoenberg quinze anos antes. 
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Concerto para piano e orquestra, de cuja Coda o Instante II constitui toda a parte do piano111 – 

veja-se o comentário mais extenso do compositor, em seus Cadernos (1998a, p.22-27). 

A nota de programa para o Concerto conta como sua composição teve duas fortes motivações 

externas, antes mesmo da elaboração do material: uma delas, a promessa a Caio Pagano sobre 

a inserção do Instante II, a outra, a certeza de uma citação a ocorrer – antes mesmo da 

definição concreta do contexto em que ela se inseriria. Os primeiros compassos do Motete dos 

Passos, de Manoel Dias de Oliveira, ouvido na Semana Santa de 1978 em Prados112. Esse 

enclave do século XVIII mineiro em meio à ruidosa densidade orquestral do Concerto é 

apenas um sinal dos tensos conflitos subjacentes que transparecem nessa peça, como será 

comentado. Essa apropriação faz corpo com o processo de criação do Concerto, que em seus 

primeiros estágios parece ter sido mais rapsódico que o usual. Escrito “em forma de 

diário”113, transformando a peça numa “espécie de autobiografia (musical): proliferariam 

citações (algumas transformadas) de meus trabalhos anteriores” (idem, p.23).  

A acomodação dessas informações no mesmo discurso, nesse caso, caberia a um momento 

posterior, mas a orientação geral do trabalho não parte de nenhuma referência externa clara 

(perceptível), mas da apresentação de materiais bem caracterizados: um tema melódico, 

marcado pelo conflito direto das polarizações entre sol e lá, e uma série de doze sons. Como é 

comum na obra de Willy, a série não é utilizada de modo estrito, mas de maneira modular, 

como um dos recursos organizadores (e caracterizadores) para parte dos materiais da peça. 

Nesse caso, tanto o tema melódico quanto a série trabalham no mesmo sentido, o de organizar 

as polarizações da peça em seu conflito entre sol e lá: nesse sentido, a estrutura da peça como 

um todo integra as duas inserções pré-estabelecidas, tanto o Instante II (centrado 

predominantemente sobre sol, dirigindo-se ao final para lá) quanto a citação de Manoel Dias 

(assentada sobre lá). Esse ponto de partida “rapsódico” ainda contribui para uma profusão de 

informações distintas ainda maior de que a ocorrida em La flamme d’une chandelle (em sua 

reflexão sobre a multiplicidade de informações em Mozart). Essa renovação constante da 

informação, ao lado de sua integração em um plano harmônico claro, sustentam a percepção 

do Concerto em sua longa duração (cerca de vinte minutos contínuos).  

Após uma série de desdobramentos desses materiais iniciais, chega-se a um núcleo mais 

indeterminado da peça, em que surgem fragmentos de peças de Willy como La flamme d’une 

                                                
111 Veja-se um comentário sobre o Instante II em Ferraz (2005, p.118-120). 
112 Esse material, entre outros do mesmo compositor, foi utilizado também por Willy em Passos da 

Paixão (1978) para coro misto. 
113 O compositor se remete com essa afirmação à leitura, na época, de La fabrique du Pré do poeta 

Francis Ponge, também escrito “em forma de diário”.  
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chandelle e as Phantasiestück II e III. A uma improvisação do pianista a partir de materiais 

determinados pelo compositor, segue uma improvisação do regente, na montagem de blocos 

de informações determinadas relacionadas ao tema inicial. No encerramento das 

improvisações começam a surgir aos poucos citações mais reconhecíveis. Um arco melódico 

na trompa é trazido da Phantasiestück I de Willy (1972); em outro instante o mesmo 

instrumento enuncia uma melodia ouvida em sua infância, transfigurada, em música de 

câmara com o piano, antes da sequência camerística (flauta, violoncelo e piano, e em seguida, 

clarinete, oboé e piano) trazer outro sinal da infância, um canto de sabiá em appoggiaturas114.  

Aos poucos a predominância da auto-citação dá lugar a uma referencialidade mais múltipla, 

em que as operações com a memória transitam intensamente de sua produção pessoal para a 

reflexão sobre a história. Citações fragmentárias surgem como apontamentos mais diretos de 

uma operação metalinguística que, de resto, já estava presente nas suas obras evocadas nas 

auto-citações. Após um episódio que engendra objetos complexos com oscilações e glissandi 

a partir de um lá central nas cordas, duas enunciações de instrumentos solistas (sobre o 

silêncio da orquestra), justapostas, compõem um breve ideograma: as duas figuras simétricas 

de três notas no clarinete dos compassos 41 a 44 da Sinfonia op.21 de Webern, e os dois 

gestos cromáticos da tuba em meio ao terceiro movimento da Sétima Sinfonia de Mahler 

(ambos ligeiramente modificados). Seguem citações mais definidas, até o fim da peça, das 

peças para piano Impromptu para Marta e Kitsch (do segundo movimento, Nocturne), 

entremeadas pela aparição do fragmento de Manoel Dias (também centrado sobre lá).  

O conflito constante entre as polarizações faz corpo com uma intensificação cada vez maior 

dos contrastes entre as informações, em cortes bruscos, choques entre materiais díspares, 

polifonias heterogêneas, a serviço de uma montagem cada vez mais fragmentária. Uma das 

polarizações sobre lá que sucede a citação mineira é apontada pela citação de uma figura 

rítmica dos tímpanos, da Sexta Sinfonia de Mahler, transportada para a nota mais grave do 

piano. A Coda do Concerto, confirmando o plano inicial da composição, veicula o Instante II 

completo (peça que em si já era derivada dos materiais de La flamme d’une chandelle), 

superposto a múltiplas appoggiaturas pela orquestra, em um primeiro movimento, e depois a 

um pano de fundo oscilante, em expansão, nas cordas. A enunciação dessa peça completa 

                                                
114 Esses três materiais são hoje mais claramente identificáveis, em retrospecto, pela sua reutilização 

por parte do compositor. A melodia da trompa compõe os materiais melódicos principais de 
Madrigale para sete instrumentistas (2003); a melodia lembrada de sua infância tem duas 
harmonizações em meio ao ciclo de peças para piano Recife, infância: espelhos (1989), e o canto 
do sabiá integra tanto esse último ciclo citado quanto o ciclo Miserere (1999-2011).  
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perpassa a última trajetória de sol a lá, refletindo a direção das polarizações da peça como um 

todo.  

A tensão acentuada entre esses dois pólos nessa peça se distingue do equilíbrio mais 

apaziguado expresso, por exemplo, em La flamme d’une chandelle. A exasperação dos 

materiais de modo geral, e a aproximação entre estruturas harmônicas organizadas e ruidagens 

perturbadoras (cada vez mais presente), no Concerto, se aproxima do Adagio, mas talvez mais 

ainda de peças mais próximas a ele como Sursum Corda. O caráter autobiográfico do 

Concerto, como peça que expande seu trabalho direto com a metalinguagem para um uso 

abundante da auto-citação, revisitando sua trajetória como compositor e conduzindo para um 

grau de tensão permanente que o tempo do discurso não “resolve”, é representativo do 

momento que vivia o compositor. Willy comenta em sua primeira “biografia conjectural” 

como o Concerto, ao lado de Apocalipsis de Solentiname para oboé (1980), eram 

representativos de um momento de crise que o levaria a uma interrupção temporária de sua 

atividade como compositor. Crise de uma relação insustentável entre uma consciência política 

crítica ao capitalismo e uma relação com um resquício (parco) de “mercado da arte”. Crise de 

um ideal social e humano que legitimasse a criação artística pura e simplesmente, em meio à 

hedionda ditadura militar no Brasil, em meio a movimentos concretos de oposição não apenas 

ao regime, mas ao sistema e seus fundamentos ideológicos. No campo pessoal, ainda (como 

ele comenta em Cinco advertências sobre a voragem), o enquadramento desses mesmos 

problemas no contexto de uma crise moral, de uma transformação profunda em suas 

profissões de fé propriamente, direciona a força de seu trabalho e de sua reflexão “de fora 

para dentro”, para o questionamento das próprias premissas que orientavam sua trajetória até 

então. “Desisti de minhas malas abarrotadas e afastei-me – enfastiado – com a roupa do 

corpo, e a necessidade de melhor compreender a dialética, e de estudar (e avaliar) as artes dos 

povos (de antes da industrialização)” (Oliveira, 2009, p.135). Por algum tempo ele se afasta 

do meio musical erudito, e do próprio repertório da música erudita, empreendendo uma longa 

pesquisa nos campos da música folclórica, das músicas dos movimentos de trabalhadores, do 

repertório produzido nos países socialistas.  

 

3.5. Centrípeta 

 

3.5.1. Polarizações acerbas 
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Se a interrupção temporária da composição, ao lado da ênfase em um trabalho mais 

diretamente funcional sobre outras linguagens musicais (e um estudo intenso desses 

repertórios), é relevante em uma visão panorâmica sobre sua trajetória, essa mesma visão 

distanciada dilui sua importância direta na avaliação de sua produção. Lê-se, em meio a suas 

biografias conjecturais, que “o propalado silêncio que se tem atribuído ao compositor, desde 

inícios da década de oitenta, é tão falso quanto sobrecarregá-lo de um trabalho colossal às 

escondidas” (1998a, p.33). Não bastasse a consistência de encontrarmos ainda em seu 

catálogo, nessa época, com a parcimônia condizente com a busca de novas soluções (e com 

profundas mudanças de trajetória), as cinco canções com piano dos Cantares por Diamantina 

(1981), outras cinco com clarinete na Cantata de aniversário para o amigo Koelrreuter 

(1985) – todas sobre poemas de Brecht, duas canções sobre um mesmo poema de Rafael 

Alberti, Tengo que seguir cantando (1986), entre 1986 e 1987, o início de uma extensa 

produção (que não se interrompeu mais) de peças breves para piano, como marca do seu 

retorno à composição na música erudita – com profundas modificações, por um lado, e em 

identidade essencial com suas propostas anteriores, ao mesmo tempo. Do ponto de vista da 

avaliação de sua trajetória, o foco recai sobre a intensidade de sua produção posterior, e não 

em uma breve interrupção. Que esperar da composição em uma linguagem que não exerce 

uma função social direta na sociedade de que faz parte? De um campo da linguagem que 

perde sua prática comum? Se a produção tardia dos compositores desde o século XIX mostra 

eventualmente um decréscimo na intensidade da produção (casos como o de Rossini, Charles 

Ives, Rachmaninoff, Sibelius), nada mais natural de que a trajetória de um compositor em 

época crítica para a criação musical como o século XX ser marcada por percalços e 

dificuldades. Não revelam o mesmo estado de coisas a intensidade inconstante da produção de 

compositores como Varèse, Boulez, Scelsi? 

No caso de Willy, não chama a atenção apenas o aumento da intensidade de sua produção nas 

últimas décadas (inclusive em comparação com toda sua trajetória anterior), mas a 

permanência de uma atividade intensa mesmo em seu afastamento temporário da música 

erudita na década de 1980, com uma experiência em outros campos lingüísticos que deixaria 

marcas em sua produção posterior. Paralelamente à manutenção de suas atividades na 

Universidade de São Paulo, Willy passa a trabalhar intensamente com “trabalhadores 

enormemente conscientes, articulados com a ação, sindicalistas no ABC”, articulando “uma 

escola de música, um coral, um grupo de instrumentistas”, e compondo o repertório para 
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utilização nas greves, além do entretenimento local115 (Oliveira, 2010, p.134). Compõe nessa 

mesma época o Hino do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Realização simultânea de 

um trabalho musical com uma função social direta, e que se mostrava ainda prospectivo em 

sua relação com um projeto de ação política em um dos momentos mais sombrios da história 

brasileira.  

Além de sua operação com materiais de músicas folclóricas e populares em geral, das mais 

diversas origens, Willy trabalha em uma clave reminiscente dos trabalhos de Hanns Eisler e 

Cornelius Cardew. A analogia com esses dois compositores é das mais reveladoras, pelo 

quanto ambos, em contextos muito distintos, distinguiram seu trabalho no campo da música 

erudita de seu trabalho politicamente engajado, seja em atividades paralelas, seja em 

momentos específicos de cada uma de suas trajetórias. Se os traços distintivos de diferentes 

extratos de música popular são perceptíveis nessas iniciativas (e no caso de Willy, também 

traços da referência a Eisler, em particular), esses são modulados em favor de que esse 

trabalho exerça sua função comunicativa da forma mais direta: com a ênfase na música vocal, 

na compreensibilidade do texto cantado (e em sua própria clareza, em si), no vigor confiante e 

inabalável do movimento rítmico116.  

A permanência imediata dessa experiência em sua produção posterior se dá apenas 

pontualmente, na reflexão metalingüística sobre as obras referenciais de Eisler e Cardew. 

Esses traços gerais que acabamos de descrever são perceptíveis em duas peças para piano 

dedicadas a esses compositores, especificamente: Hanns Eisler in memoriam: für das Volk 

der DDR – estudo para piano de 1989, em forma de variações sobre a canção Das Ferne Lied, 

de Eisler – e An die Nachgeborenen (in memoriam Cornelius Cardew), de 1993, baseada 

sobre cantos de protesto brasileiros. Em referência paralela, há uma forte proximidade de 

significado (mais ainda de que no tratamento do material) com as variações The people united 

will never be defeated!, compostas por Frederic Rzewski sobre a canção chilena de protesto El 

pueblo unido jamás será vencido, escrita por Sergio Ortega117. Em uma entrevista de 2003118, 

Rzewski comenta o contexto distanciado em que ele se refere à música engajada em suas 

                                                
115 Veja-se sua participação nas gravações de 1982 em homenagem ao operário Santo Dias, 

assassinado pela polícia militar, no CD Santo Dias (2003). 
116 Veja-se um comentário detalhado dessa experiência e de seus fundamentos conceituais na terceira 

da Cinco advertências sobre a voragem (Oliveira, 2010, p.99-140), além dos trabalhos de Zeron 
(1991) e Ikeda (1995). 

117 Ortega, por sua vez, é outro exemplo na música erudita sul-americana cuja relação com os 
movimentos sociais no Chile da época de Allende o levou à produção de música politicamente 
engajada. 

118 Disponível em http://furious.com/perfect/rzewski.html. 
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composições como o retrato de um momento histórico e social específico (no que ele se 

aproxima do distanciamento de Pousseur, aparentemente): após comentar o caso de Cornelius 

Cardew, e mais especificamente o de Sergio Ortega, Rzewski afirma que, assim como muitos 

outros, ele se ressente de não ter encontrado a oportunidade da criação de música engajada 

para um movimento político consistente que a solicitasse, como ocorrera com Ortega. 

Comenta que tal oportunidade o teria conduzido com prazer para essa atividade sobre outras 

linguagens musicais, para a criação de canções para os sindicatos, por exemplo (Rzewski, 

2003). 

O traço mais permanente da experiência de Willy com a música engajada em sua produção 

posterior é a retomada de uma relação orgânica com a infinita variedade das outras linguagens 

musicais de que a música erudita (e especialmente a música de vanguarda) se afastara. 

Falamos em retomada, mas a partir das pesquisas e do trabalho do início da década de 1980 a 

relação de Willy com esses materiais é muito mais profunda, o que levaria a uma presença 

cada vez maior, correspondentemente, das figuras de Béla Bartók e Villa-Lobos. Já 

comentamos sobre a reavaliação que Willy faria de Villa-Lobos em livro, duas décadas mais 

tarde. No entanto, desde meados da década de 1980, a produção de Willy começa a dar sinais 

de um trabalho sólido que propõe um raro diálogo com obras como For Children, 

Microcosmos, First Term at the Piano. Ainda que não se note referência direta a Villa-Lobos 

(e ao que tudo indica Willy apenas empreenderia uma apreciação de suas obras muito mais 

tarde), pode-se tratar um paralelo entre diversos trabalhos de Willy e a clave de trabalhos 

como as Cirandinhas, Brinquedo de Roda, os onze volumes do Guia Prático. Redescoberta 

de uma nova complexidade, quiçá mais desafiadora, na escolha de cada elemento que se fará 

presente em pleno respeito ao original. A presença condensada dos traços do original nessas 

peças não deixa de ser uma permanência do trabalho sobre Schumann, do qual se evocam 

nesse caso específico obras como Kinderszenen e Album für die Jugend. 

Na avaliação desse repertório fica claro que seu retorno à composição no campo da música 

erudita se dá de forma independente de um retorno a uma convivência ou participação no 

meio musical em geral. Esse retorno se coloca mais concretamente como uma reação à perda 

da funcionalidade direta da música engajada tal como ele a produzira durante a década de 

1980; crise advinda de profundas transformações na conjuntura política (e geopolítica) 

mundial e consequentemente nos movimentos sociais (e em suas perspectivas globais). Uma 

produção extensa nasce de uma preocupação constante com as mesmas questões de 

linguagem que sempre o moveram, mas agora em uma clave diametralmente distinta: na 

meditação isolada, na permanência do trabalho criativo e do pensamento crítico no foro 
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íntimo. A ênfase sobre a produção para piano solo e para voz e piano faz corpo com essa 

tendência – como o faz também sua intensidade. Ciclos de peças breves para piano solo, em 

alto grau de condensação, percorrem sua produção de forma constante em obras como Nove 

peças fáceis (1987), 7 ou 8 peças mais fáceis (1987), Recife, Infância: Espelhos (com 16 

peças para piano, de 1989), Velhos hinos cantados de novo (12 peças, 1991), Caderno de 

Desenho (15 peças, 1993), Com ilustrações de Franta Richter: Sete pequeninas peças para 

piano (1994), até ciclos mais recentes como L’art d’être grand-père (dois volumes, em um 

total de 38 peças, 2005) e Miserere (19 peças, 1999-2011). Somem-se a essas peças mais de 

quarenta canções com piano, em claves (múltiplas) bastante distintas de seus trabalhos 

anteriores sobre a poesia concreta, sobre poemas de autores tão diversos quanto João Cabral 

de Melo Neto, Bertolt Brecht, Carlos Drummond de Andrade, Rainer Maria Rilke, Paul 

Celan, Florivaldo Menezes, Affonso Ávila, Carlos Ávila, Jorge Koshyiama, Donizete Galvão, 

Alexandre Barbosa de Souza119.  

Mais de que uma operação metalingüística na ordem de seus trabalhos anteriores, talvez caiba 

mais relacionar essa produção de Willy como uma ênfase sobre a memória; não apenas sobre 

a memória pessoal (que é largamente presente nessas peças) mas sobre todo um campo da 

memória musical (e cultural em geral que se perdera na tabula rasa das músicas de 

vanguarda). Nesse sentido pode-se pensar em uma metalinguagem da memória, ou ainda, na 

operação sobre a memória como metalinguagem: um trabalho sobre o registro de discursos 

musicais de outra ordem, tal como eles se apresentam na memória do compositor, com a força 

de significados que carregam (e que agenciaram sua memorização, ainda que por razões 

extra-musicais). No texto A forma ABA: linguagem e memória, de 1977, Willy defendia a 

necessidade da memória das informações materiais, no discurso, se tornar factual. Sua 

operação com a memória no processo de criação, décadas depois, se dá em outra ordem de 

significados: nesse momento, a memória musical, em sentido amplo (enfatizando-se agora o 

campo pessoal, biográfico), é que é “factualizada” nas peças de Willy. 

Na apreciação dessa produção, além dessa nova chave em uma relação com a memória de 

outra natureza, são abundantes os contágios intersemióticos acusados pelo próprio 

compositor, que incorrem em distinções particulares entre cada um desses ciclos, como por 

exemplo na reflexão sobre a relação com as artes plásticas – com o desenho, em Caderno de 

Desenho (1993), e em um ensejo despertado pela obra de Rouault, em Miserere (1999-2011). 

Uma ligação talvez ainda mais profunda é tecida com a literatura. No prefácio a Recife, 
                                                
119 Uma reflexão sobre cinco canções dessa época foi empreendida pela soprano Caroline De Comi 

(Silva, 2004). 
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Infância: Espelhos, Willy vislumbra um trabalho musical na ordem dos contos de Isaac Babel 

e das “estrofes curtas do texto Infância em Berlin por volta de 1900 de Walter Benjamin” 

(1989). Mais tarde Willy se dedicaria ao pólo oposto do contágio intersemiótico: na redação 

de seu livro Passagens (2008), modula para a literatura a operação com a memória que ele 

experimentara nesses ciclos de peças para piano. No Prelúdio às Passagens, Willy coloca ao 

lado da condensação nas obras de Babel e Benjamin os trabalhos sobre a memória de Dylan 

Thomas, de Rilke (nos Cadernos de Malte Laurids Brigge), o Mémoires d’une autre vie de 

Francis Carco. Nesse livro (na verdade uma “obra aberta”, uma caixa de cartões), a presença 

da música é que é inevitável, invadindo um denso espaço literário. A carga de significados 

trazidos pelos materiais colhidos na memória, já comentada junto às partituras, é desenvolvida 

aqui, expandindo inclusive as possibilidades de decodificação de peças específicas em meio 

ao Caderno de Desenho, às Nove peças fáceis, aos Velhos Hinos cantados de novo, Recife, 

Infância: Espelhos, Noturno em torno de uma deusa nua. Em meio a uma série de cartões de 

passagens da memória, integra-se o comentário à partitura de uma das peças do Miserere 

( ), que já constituía um breve conto, completo, no original. 

Já tivemos a oportunidade de comentar o quanto o ciclo de peças para piano Miserere (em 

suas quinze primeiras peças, concluídas até a redação daquele trabalho) estende a relação de 

Willy com procedimentos comuns a toda sua trajetória, como a operação metalingüística 

direta com materiais pré-existentes, sua eventual combinação à maneira de um ideograma, e o 

teatro musical (veja-se De Bonis, 2010a). A operação detida sobre a memória, por mais 

extensa que seja na produção do compositor nas últimas décadas, constituiu um novo campo 

de ação que se manteve em paralelo com uma produção mais próxima de suas propostas 

anteriores. Nesses trabalhos sobre a memória, o respeito mais acentuado ao original condensa 

a operação sobre o significado, quase diluindo a operação discursiva mais extensa. A duração 

das peças percorre a definição sintática mínima do original, e a operação do compositor se dá 

em um sutil esculpir no tempo, até a constituição de um novo objeto. Objeto distinto, mas 

claramente derivado, daquele na memória, e que compartilha essa memória para além do 

inconsciente. 
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Ex.157. Peça nº 10 de Recife, Infância: Espelhos; realização pianística da melodia que aparecia 

transfigurada no Concerto para piano orquestra, em música de câmara entre trompa e piano. 
 

No que tange aos objetivos mais diretos dessa pesquisa, a operação discursiva mais extensa, 

ao lado de uma operação metalingüística direta que faz corpo com essa sintaxe em larga 

escala, permanece presente na produção do compositor. Ao lado dos dois trabalhos mais 

extensos para piano que comentamos, tombeaux de Eisler e Cardew, e do estudo para piano 

L’éternel printemps (1990), encontramos uma série de peças camerísticas para instrumentos 

solistas e duos, formações algo raras na produção anterior de Willy, em trabalhos como Que 

trata de España para violão (1993), Comté e toques de aquarela para cello e piano (1998), 

Suíte para violoncelo e contrabaixo (1999), Viola azul para viola solo (1999), In memoriam 

Philadelpho Menezes para flauta doce (2000), Solitude para trompete solo (2001), Suíte para 

cello desacompanhado (2002), as quatro Árias para clarone (2005). Permeia essa produção, 

na mesma clave da profundidade (e da variedade) de tratamento dos materiais de sua 

produção anterior, um apaziguamento mais equilibrado das tensões internas do discurso, uma 

síntese entre abstração e lirismo que se aproxima mais de peças como os Prelúdios e os 

Instantes para piano e de La flamme d’une chandelle de que do expressionismo exacerbado de 

peças como o Concerto para piano e orquestra e Sursum Corda para orquestra de cordas. Ao 

mesmo tempo, a gama de materiais de que o compositor se apropria em sua operação 

metalingüística se expande consideravelmente, como já comentamos, efetuando uma síntese 

ainda mais significativa entre traços de sua produção desde sua juventude até a influência da 

música de vanguarda.  

Willy revisita, por exemplo, uma canção de juventude, a Canção polifônica IV, sobre poema 

de Roldão Mendes Rosa, escrita em 1958, com a fusão vislumbrada por Willy na época entre 
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as influências do modalismo nordestino, da música renascentista e medieval, e do cromatismo 

da música do século XX. Baseando-se no mesmo poema, e acentuando seu caráter meditativo, 

escreve uma nova canção, Soneto de Maio (1999); nessa peça de esparsas e móveis polifonias 

entre piano e voz, insere-se em dois pontos um enclave, fragmento de fado português, que 

comenta o tom saudoso do poema. 

 

 
Ex.158. Trecho entre as páginas 1 e 2 de Canção polifônica IV (1958). Publicada em Oliveira (2006). 
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Ex.159. Trecho entre as páginas 1 e 2 de Soneto de Maio (1999), com a aparição da citação da melodia 

portuguesa à mão direita, após a fermata. Canção publicada em Oliveira (2006). 
 

A variedade e a profundidade dos procedimentos utilizados pelo compositor pode ser 

observada mais extensamente em suas obras para formações maiores, como o quinteto A 

Truta e o Peixe-Boi (1998), Instantâneos desde o peixe-boi para contrabaixo e piano (1998), 

os dois Quartetos de cordas (2001), os dois septetos denominados Madrigale (2003 e 2009), 

as nove peças para diversas formações do Caderno de canções com percussão (2004), e as 

dezesseis peças do Álbum de Bagatelas para orquestra (2006-2011).  

 

3.5.2. Os acontecimentos de água põem-se a se repetir na memória120 

 

A truta e o peixe-boi, escrita para uma apresentação conjunta com o Quinteto “A truta” D667 

de Schubert, é acompanhada de um comentário bem-humorado sobre a relação do compositor 

                                                
120 João Cabral de Melo Neto, O poema e a água. 
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com a vida aquática. A referência à “truta” no título da peça não aponta apenas para o 

Quinteto de Schubert, mas para uma rede de referências, da canção de Schubert que dá título a 

ele (Die Forelle D550, tema para variações no quarto movimento do Quinteto) à sua ondulosa 

recriação para piano solo por Liszt (S563/6). 

A peça de Willy é dividida em cinco “aquários”. O primeiro é um painel sobre a memória de 

Schubert: após uma breve abertura, que justapõe o primeiro arpejo do Quinteto “A truta” a 

uma série de doze sons, um conjunto de regras de jogo bem definidas convida os 

instrumentistas a efetuarem, em diálogo estreito, a montagem da simultaneidade de citações, a 

sua escolha. 

 
Ex.160. Série utilizada em A truta e o peixe-boi. Transita da referência ao espaço “tonal” de lá maior, 

referente à tonalidade principal do Quinteto, para ré bemol maior, tonalidade original da canção de 
Schubert. A série é utilizada largamente como um conjunto de quatro agregados de três notas, nem 

sempre na ordem estrita. 
 

O segundo “aquário”, em oposição ao primeiro, tece um painel polifônico como retrato da 

memória do peixe-boi no parque Amorim, no Recife, ao qual seu pai levava, na infância. A 

um trabalho inicial com a série apresentada na abertura, segue uma superposição de ruidagens 

em contrabaixo e piano (em ataques bruscos sobre cordas graves), sob a enunciação de um 

hino protestante (Cristo valerá) nas cordas restantes. Hino que “me sabe àquele quarto ou 

quinto ano de minha vida, no Recife” (Oliveira, 1998) – melodia que já havia sido 

retrabalhada por Willy em Recife, Infância: Espelhos (peça nº 12) e Velhos Hinos cantados de 

novo (peça nº 8). Silenciadas suas ruidagens, em dado momento (à escolha do instrumentista) 

o piano inicia a enunciação de outro canto protestante, em caráter oposto, superpondo um 

andamento distinto: triplo ideograma. 
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Ex.161. Trecho da página 2 de A truta e o peixe-boi, em que dois cantos protestantes se superpõem 

(um nas cordas, outro ao piano), simultâneos a golpes fortes (staccati) e a tremoli sobre o ponticello, 
no contrabaixo. 

 
O piano encerra sozinho o segundo aquário, com uma citação literal dos últimos compassos 

da canção Die Forelle de Schubert, remontados em nova ordem121. O terceiro e o quarto 

“aquários” revisitam duas presenças ictíacas nas artes do século XX: Poissons d’or (do 

segundo livro das Images de Debussy) e a “nênia pelo olho do peixe morto que aparece na 

cena final da Dolce Vita, de Fellini” (idem). O terceiro resulta numa espécie de colagem de 

rara extensão na obra de Willy; ouve-se a peça de Debussy completa, de forma literal, ao 

piano (a partitura de Debussy é mesmo colada em meio ao manuscrito de Willy). Sobre ela, 

tecem-se longas linhas nas cordas solistas, com breves intersecções em duos e trios entre as 

enunciações mais alongadas de contrabaixo, viola, violino e violoncelo (na ordem), até a 

participação do grupo completo ao final. Forma-se uma transfiguração do perfil de melodia 

acompanhada: sobre as harmonias de Debussy, as linhas nas cordas alternam momentos de 

definição clara de polarizações de alturas (ora em sintonia, ora em conflito com as 

polarizações no Poissons d’or) com momentos melódicos baseados na série apresentada nos 

outros aquários. Em um momento surge, ao violino, uma versão transfigurada do tema da 

copla em minore do terceiro movimento (Rondó) do Concerto para violino op.61 de 

Beethoven122. 

 

                                                
121 Surgem os compassos 49, 50, 51, 47, 52, 53 do original. O compasso 47 inserido fora da ordem 
como reaparição inesperada do acorde de dominante, veicula ainda algumas alterações cromáticas na 
característica figura ascendente na mão direita. 
122 Essa mesma melodia é citada, não de forma transfigurada mas literal, em meio às ruidagens do 
Quarteto de Cordas nº 2 de Willy, onde sugere uma breve epifania, melódica, tonal. 
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Ex.162. Compassos 126 a 129 do terceiro movimento do Concerto de Beethoven (parte do violino 

solista). 

 

 
Ex.163. Final da p.7 e início da p.8 de A truta e o peixe-boi. Sobre o piano de Debussy, o violino 

percorre o perfil linear da melodia de Beethoven utilizando, na ordem, as notas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 e 1 da 
série da peça, iniciando uma escala formada por quatro tons inteiros e três semitons, e pelos três 

intervalos finais do original. 
 

Já o quarto “aquário” começa com uma montagem que alterna encadeamentos harmônicos 

derivados da série principal com variações polifônicas sobre uma figura retirada da parte do 

piano no lied Der Leiermann (D911/24) de Schubert123. O piano, que silenciava desde o fim 

da citação de Debussy, incorre em nova e breve referência, nessa primeira ilustração musical 

da cena de Fellini: os compassos 31 a 36 da “Barcarola Veneziana”, de Lieder ohne Worte op. 

30 nº 6 de Mendelssohn, sob ataques ruidosos em violoncelo e contrabaixo e figurações 

                                                
123 A referência a essa canção, mais desenvolvida em outra peça de Willy derivada dos materiais 
desse quinteto – Instantâneos desde o peixe-boi para contrabaixo e piano (1998) – pode apontar para 
uma aproximação entre a viola de roda e o realejo (por um funcionamento similar), na conjunção entre 
a memória da infância e a reflexão sobre a obra de Schubert. 
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diversas sobre a série em violino e viola. Segue uma improvisação em duas partes: novo jogo, 

desenvolvendo as regras da improvisação coletiva do primeiro “aquário”, agora sobre o 

depoimento de cada músico sobre a cena de Fellini (sugerida ainda por uma fotografia que 

acompanha a partitura). Uma breve votação, sinalizada através de movimentos cefálicos dos 

músicos, define o sucesso ou insucesso da improvisação – nesse último caso,  a primeira parte 

é reexecutada, encerrando o “aquário” com a “citação sem palavras” de Mendelssohn. 

O último “aquário” acomoda em uma mesma sintaxe, como um grande painel, materiais dos 

“aquários” anteriores (excluindo as improvisações), fazendo conviverem “a truta e o peixe-

boi, juntos” (idem, 1998): arpejos e encadeamentos seriais, cantos de igreja protestante, 

ataques ruidosos sobre as cordas graves (no piano e nos arcos). Nesse último discurso mais 

extenso da peça, que reorganiza a memória do que se ouviu em toda a peça, surpreende ainda 

uma última informação contundente, a mais nova nesse “aquário”: em meio ao 

desenvolvimento e à liquidação dos materiais anteriores, ele desenvolve com alguma extensão 

a operação com o ideograma.  

 
Ex.164. Trecho da p. 17 de A truta e o peixe-boi. 
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Ex.165. Trecho da página 18 de A truta e o peixe-boi. 

 
Um aparecimento do mesmo hino Cristo valerá ao piano, que se insere com novo tratamento 

sob uma polifonia de ruidagens, conduz a uma seção em que apenas as cordas retornam 

gradualmente à execução sobre alturas determinadas para superpor ao hino um trecho 

(compassos 24 a 28) do segundo movimento, Andante, do Quinteto de Schubert. Uma rede de 

similaridades motívicas percorre rapidamente uma história da memória desse fragmento 

melódico: justapõe-se a ele (sempre sobre o hino, ao piano) um arranjo para as quatro cordas 

dos compassos 39 a 42 do terceiro movimento da Primeira Sinfonia de Mahler (apenas o 

diálogo, a quatro vozes, entre oboés e trompetes). O trecho de Mahler (reminiscente de 

Schubert) surge como uma parte b na protoforma aba proposta por Willy, como uma 

simultânea afirmação e negação do que o antecede. Retorna em seguida a continuação exata 

da referência ao Quinteto de Schubert (compassos 28 a 32), como a’ desse micro-discurso 

(inserido em um discurso maior).  
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O retorno da referência ao Quinteto, na continuação da citação anterior, liga-se por sua vez a 

uma das canções mais conhecidas do próprio Schubert, em mais um desdobramento dessa 

rede de relações mnemônicas – comparem-se os grupos de três colcheias sobre notas 

repetidas, surgidos pela primeira vez ao piano nos compassos 30 e 31, e ainda o fragmento da 

linha vocal apresentado nos compassos 25 e 26 de Ständchen (D957/4), com o momento de 

retorno da métrica ternária no final do exemplo anterior. 

 

 

 

Ex.166. Ständchen D957/4 de Schubert, cp. 30 e 31, 25 e 26. 

Assim como a referência ao Quinteto irrompe como uma epifania em meio a um discurso 

abstrato, ela mesma é interrompida, da mesma forma, pela aparição do fragmento de Mahler. 

Se a audição convida a uma operação diacrônica com a memória do discurso, tal como o 

reorganizamos mentalmente durante a escuta (ou após a escuta de cada momento, para ser 

mais preciso), ideogramas como esse perfazem uma função sincrônica da memória, enquanto 

estabelecem redes de relações entre camadas diversas (temporais, lingüísticas, culturais) da 

memória. Se essa função é operada a partir de significados carregados pelos materiais, e 

portanto a partir de dados subjetivos fundamentais, simultaneamente a carga cultural e 

histórica desses significados expande essa rede mnemônica a registros muito distantes da 

memória pessoal apenas. Nesse caso específico, é significativo como todos os participantes 

diretos dessa rede de relações (do Nordeste brasileiro ao Leste europeu) dialogam com cantos 

populares mesmo em suas composições mais abstratas.  

 

3.5.3. Da razão entre a massa e o volume 

 

O ensejo surgido com o convite da regente Lígia Amadio, relativo aos registros da história da 

música brasileira que ela realizava à frente da Orquestra Sinfônica Nacional, foi o ponto de 

partida para o início da composição de um novo ciclo de peças para orquestra de Willy Corrêa 

de Oliveira. Em torno do ensejo inicial foi composta a maior parte das peças que compõem o 

Álbum de Bagatelas para orquestra, as peças de números 1 a 11 (a numeração não implica 

uma ordem definida de execução), escritas de 2006 até o início de 2008. Desde 2010 vêm 

sendo acrescentadas, ainda, novas bagatelas. Espaço privilegiado não apenas para a variedade 
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do laboratório de objetos musicais em que se insere a operação metalingüística, a orquestra se 

mostra ainda prenhe de possibilidades para a sua profusão polifônica, que faz corpo com o 

trabalho a partir da idéia-força da obra de Mahler. Nessa clave havia sido empreendida a obra 

orquestral anterior de Willy, percorrendo (após alguns trabalhos de juventude) desde a 

Sinfonia-Signos (1960) até o Adagio (1973), como obras para orquestra sinfônica, e por fim 

ao Concerto (1978), que acrescenta a ela o piano solista, passando ainda por obras para 

orquestra de câmara – Ouviver a música (1965), para orquestra de cordas – Sursum Corda 

(1977), e para orquestra de percussão – Memos (1977).  

O Álbum de Bagatelas começa pela reavaliação da história de sua própria obra orquestral, 

cristalizando duas auto-citações ao recuperar dois objetos fortemente caracterizados em meio 

a discursos anteriores. A Bagatela nº 1 (Signal) consiste do ideograma, completo, que 

comentamos ao apontar a presença de Chopin na Sinfonia-Signos (veja-se a p.243): a 

superposição do fragmento de uma mazurca a uma peça completa de Webern. Já a Bagatela 

nº 2 (Mobile sobre um quadro de Orlando Marcucci) recupera a improvisação do Concerto 

para piano e orquestra, momento em que o solista silencia enquanto o regente realiza uma 

montagem, tendo oito blocos de materiais à sua disposição. Willy acrescenta, na versão 

inserida entre as Bagatelas, o Bloco IX, para a percussão, que não participava da 

improvisação original no Concerto (naquela peça, o naipe teria seu momento solista próprio, 

separadamente). 

A Bagatela nº 3 (Evocação no Recife) contém uma experiência incomum em sua obra: um 

grande painel “cubista” – no que diz respeito à montagem e às deformações e transfigurações 

a que são submetidos os materiais – sobre o frevo pernambucano. Como imagem que remonta 

à sua origem, contrapõe-se em seção contrastante a transfiguração de um canto do hinário 

protestante: o refrão do hino Vem! Inflama. Essa peça, que sempre pareceu destinada a sua 

versão orquestral, já existia em duas roupagens anteriores: como o terceiro movimento 

(Frevo) do Quarteto de cordas nº 1, e como a peça para piano Evocação no Recife (ambos de 

2001). 

Em oposição direta à referência a materiais pré-existentes (da obra de Willy a outras 

linguagens musicais) nas três primeiras peças, várias das peças seguintes parecem oriundas de 

experiências laboratoriais as mais radicais sobre a orquestra como meio de cultivo da 

densidade. Uma notação precisa que exclui informações de altura se dirige a uma orquestra de 

latas de alumínio, na Bagatela nº 4a (sem título); a uma orquestra de lanternas de pilha e velas 

(transposição do trabalho sobre a massa sonora para a massa luminosa), na Bagatela nº 4b 

(Iluminura); a uma orquestra de falas aleatórias, na Bagatela nº 5a (Toques de silêncio); a 
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uma orquestra de inspirações e expirações (das mais silenciosas às mais sonoras possíveis), na 

Bagatela nº 5b (Instantes depois); e por último, ainda, a uma orquestra de garrafas com água 

(a serem utilizadas como instrumentos de sopro), na Bagatela nº 8 (Air de Toulon – Giorgio 

Morandi in memoriam). As Bagatelas nº 5a e nº 5b são permeadas de breves sinais de peças 

de Mahler – o fragmento da Primeira Sinfonia já citado em A truta e o peixe-boi, o acorde de 

9 notas da Décima Sinfonia. Condensações extremas do trabalho sobre a densidade, 

problematizam ao mesmo tempo a composição para orquestra (a partir da recuperação de suas 

funções históricas) a partir do isolamento da ênfase acentuada sobre o critério de massa.  

 

 
Ex.167. Partitura para lanternas de pilha e velas, na Bagatela nº 4b: na segunda grande seta ao final 

acendem-se todos os fósforos, e na terceira seta todas as velas, ao que segue uma “dança das chamas”, 
aleatória. 

 
Muito próximo a este grupo de peças está também a Bagatela nº 11 (sem título): superposição 

de citações escolhidas por cada músico individualmente, aleatoriamente superpostas. O grupo 

orquestral opera sempre em densidade máxima, excetuando-se o trecho final, em que um 

instrumentista (escolhido por sorteio) decresce sozinho em sua citação até o silêncio final. A 

ação do regente sobre os músicos consiste no controle da intensidade resultante, como mostra 
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o guia gráfico abaixo, extraído da partitura. A Bagatela nº 11 se propõe como um estudo 

sobre o papel da amplitude geral do espectro na constituição de objetos sonoros distintos. 

 
 

Ex.168. Guia gráfico para a montagem da Bagatela nº 11. 
 

A Bagatela nº 6 (Nocturne) pode ser vista como uma espécie de contraparte lírica do Adagio 

(mais de vinte anos depois), despida do expressionismo acentuado daquela peça. Encontramos 

nessa Bagatela a profundidade de um pesaroso movimento lento, com momentos dedicados a 

extensos clusters ricos em mobilidades internas (vagamente reminiscentes dos acordes iniciais 

do Adagio), contrastados por trechos de densa polifonia linear, com destaque para a 

movimentação de blocos de acordes pelo campo de tessitura (tríades, na Bagatela), sobre 

longos desenhos melódicos em destaque. Antes do retorno aos clusters que encerra a peça a 

orquestra silencia para que as flautas entoem uma breve referência a Schumann, ainda, na 

aparição de seu retrato do Vogel als Prophet op.82 nº 7, que dialoga com o mesmo sabiá que 

já se evolara da memória para diversas peças de Willy. 

 
Ex.169. Diálogo entre o sabiá e o “pássaro profeta” de Schumann, ao final da Bagatela nº 6 

(Nocturne). 
 

A profusão polifônica e pontilhística dos fogos de artifício ultrapassam a referência 

haendeliana (quartel de milênio passado) para invadir o discurso musical, na Bagatela nº 7 

(14 de Juillet à Toulon): montagem aleatória sobre blocos de informações pré-determinados e 

distribuídos pelos instrumentistas, em procedimento similar ao utilizado na Bagatela nº 2. Na 

Bagatela nº 7 cada bloco corresponde a um dos fogos de artifício, em uma chuva a ser 

planejada pela regente. Uma langorosa melodia de fagote percorre a obra, repetida por 3 

vezes, como fio condutor, em plano distinto ao da improvisação. A peça é o retrato de uma 

celebração no sul da França, de onde se evocam sinais de Feux d’artifice (nº 12 do segundo 

livro de Prelúdios) de Debussy (ao piano), um fragmento transfigurado da Marselhesa nos 

trompetes, e um fragmento de Mozart, talvez o mais reminiscente da Marselhesa em sua obra: 
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montagem da parte do piano solista nos 258 a 261, justapostos aos compassos 238 e 239, do 

primeiro movimento do Concerto para piano nº 25 (K503). 

Seguem duas nênias ao desaparecimento de cineastas: a Bagatela nº 9 (Spectra – 

Michelangelo Antonioni in memoriam) se inicia como um desenvolvimento de Farben, peça 

para orquestra op. 16 nº 3 de Schoenberg, em variação textural sobre o mesmo acorde estático 

daquela peça. O aprofundamento do estudo de Schoenberg sobre a “cor” do acorde é erigido 

em monumento ao trabalho plástico tão particular do cineasta. As primeiras informações 

contrastantes que se opõem aproximam a peça de uma contrapartida orquestral do Prelúdio II 

de Willy: oposições entre o acorde da Dança das adolescentes, da Sagração da Primavera de 

Stravinsky, e o “acorde de Tristão” de Wagner. Um breve episódio paralisa o “acorde de 

Tristão” como pano de fundo para uma citação de Debussy: a melodia do corne inglês que se 

sobressai em torno do nº 65 da partitura de Jeux. A interferência dos dois novos acordes no 

discurso faz com que o retorno de Farben seja impregnado de sua memória, chegando a um 

momento em que o acorde de Schoenberg se funde ao de Stravinsky.  

A Bagatela nº 10 (Laterna Magica – Ingmar Bergman in memoriam) alterna o uso de uma 

massa dissonante complexa com uma melodia da época de Shakespeare: “Hey, ho, the wind 

and the rain” (que aparece na voz do bobo da corte nas peças Twelfth Night e King Lear) – 

presente na película Fanny e Alexander, de Bergman. Essa melodia é multiplicada em uma 

montagem colossal de transfigurações em cânone, até que o retorno da massa mais estática 

inicial veicule ainda duas obras que soam em filmes do diretor sueco, simultâneas: uma fuga 

para piano e um movimento de suíte para violoncelo, de Bach. Essa peça é marcada ainda por 

uma insólita referência ao filme O Silêncio (1963), de Bergman, que aponta para uma rede de 

relações entre circo, teatro e cinema que era cara ao diretor sueco: a participação cênica de um 

anão no palco com a orquestra, de gravata borboleta e “calça colorida espalhafatosa”.  

Para encerrar esse breve panorama de um ciclo de peças que segue recebendo acréscimos 

periodicamente, chamamos a atenção para uma composição que se debruça sobre a memória 

de perfis lineares na história, e sobre o seu grau de recognoscibilidade em um novo 

tratamento, recontextualizados. O texto que acompanha a Bagatela nº 12 (L’homme qui 

marche – Alberto Giacometti in memoriam) aponta para um trabalho inspirado no embate 

com a matéria revelado pela obra do artista da Suíça italiana. “Para minha peça, concentrei 

mais a atenção em focar a tatilidade da moldagem, da matéria densa monocrômica (pois que 

de tão misturadas as cores, nas telas (hesitações), esbranquecem-se), também para a penúria 

das arestas, rebarbas, dissonâncias, a continuidade que a armação em ferro propicia”. E ainda 

no comentário à partitura, em nota de rodapé ao parêntese anterior: “e nos desenhos; o 
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paroxismo dos traços destroçam (pondo em riscos) as similitudes do modelo, sublinhando 

mais o que ele via através, inexoravelmente”.  

Na tangente entre o caminhar de bronze de seres alongadíssimos e os retratos em que a 

violência da profusão dos traços esconde o reconhecimento do modelo, ouve-se um pesado 

andante monocromático, em movimentações de clusters (alternados os de semitons e quartos 

de tom) pela tessitura. A peça se origina em três perfis caminhantes similares na história da 

música, que como os retratados por Giacometti, mal se identificam se não se acompanha o 

processo de criação, se não se lê o titulo do quadro. A primeira aparição linear na peça é uma 

breve citação nos contrabaixos, no caminhar calmo e iluminado de Bach (os primeiros 

compassos da Ária da Suíte orquestral nº3 BWV 1068). Como forte contraste, sugerindo uma 

breve frase b dentro de uma seção A que se encerra em seguida, surge uma polifonia grave a 3 

vozes (nas cordas) sobre uma melodia folclórica Capineiro de meu pai, interrompendo com 

sua linearidade a profusão dos clusters, que retornam em seguida no a’. 

Essa melodia é a versão rememorada por Willy entre diversas versões musicais encontradas 

para uma lenda contada por todo o Brasil, como comenta Mário de Andrade em seu As 

melodias do boi e outras peças (1987, p.208-214), livro organizado postumamente por 

Oneyda Alvarenga. Na p. 210 Mário registra uma versão do texto encontrada no Rio Grande 

do Norte, quase idêntica à rememorada por Willy124. Já a melodia mais próxima à evocada por 

Willy é aquela registrada por Mário como proveniente da Paraíba, na p.214. Willy já utilizara 

essa melodia na 3ª versão da canção Infância (de 2003, sobre versos de João Cabral de Melo 

Neto), na seção final da peça, na parte do piano. Esse trecho da realização pianística da 

melodia folclórica foi em seguida adicionado por Willy, como peça para piano solo, ao 

Caderno de Desenho, ciclo composto em 1993. Na publicação da canção Infância (3ª versão) 

em seu álbum de Canções para voz e piano, Willy comenta do impacto da escuta dessa 

história na infância, “A menina enterrada viva”, e se refere ao comentário de Manuel 

Bandeira em Itinerário de Pasárgada sobre a influência desse conto e de sua melodia sobre as 

crianças do Recife. 

                                                
124 “Capineiro de meu pai / não me corte os meus cabelos / Minha mãi me penteava, / Mia madrasta 
me enterrou, / Pelo figo da figueira / Que o passarinho picou!” (Andrade, 1987, p.210). 
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Ex.170. Bagatela nº 12, cp. 19-26, em que se apresenta a melodia folclórica original nos violoncelos. 
Nesse trecho (como em toda a peça) a letra C indica um cluster cromático (de semitons), e a letra Q 

um cluster de quartos de tom. 
 

Com o retorno dos clusters ao final desse trecho melódico, segue uma série de gestos 

fortemente cadenciais, sugerindo o encerramento da seção – o que é confirmado pela 

percepção do momento seguinte como uma grande seção B, um desenvolvimento (em 

múltiplas simultaneidades) dos materiais de A. Essa nova seção se desenrola, de início, sobre 

uma longa polifonia grave a 2 vozes em que permanece agora mais nítida a melodia do 

Capineiro. Em plano simultâneo a essa polifonia ocorre uma remontagem da parte A, a partir 

da fragmentação de a e a’ em 10 partes e de suas recombinações em nova ordem, superpondo-

se eventualmente dois ou três fragmentos simultâneos (ex.177 e 178).  

Em seguida há uma espécie de parêntese no discurso: apresentam-se as fontes dos materiais 

da peça, dificilmente reconhecíveis até então, em superposição ideogrâmica: a apresentação 

do segundo tema no piano solista no primeiro movimento do Concerto nº 1 de Chopin; o tema 

principal do primeiro movimento da Sétima Sinfonia de Prokofiev; a melodia do Capineiro de 

meu pai (em novo contraponto grave a 2 vozes). Ocorrem três breves enunciações (um pouco 

mais longas a cada vez) do ideograma. A escolha dessas três fontes revela um trabalho sobre a 

memória dos perfis melódicos, que confere unidade interna não apenas ao ideograma (na 

estreita relação estrutural entre os desenhos lineares) como à peça inteira, como 

comentaremos em seguida. 

O desmembramento das melodias principais dos três fragmentos evocados mostra a 

predominância de um desenho simples entre quatro pontos de referência principais. Esse 

desenho aparece nas três melodias (como assinalamos nos exemplos abaixo), em suas quatro 

versões – incluindo inversão, retrógrado, e retrógrado da inversão, de acordo com a tradição 

serial (desde Machaut, pelo menos). A simplicidade desse desenho apenas contribui à 

efetividade de sua percepção, o que será fundamental em meio às montagens e transfigurações 

mais abstratas da parte A. 
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Ex.171. Perfil linear comum às citações na Bagatela nº 12. 
 

Uma mínima variação desse perfil, com a inserção de uma nota em lugar do salto, também 

ocorre, na citação de Chopin, gerando mais duas possibilidades (apenas a primeira é 

encontrada na citação). 

 
 

Ex.172. Variação do perfil anterior e sua inversão (nesse caso os retrógrados resultam iguais aos 
originais). 

 
Assinalando a ocorrência do primeiro perfil com um colchete em linha contínua, e a 

ocorrência do segundo com um colchete tracejado, pode-se observar a semelhança direta entre 

as três citações. 

 
 

 
 

 
 

Ex.173. Apontamento do perfil linear básico (e de sua variação) nas três citações melódicas. 
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Ex.174. Bagatela nº 12, p.6: aparição simultânea das citações de Chopin, Prokofiev, e da melodia 

folclórica. 
 

Ataca-se em seguida a repetição da seção A, literal: na organização do discurso da peça, o 

parêntese ideogrâmico serve de espelho, provocando o retorno idêntico do início da peça, que 

pode assim ser reavaliado à luz da audição dos perfis das citações. Se a melodia folclórica já 

surgia clara em meio à profusão dos clusters, a movimentação dos clusters pela tessitura se 
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revela, nessa segunda audição, fortemente reminiscente dos perfis lineares das citações, das 

quais se mostram derivados, por fim. 

 
           

 
 

Ex.175. Páginas 1 e 7 (idênticas) da Bagatela nº 12, e sua origem na melodia de Chopin. 
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Ex.176. Trecho da p.2 (idêntica à página 8) da Bagatela nº 12. Sobre a citação da Aria de Bach nos 
contrabaixos, a movimentação dos clusters nas cordas mostra sua origem na melodia de Prokofiev. 

 
Nas páginas seguintes (páginas 4 e 5 da partitura) se exibe a parte B da peça (cp.37-56). De 

início (p.4) transcorre no grave a melodia do Capineiro de meu pai, primeiro em contrafagote 

e trombone, em seguida em fagote e trompa, em contraponto linear com contrabaixos e tuba. 

Ao mesmo tempo transcorrem os fragmentos da seção A, em nova montagem. Primeiro 

ressurgem os compassos 10 a 13, em seguida o compasso 18. Em seguida se superpõem os 

compassos 7 a 9 e os compassos 14 e 15. Na sequência do trecho anterior (já na página 5) os 

compassos 15 e 16 são agora superpostos aos compassos 3 e 4, e também aos compassos 33 e 

34, na maior densidade de todo o conjunto (após o encerramento da melodia do Capineiro). 

Em seguida se superpõem os compassos 1 e 2 a uma nova aparição dos compassos 7 a 9; em 

sequência são os compassos 5 e 6 que se superpõem aos compassos 30 a 32, antes dos 

compassos 27 a 29 encerrarem sozinhos essa seção. 

No decorrer de uma só audição da peça, as “manchas monocrômicas” são ouvidas em duas 

escutas opostas; primeiro, na valorização de sua abstração, e por fim, na identificação de seu 

potencial figurativo, na decodificação do grau de deformação a que foram submetidos os 

materiais. Na memória, organiza-se a posteriori o registro da escuta da seção B como um 

grande painel de referências lineares, em relação direta não apenas com as outras seções da 

peça mas com os materiais temáticos principais das obras de Chopin e Prokofiev, em suas 

similaridades com a melodia de tradição oral. Essas similaridades colocam em jogo um 

trabalho com o espectro que não apenas aplica as “representações de base da teoria 

ondulatória a diversos níveis de articulação das formas musicais”, como sugeria Pousseur em 

sua ênfase sobre as operações com a periodicidade (2009, p.119), mas acrescenta a esse 
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fundamento “natural” da composição sobre os perfis lineares uma profundidade maior de 

significados na reflexão sobre a tradição, fundamentada em dois momentos bastante distintos 

da história da linguagem musical e um material externo à música erudita ocidental. 
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Ex.177. Willy Corrêa de Oliveira, Bagatela nº 12, p.4. 
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Ex.178. Willy Corrêa de Oliveira, Bagatela nº 12, p.5. 
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3.5.4. Tombeaux paternos 

 

Entre 1994 e 1995 Willy escreve três versões (para piano a duas mãos, piano a quatro mãos, e 

dois pianos) para uma mesma peça, Água-tinta: meu pai contava. Retrato de seu pai cujo 

título remete à técnica da gravura em metal, referência expandida nos subtítulos das diferentes 

versões: “2º estado”, “prova do artista”. Willy conta em texto posterior: “Quando meu pai 

morreu, anos passados: escrevi um pequeno Tombeau para ele, utilizando como material 

básico, (não mármores preciosíssimos), mas a canção, simples, que ele tanto cantava: Nature 

Boy” (Oliveira, 2012). A versão em que o tratamento da canção popular norte-americana 

(largamente divulgada pela interpretação de Nat King Cole) é mais direto e cristalino, em um 

discurso condensado, é a versão para piano a duas mãos. De início a melodia surge clara, com 

as alturas originais, em mobilidade métrica que pede do pianista agógica rica como a dos 

cantos populares. O trabalho sobre ela reside nesse momento sobre a concepção polifônica ao 

piano, fazendo corpo com reharmonizações que jogam com aproximações e afastamentos do 

contexto original. Gradualmente a elaboração harmônica e polifônica se intensifica e se afasta 

do original, informando a tessitura do instrumento em variedades texturais no contraste de 

intensidades, articulações, uso de pedal, panos de fundo em trinados e tremoli. A melodia, 

sempre reconhecível, perde gradualmente a nitidez e o destaque literais da primeira 

enunciação. Quando retorna uma apresentação menos densa da melodia desde o seu início, 

nos extremos do instrumento, os motivos seqüenciados que encerram a primeira frase fazem 

fluir de seus desdobramentos outra ocorrência dos mesmos intervalos: revela-se, bruscamente, 

a presença da Quarta Balada op.52 de Chopin na canção de Eden Ahbez. A figura de 

acompanhamento de Chopin realiza a transição de volta para a canção, configurando o 

ideograma por justaposição (unificado pelos intervalos de quarta ascendente e semitom 

descendente). 
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Ex.179. Trecho entre as páginas 2 e 3 de Água-tinta: meu pai contava para piano. Enunciação 
completa da primeira frase de Nature Boy, até o surgimento da Balada de Chopin, da qual se 

justapõem os compassos 13 e 14 e um fragmento dos compassos 8 e 9 (com o tema principal da 
primeira seção); transição de volta à canção. 

 
A versão para quatro mãos (“3º estado”) é diretamente ligada a essa versão para duas mãos, 

expandindo o trabalho polifônico e textural (incluindo ataques sobre as cordas) e a densidade 

harmônica, e acrescentando uma seção final mais extendida, uma coda em que os motivos da 
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canção e da Balada de Chopin são intrincados também em simultaneidade, em contraste com 

a justaposição anterior. Já a versão para dois pianos (“prova do artista”) transcende o universo 

das duas anteriores em um imenso painel de maior exigência aos intérpretes, em que a canção, 

de início completamente diluída, revela-se gradualmente125. Participam desse painel outros 

materiais, como gestos de fox-trot, a peça Ohne titel (nº 4 do Caderno de Desenho de Willy) e 

a frase inicial da Dança das adolescentes de Stravinsky.  

 
Ex.180. Trecho da p.5 de Água-tinta: meu pai contava (prova do artista), para dois pianos, com a 

referência ao fox-trot e a aparição diluída da melodia original. 
 

A Quarta Balada também está presente em um momento que interrompe o fluxo do discurso, 

mas ela é antecedida por outra citação, à qual se superpõe em um ideograma exclusivamente 

chopiniano. As duas peças citadas estão na mesma tonalidade (fá menor), fazendo com que se 

                                                
125 Essa peça foi composta para integrar um espetáculo teatral, Não entres nessa noite acolhedora 
com doçura (com roteiro de Willy sobre textos de diversos autores), que expande cenicamente a rede 
de significados desse tombeau paterno – condensada na peça para dois pianos. 
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forme uma superposição aleatória de andamentos distintos, um emaranhamento repleto de 

choques indeterminados (estando ambas na mesma região da tessitura), mas em um mesmo 

contexto harmônico. Se a Balada tem uma relação motívica direta com Nature Boy, o 

primeiro dos Trois nouvelles études se relaciona mais estreitamente com a Balada. As duas 

citações se iniciam exatamente pelos mesmos grupos de três notas, si-dó-ré, e si-fá-mi. Ao 

mesmo tempo, a transição de Nature Boy para o estudo ocorre isolando as notas comuns, si-

dó-ré-fá-mi. 

 

 
Ex.181. Trecho entre as páginas 11 e 12 da versão a dois pianos de Água-tinta: meu pai contava. 
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A presença de Chopin no trabalho sobre Nature Boy revela a especificidade do retrato que 

Willy faz de seu pai, em meio à memória da infância, em que ele mesmo surge personificado 

em Chopin, em relação genética com a canção norte-americana. Assim é que Willy reutiliza 

essa canção anos depois, evocando um paralelismo de significados, dessa vez sem a presença 

da referência a Chopin. 

Movido pela morte de Pousseur, há pouco, tornei àquela canção. Agora, como uma espécie de 
REFRÃO que acomoda vozes vindas através dos ventos mais distantes: coplas que entoam por 
sua partida. O REFRÃO, desde sua primeira aparição (quase abstrata), distante, vai aos poucos – 
em suas voltas – chegando cada vez mais próximo da canção, no final. (...) nesta minha peça, as 
vozes que se sucedem, tendem a ampará-las, apenas, o que elas queriam dizer ao Pousseur, tudo 
iluminado por Mozart – mestre valoroso de dialética – ele (por seu turno), mestre de Pousseur, e 
Pousseur, meu mestre mais direto. (...) O título da peça é o mesmo do curso inesquecível que 
Pousseur ministrou em Darmstadt, em 1962 (idem).   

 
O tombeau de Willy em homenagem a Pousseur, Allgemeine Periodik para violino solo 

(2009), remete diretamente à reflexão de Willy sobre a obra de Mozart, que se faz 

intensamente presente em sua obra pelo menos desde La flamme d’une chandelle (1976). O 

pensamento de Pousseur, nos aspectos em que ele mais se aproxima da trajetória de Willy, é 

associado à profusão de informações característica da obra de Mozart. A reintegração 

orgânica de materiais pré-existentes, com a carga de significados históricos que eles carregam 

– fazendo corpo com a expansão do universo harmônico e dos perfis lineares para além das 

restrições seriais – levam a uma acentuação da heterogeneidade no discurso. Essa mesma 

heterogeneidade levara Willy a associar a obra de Mozart à idéia-força do rondó, modelo 

estrutural evocado por Willy nessa peça. Enquanto a canção norte-americana – que simboliza 

aqui uma “paternidade” artística – é recirculada de forma cada vez mais próxima do original, 

alternam-se como coplas as “vozes vindas através dos ventos mais distantes”, traços de 

memória que vêm homenagear Pousseur. Sua sucessão seria iluminada por Mozart, “mestre 

valoroso de dialética”. 

A primeira copla opera sobre o ruído e as oscilações frequenciais não temperadas. Imagem da 

experiência eletrônica (tão cara a Pousseur) que mantém vaga relação com o refrão, em dois 

dados basilares: os três pontos marcados (sobre uma mesma altura) ao início – já que todos as 

aparições dos motivos principais da canção ocorrem sobre três pontos de apoio descendentes 

– e a inversão do final da primeira frase, que irrompe em breve episódio melódico.  
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Ex.182. Trecho da página 1 de Allgemeine Periodik. 

 
Ela influencia o retorno do refrão, que se desenrola por si só como um pequeno rondó. O 

espaço das alturas (temperadas) é comprimido pelo metade veiculando o perfil da melodia 

original em intervalos menores, frequentemente em quartos de tom. Ela é fragmentada agora 

em seis pedaços (sempre em torno da polarização de lá, mesmo que por quartos de tom), e 

entre cada um deles surge uma nova informação – reminiscências da copla anterior, gestos 

plenos de ornamentações barrocas, um trecho “come un pezzetto orientale: danza sensuale”. 

Essas pequenas coplas agenciam os contrastes harmônicos entre o primeiro refrão (centrado 

em lá) e a primeira copla (que parte de mi). A última copla desse pequeno rondó condensado 

é uma citação de uma canção recolhida por Pousseur em seu Guirlande de Pierre, sob o nome 

de Effacement nourricier – uma das inúmeras apropriações feitas por Pousseur de materiais 

pré-existentes, nesse caso não identificada até a conclusão desse trabalho. 
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Ex.183. Trecho da página 2 de Allgemeine Periodik. Após um fragmento da melodia original 

comprimida pela metade, o surgimento da citação da canção de Pousseur, tratada a duas vozes. 
 

Ao retorno dos fragmentos transfigurados (e não temperados) do refrão, logo irrompe – com a 

mesma surpresa (sugestão de epifania) que surgira a citação de Pousseur – uma citação de 

Mozart: o Andante (em minore) que, no contexto original, surpreende-se como uma das 

coplas do rondó final  do Concerto nº 3 para violino e orquestra (movimento que de resto já 

transcorria até quase ao fim em andamento, tonalidade e métrica distintos). “(...) incrustrado 

no Concerto K216, tampouco me parece que esteja a salvo no ‘contexto’” (Oliveira, 2012). Se 

a canção de Pousseur citada ainda pode ser aproximada (em alguns perfis fragmentários) de 

Nature Boy, a citação de Mozart é a copla mais afastada (em seu desenho) do refrão desse 

rondó imaginário.  

 
Ex.184. Trecho da página 3 de Allgemeine Periodik, com a citação de Mozart. 

 
E após um breve desdobramento que suspende as polarizações (afastando-se de sol), é a 

canção original, nítida, que surge entre os cruzamentos de duas vozes, como o refrão final. O 

quadro comparativo abaixo percorre a percepção e o reconhecimento da canção original, nas 

aparições sucessivas dos refrões. Como pontos de referência para o início da melodia, 

permanecem os três pontos melódicos destacados, seguidos pelo arco ascendente e pelo gesto 
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ascendente encerrado por segundas descendentes (veja-se por último o arcabouço das alturas 

da melodia, que serve de referência aos três tratamentos apontados no exemplo abaixo). 

 

 
 

 

 

 
 

Ex.185. Três versões da melodia de Nature Boy em Allgemeine Periodik, da mais distante à mais 
literal. Na ordem, o início da peça (expansão transfigurada da melodia pela tessitura), três fragmentos 
do primeiro retorno do refrão (em compressão intervalar), e o início da seção final da peça. Por fim, as 

alturas da melodia original. 
 

Elegia entre as peças recentes para violino solo de Willy – ao lado de ¡Oh, este viejo y roto 

víolin! (2010) e Arya per Yara (2011) – reflete sobre a heterogeneidade em homenagem a 

Pousseur, cuja experiência foi marcante nas novas propostas de acomodação das informações 

em uma mesma sintaxe, em um todo orgânico. Única referência direta a Pousseur na obra de 

Willy, aponta para sua dependência inicial de seu mestre, no nível do desencadeamento, um 

modelo metalingüístico possível como uma linha de força em toda sua produção. Esse longo 

panorama da produção de Willy, com algumas paradas para comentários extensos sobre certas 

obras-chave, demonstra a persistência (e a consistência) dessa linha de força por toda sua 

trajetória, nas faces as mais diversas e inesperadas, por mais incrivelmente sinuoso, 

intermitente e imprevisível (nas vertentes as mais fecundas) que venha sendo esse caminho. 

Sinal de uma auto-crítica e de uma renovação constantes que ligam inseparavelmente um 

espírito crítico, uma consciência histórica da linguagem, e uma abertura à infinita variedade 

da criação, que orienta uma insatisfação constante. Vocação radical: anelo de pertencer, em 
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ligação orgânica, a todas as raízes frutíferas que se lhe apresentam – ou ainda, de estar pronto 

a se nutrir de novo solo, quando a fertilização deixa de prometer fecundidade. 

As linhas de força que permanecem na obra de Willy, como se pode observar após essa longa 

apreciação, são procedimentos abertos o suficiente para se moldarem a essa inadaptação 

constante, a essa inquietude que coloca a busca de terreno seguro para a criação em segundo 

plano, em privilégio da revelação (ou da redescoberta) de novo plano fértil, de uma nova 

resultante inesperada para cada obra no conflito de seus componentes internos. Assim é que a 

preocupação formal e mnemônica, ao lado do controle da direcionalidade harmônica, são 

sempre colocados em risco com a inserção conflitual da referência externa. A operação direta 

com a metalinguagem, ao mesmo tempo em que calca o processo de criação em bases sólidas 

na sua relação com a tradição, é um campo de batalha constante entre heterogeneidade e 

organicidade, entre informação carregada de significados e uma sintaxe coesa o suficiente 

para se alçar em resultantes semânticas próprias. Longe de se inserir num projeto utópico de 

engendramento de um simulacro particular de sistema de referência, cada obra de Willy é um 

campo de combate; “miragem ira de um horizonte puro num momento vivo”126. Obra de 

aprendizados e ensinamentos constantes: renovação ininterrupta no renascer em cada peça, 

nos choques provocados por cada lance de dados. 

É a busca desse conflito, dessa tensão dialética sempre renovada no seio da matéria musical, 

que cristaliza um trabalho que equilibra sua franca originalidade com uma intenção renovada 

de compreensibilidade (para a qual concurso constante da operação com a memória contribui, 

mais efetivamente até do que o apontamento para reflexão sobre a história da música). Da 

idéia-força de Pousseur, e outrossim, na identificação com o trabalho de Chopin, Mahler, 

Mozart, Schumann; a apropriação consciente de uma extensa rede de influências serve de 

caução para um trabalho que se ressente (como não ressenti-lo?) da ausência de uma 

linguagem comum. Contradição das mais felizes, a conquista de uma voz com tal força de 

expressão (em tempos tão hostis) através de sua fundamentação nos rastros das falas do outro, 

de outrem, de outrora. 

 

 

 
 

 

                                                
126 Décio Pignatari, um movimento (1956). 
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4. Coda 

 
De fato, seria difícil fornecer qualquer outra razão para a adição de uma coda a não ser 
a de que o compositor tem algo a mais a dizer127 (Schoenberg, 1988, p.185). 

 
Na Introdução a esse texto já se falava de como ele nasceu de um trabalho como compositor, 

do pensar a música como linguagem, do anseio pela expressão, e também de uma dedicação 

em direção a um domínio (palavra algo inadequada para campo tão misterioso) do métier. 

Complementava-se essa idéia com o relato da sensação da falta de voz audível (pelo outro), 

de vocabulário compartilhado, na ausência de canal com hipótetico receptor – ou seja, em 

deficiência lingüística que se situa além do que pode ser combatido com o trabalho pessoal. 

Afirmamos ainda, no decorrer do texto, que a idéia-força de uma convicção metalinguística na 

obra e no pensamento de Pousseur e Willy ultrapassa suas soluções particulares, 

configurando-se como referência prospectiva possível (e até modelar) para uma criação 

musical hoje, a partir de uma consciência desse estado crítico da prática social da música 

erudita. 

Se o conjunto desse texto demonstra uma adesão a essa profissão de fé, o trecho seguinte se 

coloca como o testemunho de uma experiência (localizada) com seus desdobramentos no 

processo de criação. Paralelamente à defesa textual da efetividade dessas idéias (e do quão 

promissoras elas me parecem), complementa esse texto um exemplo derivado dessas 

experiências com a operação metalingüística na criação musical. 

 
4.1. Breve percurso pessoal 

 

Uma direção clara na relação com a linguagem musical, em que o trabalho criativo 

rapidamente se sobrepôs ao estudo do piano, vislumbrei apenas depois do ingresso no 

bacharelado em composição na Universidade de São Paulo (de 1997 a 2002), em que Willy 

Corrêa de Oliveira foi meu mestre e mentor – e após os anos de aprendizado, sua amizade 

conserva um diálogo referencial. Mas mesmo que o ambiente em que cresci (em São Paulo, 

onde nasci semanas antes da promulgação da Lei da Anistia) não oferecesse nenhum contato 

direto com a atividade musical, fui conduzido desde cedo (desde o fim da primeira infância, 

                                                
127 “In fact, it would be difficult to give any other reason for the addition of a coda than that the 
composer wants to say something more”. 



 322 

aproximadamente) a uma educação musical relativamente informal128. Gradualmente, ganhei 

intimidade com a teoria pelo quanto ela fazia corpo com essa prática liberta, que se abria 

como rico e misterioso campo de expressão – ainda que, nesses primeiros momentos, não se 

trabalhassem distinções entre as linguagens musicais. Na pré-adolescência esse contato se 

modulou para o piano, que ainda me acompanha. Talvez então eu já começasse a distinguir 

mais nitidamente, na memória, que com alguma periodicidade, ouvia-se em casa, aos finais de 

semana, o piano de Chopin e de Schubert, sinfonias de Beethoven, a Suíte Quebra-Nozes, e 

Mozart – os concertos para violino, algumas sonatas, e o mais cravado na memória, o 

Concerto para piano nº 23. Se o estudo do piano, então intermitente (de minha parte, repito), 

preservou o encantamento e o anseio pela expressão com a música erudita através da minha 

adolescência – em todos os seus percalços, inconsciências e flertes (às vezes seriamente 

enfrentados) com a música popular – devo-o à professora Cláudia Padilha. 

Minha formação como compositor, orientada por Willy, trouxe a marca de um trabalho 

intenso sobre a música como linguagem, fundamentado no estudo de sua história e em uma 

problematização da consciência histórica de seu estado atual, com intensos contágios inter-

semióticos (com outras linguagens artísticas) e com a freqüente troca de experiências na 

apreciação de sua própria produção. Mas a se a orientação para o trabalho com a composição 

se baseia nessa consciência de uma situação metalingüística, vale salientar o quanto a 

atividade didática de Willy (atividade tão generosa quanto referencial para algumas gerações 

de compositores) era direcionada para o domínio das ferramentas que dariam corpo à 

invenção, e nunca para uma aplicação de modelos pura e simplesmente. Se comentamos ao 

longo desse trabalho diversos exemplos de uma operação metalingüística direta no processo 

de criação, esse procedimento não pode ser visto como uma resultante imediata desse 

contexto didático, como o é a consciência de uma situação metalingüística generalizada e o 

trabalho com a história da linguagem129. 

É nesse sentido que comecei a tentar um trabalho consciente a partir da consciência histórica 

da música erudita, e com a referência a materiais pré-existentes na composição, com os 

significados que eles carregam, a partir de uma identificação com essa ordem de pensamento 

e com suas realizações na obra de Willy (e, recentemente, na obra de Pousseur, que passei a 

buscar por essa mesma razão). Foi em estudos como esses, e não em decorrência da 

                                                
128 Digo informal não por eventual inconstância (minha, e não dos professores), mas pela vivência 
periódica de uma prática que, afastada de programas de conservatório, abria um campo para uma 
relação liberta,  com o fenômeno sonoro. 
129 De fato, encontramos relatos de compositores que estudaram com Willy e que posteriormente 
declararam uma aversão confessa às operações metalingüísticas.  
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participação nos Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik em julho de 2000 (onde eles 

haviam travado contato, quatro décadas antes), que esse trabalho se fundamentou.  

Lembro-me que durante os anos de aprendizado o serialismo foi um dos problemas com que 

trabalhei mais intensamente, em suas mais diversas vertentes, das mais próximas às mais 

distantes de suas formulações iniciais (e entre as mais distantes, acompanhavam-no os estudos 

sobre Machaut, Vitry, Ockeghem). Por algum tempo, fui cativado por soluções em que certa 

diluição do rigor inicial da Escola de Viena corporificava estruturas de resultantes mais 

líricas, em que pudessem surgir, renovados, o fluxo dramático da linha melódica, a 

direcionalidade harmônica mais clara, o poder expressivo (histórico) dos intervalos. Ouvi-as, 

por exemplo, em Dallapiccola, com seu Quaderno musicale di Annalibera (1952) e as 

Quattro liriche di Antonio Machado (1948); no Krenek das 12 Variações em três movimentos 

op. 79 (1937), da Sonata para piano nº 4 (1948). Minha reaproximação desse repertório (em 

meio a uma avaliação da música serial anterior à música de vanguarda das décadas de 1950 e 

1960) está presente em peças em que usei o serialismo como ferramenta principal, em 

diversos níveis de rigor (e em diluição gradual no decorrer do discurso), como Variações à 

maneira antiga para piano (2005) e Pendular para violão (2008). Nessas peças a série – na 

“maneira antiga” anterior à sua generalização – se torna uma ferramenta para uma exploração 

polifônica e gestual do instrumento, dialogando não apenas com o pontilhismo que seguiria 

àquelas experiências, mas com a busca da clareza das polarizações, e o controle das “falsas” 

(e reais) relações de oitava evitadas na experiência pontilhística (e portanto em identidade 

com as reflexões de Pousseur que eu conheceria mais tarde). 

 
Ex.186. Compassos 1 e 2 de Variações à maneira antiga, em que se utilizam o original e o retrógrado 

terça maior abaixo da série. 
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Ex.187. Cp. 5 e 6 da mesma peça, que utiliza dois “retrógrados da inversão” à distância de terça maior. 

 

 
Ex.188. Trecho da p.4 de Pendular, contendo sempre uma versão original e uma invertida, 

simultaneamente. 
 

Em trabalhos afastados da reminiscência serial mais direta, o trabalho com o significado 

histórico dos intervalos, com seu potencial expressivo (em diálogo com a tradição da 

linguagem), fica mais nítido, liberto de uma estruturação prévia mais rígida das alturas. 

Parciais em pares para violoncelo (2010) se desdobra como uma lenta meditação sobre esses 

significados intervalares, inseridos em novos contextos, revelando as diferenças de caráter 
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implicadas quando se deslocam sobre registros diferentes (sejam eles de alturas ou de modos 

de ataque).  

 
Ex.189. Trecho da página 2 de Parciais em pares. 

 
Em outras peças, em que a operação com materiais pré-existentes é mais direta, podem se 

observar soluções particulares na aplicação da operação metalingüística no processo de 

criação, em clave similar às experiências de Willy e Pousseur. Se sua análise mais detalhada 

situa mais claramente o testemunho de uma adesão, a especificidade das soluções empregadas 

ilustra um caminho particular em meio à abertura de horizontes provocada por seus trabalhos.  

Em Outras maneiras de descrever a chuva (2003), para três cantores e três instrumentistas, a 

utilização de fragmentos de uma obra de Hanns Eisler faz corpo com uma proposta 

isomórfica, com o conjunto das relações entre a estrutura musical e o poema, na clave em que 

comentamos a relação de Willy com os poetas concretos – modulada aqui para uma realização 

de um poema de Rilke, com implicações que comentaremos em seguida.  

As duas peças para piano comentadas em seguida podem ser vistas sob o signo da paráfrase, 

em diálogo com a idéia-força de Liszt. Réminiscences de Turandot (2009) se constrói na 

desfiguração dos materiais da ópera de Puccini, no jogo entre os limites do reconhecimento do 

original. Já em Crepúsculo Republicano (Noturno sobre o Hino Nacional Brasileiro), de 

2007, inteiramente construída a partir de um material de forte vocação simbólica, o grau de 

transformação a que o material é submetido poderia levar a uma escuta integral da peça sem a 
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percepção da referência. Nesse caso, ela perderia boa parte de sua efetividade – por isso o 

título convida à busca da referência em meio ao discurso, o que se torna mais possível nos 

momentos finais da peça. 

Por último, Paulistinha (imaginária), para violino solo (escrita em 2010), parte da sugestão de 

uma relação com as artes plásticas; mais especificamente, é ao processo de trabalho de um 

escultor que a peça se refere, apontando para um gênero específico na arte sacra brasileira. 

Esse contágio inter-semiótico sugeriu a convocação de signos com alguma vocação simbólica, 

fossem eles referências extra-musicais ou citações de uma obra pré-existente.  

Paira sobre essas peças (em especial as três últimas) o procedimento comum da variação, em 

sentido amplo; faz corpo com a busca de clareza na construção, enquanto se joga com os 

graus de transformação do material pré-existente.  

 

4.1.1. Outras maneiras 

 

O desejo de escrever uma peça para um dos principais grupos dedicados à música 

contemporânea no Brasil, o Núcleo Hespérides – Música das Américas, me levou a 

reconsiderar uma melodia que eu fizera e guardara sobre um poema de Rilke, A solidão (na 

tradução de Geir Campos). 

 
Ex.190. Rainer Maria Rilke, A solidão, com anotações prévias à composição de Outras 

maneiras de descrever a chuva. 
 

Escrita para duas sopranos, barítono, piano, percussão (crotales, vibrafone, glockenspiel, prato 

suspenso, bombo, caixa clara) e sons eletrônicos pré-gravados, o desenrolar de Outras 
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maneiras de descrever a chuva é guiado pela relação entre as três vozes, alternando entre 

solos, duos e jogos entre as três vozes que variam do contraponto livre à melodia 

acompanhada, até chegar a uma soma das três em um só corpo harmônico ao final da peça.  

 
Ex.191. Página 2 de Outras maneiras de descrever a chuva, quando da entrada dos cantores. 

 
Os sons pré-gravados utilizados nessa peça são todos manipulações eletrônicas (em diferentes 

graus de afastamento dos sons originais) de amostras do som de uma chuva leve e constante. 

Após a primeira audição dessa chuva “real”, para ilustrar o espaço entre essa estrofe e a 

seguinte, procurei uma chuva “real” em música, uma figuração musical pré-existente para a 

chuva, que dialogasse com o material intervalar dessa peça – empréstimo a que se prestaram 

as Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben op.70 de Hanns Eisler. A referência pouco 

explícita a fragmentos dessa obra é ainda apontada no título da nova peça. Mas os materiais 

que engendram o discurso de Outras maneiras de descrever a chuva não são derivados dos de 

Eisler; esses aparecem por extensão da idéia, em livre analogia, em relação metafórica com o 

texto cantado – portanto em um plano semântico pontual, distinto da relação entre o texto e os 

materiais melódicos com que as vozes o entoam. 

A peça de Eisler, por sua vez, parte da referência ao legado de Schoenberg, escrita segundo o 

sistema dodecafônico, em homenagem aos 70 anos daquele compositor, para uma formação 

idêntica à do Pierrot Lunaire, e com uma série (e uma abertura) que, assim como no início do 

Kammerkonzert de Alban Berg, enfatiza as notas correspondentes às letras do nome Arnold 

Schoenberg na notação alemã – nesse caso, ArnolD SCHönBerG (lá, ré, mi, dó, si, si, sol). 
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Ex.192. Início do op.70 de Hanns Eisler: dois anagramas musicais sobre o nome de Schoenberg. 

 

 
Ex.193. Série de doze sons utilizada por Hanns Eisler em seu op.70. 

 
As notas da série de Eisler que não compõem o anagrama funcionam como sensíveis e 

caminhos cromáticos a notas do anagrama (em direção ao ré e ao sol, em particular), além de 

se referirem ao motivo B-A-C-H, em homenagem ao mestre barroco, que já dera origem à 

conhecida série do Quarteto op.28 de Webern. Aqui ele surge invertido da quarta à segunda 

nota da série, e em permutação nas quatro últimas notas. 

No breve interlúdio entre a segunda e a terceira estrofes do poema em Outras maneiras de 

descrever a chuva, piano e vibrafone, a exemplo das texturas granuladas constantes emitidas 

previamente pelos dispositivos eletrônicos, partem de superposições de trinados agudos para 

gestos rápidos derivados da peça de Eisler. Após um breve fragmento extraído do nº 14 das 

Vierzehn Arten..., segue uma variação sobre as partes da flauta e do piano dos compassos 201 

a 207 do nº 7. 
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Ex.194. Cp.438 do nº14 da peça de Eisler, cuja parte do piano surge transfigurada na p.7 de Outras 

maneiras... 
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Ex.195. Compassos 200 a 209 (parte nº 7) de Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben de Eisler.  



 331 

 
 

 
Ex.196. Páginas 7 e 8 de Outras maneiras de descrever a chuva, momento em que as partes do piano e 

da percussão são baseadas sobre os números 14 e 7 da peça de Eisler. 
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A parte do piano dos compassos 201 a 205 é a fonte das alturas para a parte do piano nas 

páginas 7 e 8 das Outras maneiras de descrever a chuva, instrumento que na sequência utiliza 

as alturas da flauta (compasso 206) e as duas primeiras notas do violino (compasso 207) do 

original de Eisler. Já o glockenspiel na página 8 das Outras maneiras de descrever a chuva 

utiliza as alturas da flauta (compassos 203 e 204) e do violino (compasso 208) do original de 

Eisler. 

Na peça de Eisler o uso desses materiais é afirmativo como desenvolvimento motívico, num 

tratamento “celular” da série, em contraponto cerrado entre motivos bem definidos e suas 

variantes. Em Outras maneiras de descrever a chuva os mesmos elementos surgem em 

durações menos precisas, a sugerir uma improvisação sobre poucos elementos (mantendo-se 

as mesmas alturas do original). Um interlúdio instrumental mais indeterminado, em contraste 

com a precisão rítmica das partes cantadas. 

Ainda como sinais que apontam para materiais de fora do discurso, com o início da estrofe 

seguinte ouvem-se alguns gestos isolados da peça de Eisler ao piano, sob o retorno das 3 

vozes, enquanto retornam os sons eletrônicos; reforçam a variedade de planos na polifonia, 

nesse momento da peça em que as vozes se encontram com eventos mais independentes. Os 

diferentes planos polifônicos mantêm a distinção entre o caráter vocal mais preciso e o 

instrumental mais indeterminado (no que diz respeito às durações) das seções anteriores. Os 

gestos de Eisler provêm das partes da flauta e do piano no nº 3 e no nº 13.  

 
Ex.197. Página 9, em que os gestos ao piano provém do nº 3 da peça de Eisler. 
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Ex.198. Compasso 58 do nº 3 da peça de Eisler, do qual a parte da flauta fornece as alturas para o 

primeiro gesto na mão direita do piano à página 9 de Outras maneiras de descrever a chuva. 
 

 
Ex.199. As alturas da parte da flauta nos compassos 50 e 51 do nº 3 de Eisler aparecem invertidas no 

segundo gesto do piano à página 9 de Outras maneiras de descrever a chuva (veja-se o exemplo 197). 
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Ex.200. Páginas 10 e 11 de Outras maneiras de descrever a chuva, em que o piano utiliza em seus 

gestos alturas provenientes do nº 14 da peça de Eisler. 
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Ex.201. Compassos 418 a 420, e em seguida compassos 426 e 427, do nº 14 (última seção) da peça de 

Eisler, em que a parte do piano fornece os materiais para os gestos ao piano às páginas 10 e 11 de 
Outras maneiras de descrever a chuva.  

 
Os sons eletrônicos passam a predominar, alçam-se ao primeiro plano, e em diálogo com 

improvisações do percussionista, interrompem essa estrofe com pouco mais de um minuto de 

uma figuração musical “aberta” de uma tempestade, a cargo dos intérpretes (idealmente, nesse 

momento as amostras pré-gravadas são manipuladas ao vivo, em diálogo com a improvisação 

do percussionista). No retorno das 3 vozes para a conclusão da peça e do poema, em que os 

três cantores caminham juntos em representação dos versos finais, piano e percussão 

dialogam retomando os materiais lineares da introdução e das vozes no início da peça, 

animando a memória estrutural e abandonando os sinais externos ao discurso. Menos 

caracterizadas como citações, e menos fortemente relacionadas à estrutura geral da peça do 

que ocorre em geral com citações propriamente ditas, as breves alusões à peça de Eisler 

podem ser vistas como sinais, apontamentos em uma possível relação semântica com a 
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figuração musical do texto. Mas ainda que não sejam percebidas como citações, devido ao 

grau de transformação do material, exercem uma função estrutural fundamental, no contraste 

entre os materiais lineares e contrapontísticos nos extremos da peça com as texturas em 

rápidos movimentos granulares nas seções centrais. 

A direção do discurso em prol de uma estrutura autônoma (independente da identificação da 

referência exterior) caracteriza a ausência de citações nas seções finais da peça. Ao se 

aproximar de sua conclusão, a peça prioriza texturas mais livres no acompanhamento, e 

desdobramentos melódicos e polifônicos a partir dos materiais lineares iniciais. 

O reconhecimento da chuva emprestada de Eisler pode não ser mais importante que uma 

identificação ornitológica precisa em música, como por exemplo, no Catalogue des oiseaux 

de Messiaen ou nas canções Frühlingstraum e Die Krähe do Winterreise de Schubert – de 

resto, peças em que a referência extra-musical talvez seja relevante enquanto geradora de 

objetos musicais diversos, mas cuja função sintática prevalece sempre sobre a associação 

simbólica.  

Por outro lado, reconhecida a origem das figuras de Outras maneiras de descrever a chuva 

nas Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben de Eisler, essa referência pode informar sobre o 

universo contrapontístico e intervalar que orienta a composição das partes vocais – um 

tratamento cromático variado que não deixa de ser reminiscente do pensamento serial. 
 

4.1.2. Uma paráfrase, ainda130 

 

Uma tarde na sala do sobrado da rua Bartolomeu de Gusmão, a poucos metros do piano à 

beira da janela, tende a ser regada pela audição de óperas, a tampa fechada. Ou, se aberta, no 

acompanhamento de repasses a belas vozes. Ao pensar uma peça para o Gabriel Rhein 

Schirato, pianista e regente apaixonado pela grande tradição operística de Mozart a Puccini, a 

relação possível entre o piano e a ópera me remeteu imediatamente às paráfrases e 

transcrições de Liszt. Mais de século afastado do contexto que deu origem às paráfrases de 

Liszt, encontrei mais sentido em trabalhar com uma distância maior do material, correndo por 

vezes o risco de que ele não seja reconhecido, concentrando a composição especialmente 

sobre a elaboração harmônica. A peça Réminiscences de Turandot se desenvolve a partir da 

                                                
130 Esse texto é uma versão abreviada e modificada do trabalho “Reminiscência e paráfrase: estudo 
de caso”, trabalho apresentado no I Simpósio Brasileiro de Pós-graduandos em Música, no Rio de 
Janeiro, em novembro de 2010. 
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riqueza do material harmônico e intervalar da ópera, afastando-se do universo linguístico e 

expressivo original, derivando estruturas harmônicas bastante distintas das de Puccini.  

Já no início do primeiro ato de Turandot, chega-se a um momento estático sobre os acordes 

superpostos de ré menor e dó sustenido maior, formando um acorde dissonante porém estável, 

como uma tríade menor acrescida das sensíveis da nota fundamental e da quinta. Todos os 

movimentos harmônicos dos compassos 5 a 38 ocorrem por paralelismos estritos, sempre 

sobre o mesmo acorde. 

 
Ex.202. Três disposições do acorde utilizado no início de Turandot. 

 
Com o apoio sobre a tríade de fá sustenido menor como o acorde anterior a esses 

encadeamentos harmônicos, o acorde também pode ser visto como uma acumulação das 

funções de dominante (na tríade superior) e submediante menor (na tríade inferior). Essa 

leitura é reforçada na reaparição deste material harmônico no início do terceiro ato, quando 

uma melodia em oscilações de segundas maiores (abaixo da nota superior) sugere a sétima de 

dominante na tríade superior. 

A peça é dividida em quatro seções bastante contrastantes; as três primeiras em crescimento 

gradual da densidade de eventos, e a quarta um retorno aos materiais da primeira seção. Essas 

seções extremas são meditações lentas, em variações harmônicas sobre a primeira parte da 

ária Nessun Dorma.  

 
 

Ex.203. Melodia da primeira parte da ária Nessun dorma. 
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A melodia nessa seção ocorre sempre sobre a oscilação entre dois acordes, em relação estreita 

com os acordes do início do primeiro ato (que comentamos acima): a tríade de sol maior e um 

acorde formado pela superposição da submediante menor (rebaixada) e da dominante, aqui 

com a sétima em lugar da quinta: 

 
Ex.204. Relações harmônicas na primeira parte da ária Nessun dorma. 

 
O início de Réminiscences de Turandot tece variações sobre esses dois acordes, sempre em 

movimento cadencial, do mais instável ao mais estável. Segue-se o perfil da ária, apenas 

vagamente reconhecível entre o desenrolar dos acordes: de início, a repetição do ré (como na 

melodia), o eixo comum aos dois acordes. Após duas oscilações entre os dois acordes, 

seguem-se os pontos de apoio da melodia do tenor: ré, si, fá (sol), mi/ré, si, sol. 

 
Ex.205. Início de Réminiscences de Turandot, marcados os pontos de apoio da melodia original. 
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As variações harmônicas nesse início partem dos dois primeiros acordes, quase idênticos aos 

de Nessun dorma – acrescentados mi e fá ao acorde de sol maior, a aumentar sua estabilidade 

e reforçar o timbre do intervalo de segunda, que será predominante nos acordes seguintes. Os 

dois acordes que se seguem têm como eixo comum a segunda sol-lá, os acordes do compasso 

4 a segunda dó-ré, os dos compassos 5 e 6 a segunda ré-mi.  

Dos compassos 7 a 17 ocorrem variações sobre os mesmo materiais, em expansões e 

contrações pelo campo de tessitura, além de variantes rítmicas, encerrando-se a primeira parte 

sobre o acorde do início da ópera, transitando harmonicamente para a segunda seção da peça. 

A segunda seção se estrutura polifonicamente em três planos: como pano de fundo, os 

materiais musicais do início do terceiro ato da ópera: uma melodia em oscilações de segundas 

maiores, sobre acordes derivados do início do primeiro ato. 

 
Ex.206. Materiais melódicos na orquestra do início do terceiro ato de Turandot. 

 
Mesclam-se a esses materiais gestos do início do primeiro ato, ao qual essa seção da ópera faz 

referência: os gestos mais espaçados e esparsos nos ataques dos acordes, e o contracanto 

sugerindo a escala de tons inteiros no agudo.  

Em contraponto a esses materiais ataca-se simultaneamente a melodia dos enigmas propostos 

por Turandot a Calaf no segundo ato, um dos momentos de maior concentração dramática na 

ópera. Para evitar a similaridade métrica com outra parte da polifonia, essa melodia é variada 

utilizando a semínima duplamente pontuada como referência para as proporções entre as 

durações das notas. 

 
Ex.207. Comparação entre a melodia do primeiro enigma proposto por Turandot na ópera e sua 

variação na segunda seção de Réminiscences de Turandot. 
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Na sequência, as melodias são ainda variadas em seus desenhos por transposições de oitava 

das alturas originais, gerando novos choques, uníssonos e cruzamentos de vozes. 

 

 
Ex.208. segunda seção de Réminiscences de Turandot. 

 
A terceira seção irrompe em contraste na densidade das durações e na intensidade, em geral 

mais alta. Nessa seção surgem pela primeira vez materiais da segunda parte da ária Nessun 

dorma.  
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Ex.209. Segunda parte da ária Nessun Dorma. 

 
Sob a melodia da primeira parte da ária, timbrada em segundas e sétimas, ocorre um moto 

perpétuo em outras divisões métricas, derivado das alturas da segunda parte da ária 

transpostas meio-tom acima (início do exemplo seguinte). Esse material permanece, 

alternando-se em forma de perguntas e respostas, até o segundo momento dessa seção, em que 

predomina o material melódico da segunda parte da ária – variado, ele é sugerido nas notas 

superiores de uma sequência de acordes paralelos (veja-se o final do exemplo seguinte).  

 
Ex.210. Início da terceira seção de Réminiscences de Turandot. 
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No terceiro momento dessa terceira seção da peça, a melodia da segunda parte da ária é 

reharmonizada em agregados que privilegiam intervalos de quintas diminutas e nonas, e 

envolta por pontos nos extremos do campo de tessitura. A densidade harmônica já dilui 

consideravelmente a percepção da referência, que ainda pode ser percebida pelas notas 

assinaladas no exemplo seguinte (pontos de apoio comuns com a melodia original, como se 

vê nos últimos compassos do ex.209).  

 
Fig.211. Final da terceira seção de Réminiscences de Turandot, com as notas finais da ária Nessun 

dorma assinaladas. 
 

Essa terceira seção se encerra sobre outra forma do acorde inicial da ópera, desta vez com os 

acordes incompletos (quintas justas sobre ré e dó, sem a terça dos acordes). A quarta e última 

seção da peça é uma variação da primeira seção, dando mais relevo à nota Ré repetida no 

início da ária Nessun dorma. São intercaladas aos materiais da primeira seção rememorações 

fragmentárias a solidificar a memória na construção da peça. Primeiro surge uma variação 

sobre as figuras pausadas em segundas descendentes no primeiro enigma de Turandot no 

segundo ato. Em seguida, há uma variação sobre as figuras nos extremos do campo de 

tessitura no final da seção anterior da peça, enfatizando-se agora as duas notas marcantes da 

ascensão melódica ao agudo na ária original, lá e fá. 
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Ex.212. Na quarta e última seção de Réminiscences de Turandot, uma variação sobre os materiais da 

terceira seção, enfatizando-se ao final as notas Lá e Fá. 
 

Ao final da peça, sobre a ressonância dos acontecimentos anteriores sustentados pelo pedal, 

poucos acordes diluem uma variação harmônica sobre algumas das notas finais da ária Nessun 

dorma: da primeira e última enunciações da palavra “vincerò”, lá-mi-ré, e em seguida si-lá. A 

harmonização prioriza (a reforçar o caráter conclusivo) os intervalos de quinta justa – ao lado 

dos intervalos de sétimas e nonas, reminiscentes da harmonia do início da ópera.  

Algo da turbulência expressiva da ópera ainda pulsava nos contrastes acentuados dos 

compassos anteriores – como ilustra o último exemplo. O encerramento da peça, em uma 

última desfiguração dos materiais de Puccini, se situa em completa oposição de caráter com o 

clímax melódico no ponto culminante agudo, perto do encerramento da melodia do tenor – 

momento do qual provêm as notas superiores dos acordes finais de Réminiscences de 

Turandot. 

 
Ex.213. Compassos finais da melodia do tenor na ária Nessun dorma. 
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Ex.214. Últimos compassos de Réminiscences de Turandot, em que as notas superiores dos acordes 

correspondem aos pontos de apoio sobre lá, mi e ré, do início da melodia acima, e em seguida si e lá, 
últimas notas da melodia do tenor. 

 

4.1.3. Crepúsculo republicano  

 

Em 2007, o pintor Ênio Squeff teve a idéia de que a abertura de uma exposição sua no SESC 

Ipiranga pudesse ser acompanhada de um concerto de obras inéditas que partilhasse da mesma 

temática. O tema proposto para a exposição era “Viva o Hino”, uma série de pinturas e 

xilogravuras inéditas criadas a partir do texto do Hino Nacional Brasileiro, no contexto dos 

423 anos do bairro do Ipiranga. Participei ao lado de Willy Corrêa de Oliveira, Marcus 

Siqueira, Thiago Cury e Caroline Ribeiro compondo peças para piano solo inspiradas na 

música de Francisco Manuel da Silva (e na versão pianística de Alberto Nepomuceno). O 

concerto, em 15 de setembro, contou com a execução de todas as obras por Bruno Monteiro, 

que ainda executou a versão para piano do Hino e a Fantasia de Louis Moreau Gottschalk.  

Hino é símbolo. Incrustado no subconsciente de quem cresceu no país, para o bem ou para o 

mal. Para o bem, sempre achei muito curiosos os vértices e pontos de apoio das curvas 

melódicas do Hino, que acaba marcando com a rítmica de marcha intervalos que contradizem 

a previsibilidade tonal. Numa ideal unidade entre estruturação melódica e sistema harmônico, 

o hino brasileiro teria uma harmonia das mais expandidas, tal a ênfase dada às apojaturas à 

distância de semitom, em tempos fortes, em notas mais longas que suas resoluções, ainda que 

sempre resolvidas.  

A princípio pensei em valorizar essas possibilidades harmônicas que decorreriam da 

valorização dos verdadeiros pontos de apoio do início da melodia. Mas logo percebi que um 

partido claro precisava ser tomado quanto à reconhecibilidade do material original. Um dos 

poucos materiais que todo ouvinte (no Brasil) seguramente reconheceria, não apenas 

musicalmente, mas mais ainda, com uma forte significação simbólica. Optei então pela 

deformação do material a um ponto em que apenas eventualmente seria possível o 

reconhecimento do Hino, e mesmo nesses momentos nenhum de seus materiais apareceriam 

de forma literal. Assim a peça teria uma quantidade suficiente de material original para que o 

reconhecimento ou não da origem de seus materiais no Hino fosse secundário em 
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importância. Comecei por derivar um material acórdico dos contornos da melodia, 

eventualmente acrescentando notas que reforçariam uma ou outra polarização (como no 

segundo, no terceiro e no quinto acordes da figura 215). 

 
Ex.215. Origem dos acordes iniciais de Crepúsculo Republicano nos primeiros compassos da melodia 

do Hino Nacional. 
 

A primeira frase impõe a esses acordes uma irregularidade rítmica, livremente derivada dos 

ritmos pontuados da marcha do Hino, em dois fragmentos à maneira de antecedente (cerrado 

no grave) e conseqüente (eclodido pelo campo de tessitura). Em bloco, segue a essa 

enunciação uma repetição variada, em que se aplica o mesmo procedimento à seção final da 

melodia da introdução instrumental do Hino. 
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Ex.216. Início de Crepúsculo Republicano. 
 

 
Ex.217. Origem dos acordes da segunda frase de Crepúsculo Republicano na seção final da melodia 

da introdução instrumental do Hino Nacional. 
 

Nas duas semi-frases iniciais da peça, uma brusca acentuação se faz presente no deslocamento 

dos acordes para a região aguda, com o salto para um si bemol bruscamente acentuado – 

referência distante ao acento no contratempo na melodia original, como se vê no final da 

figura 217.  

Após as duas frases similares opera-se um contraste de material, irrompendo uma linha 

melódica móvel no campo de tessitura (em oposição às faixas mais restritas do momento 

anterior). O material frequencial para essa linha melódica é uma deformação da frase final da 
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melodia do Hino Nacional, alterando as notas em um semitom acima ou abaixo, desfazendo 

sua característica escalar tonal. 

 

 
Ex.218. Terceiro e quarto sistemas da peça, com a indicação da origem de suas frequências. 

 
No início e no fim dessa sequência frequencial prioriza-se a não repetição; do ré (11ª nota) até 

as duas primeiras notas do sistema seguinte há uma predominância da escala de tons inteiros. 

O trecho mais longo que se segue tem uma homogeneidade de perfil que sugere sua percepção 

como uma parte B, construída inteiramente sobre variações dos motivos harmônicos iniciais. 

Chamando-se a primeira sequência harmônica (ex.215) de “a1” e a segunda (ex.217) de “a2”, 

e as duas semi-frases rítmicas (idênticas em ambos) de “ritmo A” e “ritmo B” (mostradas no 

ex.216), teríamos a seguinte tabela para a descrição das variações operadas na parte B: 
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 ritmo A ritmo B retrogradado ritmo B ritmo A retrogradado 

m.d. a2 a2 retrógrado de a2 retrógrado de a2 

m.e. retrógrado de a1 retrógrado de a1 a1 a1 

 ritmo B ritmo A retrogradado ritmo A ritmo B retrogradado 
 

Ex.219. Quadro que orienta a estruturação da parte B (veja-se o exemplo seguinte). 
 

Na tabela, as duas linhas superiores representam as ocorrências na mão direita, e as duas 

inferiores as ocorrências na mão esquerda; os quatro módulos resultantes na vertical ocorrem 

em sequência no tempo da peça, como se vê no exemplo 220, correspondente à seção B 

integral. Durante essa seção se caminha gradualmente da região grave do instrumento, em p, à 

região média e médio-aguda, em ff.  

No início do terceiro sistema do exemplo 220, destacam-se nos acordes (com acentos) suas 

notas superiores correspondentes ao arpejo de si bemol maior – como nos primeiros 

compassos da introdução do Hino. No Hino, o motivo é repetido em seguida, sobre o arpejo 

de dó menor – o que ocorre no quarto sistema da seção B (exemplo 220). 
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Ex.220. Seção B de Crepúsculo Republicano. 

 
Segue a esta seção uma fusão dos materiais harmônico e melódico da primeira seção, 

aumentando-se a densidade dos materiais móveis pelo campo de tessitura e variando seu 

conteúdo frequencial a partir da transposição terça maior acima do material do exemplo 218. 
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Ex.221. Seção A' de Crepúsculo Republicano. 

 
À maneira de uma Coda, pela primeira vez na peça, surge um material proveniente do Hino 

com as frequências em sua ordem original. Como se se desnudasse a origem do material 

melódico do início (ex.218), desfigurando as notas do final da melodia do Hino ao afastá-las 

imprevisivelmente pelo campo de tessitura. 

 
Ex.222. Coda de Crepúsculo Republicano. 
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A força do significado em um símbolo dessa natureza restringe, num certo sentido, a 

multiplicidade das resultantes possíveis da operação semântica. Tentei construir algo no 

sentido de um anti-símbolo: uma desfiguração do Hino em sua estrutura interna, em que 

pouco resta de diretamente reconhecível, numa peça que alterna momentos líricos de uma 

melodia quase expressionista com uma seção intermediária ligada à ideia de uma marcha, ou 

de um movimento de massa – ambos mais próximos do trágico que do épico como caráter, 

como já poderia sugerir o título. 

 

4.1.4. Atritos na cidade 

 

Caros amigos, me convidaram no ano pregresso para participar de um projetado CD, com 

uma peça para violino solo, o compositor Marcus Siqueira e a violinista Simona Cavuoto. O 

disco tinha como mote “o violino na metrópole”, um registro da produção de compositores 

ativos na cidade de São Paulo para o instrumento. Mais que a dificuldade em retratar a cidade 

no instrumento, me cativou a dificuldade de sua caracterização, definida como metrópole pela 

negação de suas identidades locais. Como filho da urbe, uma de minhas maiores paixões 

sempre foi a busca da São Paulo apagada, esquecida, enterrada sob as novas construções 

(exatamente aquela que não existe mais). Um dos poucos registros arquitetônicos e 

escultóricos desse passado, o Museu de Arte Sacra no Mosteiro da Luz, iluminou-me: minha 

peça seria uma “paulistinha” para violino, à semelhança do gênero típico da imaginária sacra 

paulista nos séculos XIX e XX, produzida por santeiros para culto doméstico.  

   

Ex.223. Três exemplares de “paulistinhas” da coleção do Museu de Arte Sacra de São Paulo (imagens 
do Catálogo do Museu, 1983, p.110-113). 
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No dia de Natal de 2010 concluí Paulistinha (imaginária), dedicada a Simona Cavuoto, em 

dois movimentos131. Ao escrevê-la, não pensava em nenhum significado específico associado 

ao contexto original em que eram produzidas tais esculturas: pensava em como o violino, 

como a fonte sonora em questão, poderia ilustrar musicalmente aquela forma de trabalho 

manual. Busquei um material musical pré-existente que pudesse ser caracterizado por 

analogia com as paulistinhas; que se situasse da mesma forma em uma esfera da produção 

popular, sob influência de tradições mais antigas; que dissesse de uma prática caseira comum 

na cidade na mesma época; que, ainda, assim como na sugestão da composição sobre as 

esculturas, não servisse necessariamente como veículo de suas semânticas originais, mas se 

prestasse ao trabalho como objeto histórico pré-existente. No texto que acompanha a peça: 
Imaginei uma Paulistinha em que o violino contasse do trabalho de esculpir. Num primeiro 
estágio, a peça de abertura (a madeira bruta sendo ferida pelos instrumentos), em que aos 
poucos se delineia a imagem almejada. Em um segundo estágio, o segundo movimento, em que 
a imagem se faz clara, polida, pintada. Para figurar minha escultura, utilizei como modelo um 
antigo canto de igreja registrado por Mário de Andrade, originário de um canto português (em 
minha “figura” o canto se transfigura na imagem que imaginei) (De Bonis, 2012). 

 
Mário de Andrade se refere a um Cancioneiro de Cesar das Neves, que conteria o histórico e 

a “versão portuga deste canto”. No primeiro movimento a relação com a melodia original é 

vaguíssima, reduzida à referência ao centro em sol e à aparição de freqüências isoladas como 

fragmentos, breves iluminações que apontam (de forma um tanto imperceptível) tanto para o 

canto de igreja comentado quanto para alguns pontos de apoio melódicos do segundo 

movimento. Em lugar da referência, o primeiro movimento é construído em sobre o timbre 

(imaginário) das ferramentas de trabalho do escultor, operando em gradações de rugosidade, 

iteração e conteúdo harmônico entre nove categorias distintas de objetos.  
 

                                                
131 Gravada no CD O violino na metrópole, lançado em 2012 (selo ÁguaForte). 
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O segundo movimento, que trata já da imagem e não de sua fabricação, faz referência à 

melodia registrada por Mário de Andrade, fonte das alturas e da fraseologia dessa peça – 

ainda que transfigurada até o tênue limite do irreconhecível. 

 
Ex.225. “Canto religioso”: Coração santo, registrado em São Paulo por Mário de Andrade no Ensaio 

sobre a música brasileira (1972, p.103). 
 
A peça se desdobra à maneira de cinco variações, em que a primeira se refere às duas partes 

da melodia, e as seguintes utilizam alternadamente a primeira ou a segunda parte apenas do 

original. A primeira variação se inicia com uma deformação harmônica e rítmica da parte A 

da melodia, mantendo apenas um rastro distante do perfil linear. Ela segue com uma explosão 

pela tessitura da primeira frase da parte B, com as mesmas classes de alturas do original, e 

conclui com uma versão em harmônicos agudos, pianíssimo, da segunda frase da parte B, 

apenas inicialmente via aumentação intervalar, mas sempre priorizando fragmentos escalares 

por tons inteiros (ex.226).  

A segunda variação se dedica inteiramente a amplos desenhos lineares utilizando os pontos de 

apoio da melodia original, na sequência ré, si, dó, ré, lá, mi, (ré, fá), sol. Os caminhos 

lineares entre esses pontos de apoio são percorridos via suas notas polarizadoras (segundo as 

proposições de Costère), convertendo cada ponto de apoio melódico em um centro harmônico 

(ex.227). 

Da terceira à quinta variações, esses longos arcos melódicos são despedaçados em fragmentos 

de timbres contrastantes. Na terceira variação, essa fragmentação ocorre sobre as alturas da 

parte B da melodia original, priorizando a variação dos modos de ataque (em referência ao 

primeiro movimento da peça) e introduzindo a surdina, cuja utilização divide esse movimento 

ao meio (ex.228). 



 355 

     

 

Ex
.2

26
. C

om
pa

ra
çã

o 
en

tre
 a

 m
el

od
ia

 o
rig

in
al

 e
 a

 p
rim

ei
ra

 p
ar

te
 d

o 
se

gu
nd

o 
m

ov
im

en
to

 d
e 

Pa
ul

is
tin

ha
 (i

m
ag

in
ár

ia
). 

 

Ex
.2

27
. C

om
pa

ra
çã

o 
en

tre
 a

 p
rim

ei
ra

 p
ar

te
 d

a 
m

el
od

ia
 o

rig
in

al
 e

 a
 se

gu
nd

a 
pa

rte
 d

o 
se

gu
nd

o 
m

ov
im

en
to

 d
e 

Pa
ul

is
tin

ha
,  

as
si

na
la

do
s o

s p
on

to
s d

e 
ap

oi
o 

m
el

ód
ic

os
 e

m
 c

om
um

. 

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Ex

.2
28

. C
om

pa
ra

çã
o 

en
tre

 a
 se

gu
nd

a 
pa

rte
 d

a 
m

el
od

ia
 o

rig
in

al
 e

 a
 te

rc
ei

ra
 p

ar
te

 d
o 

se
gu

nd
o 

m
ov

im
en

to
 d

e 
Pa

ul
is

tin
ha

,  
as

si
na

la
do

s o
s p

on
to

s d
e 

ap
oi

o 
m

el
ód

ic
os

 e
m

 c
om

um
. 



 356 

Em seguida a mesma fragmentação ocorre sobre as alturas da parte A, na quarta variação, 

uma espécie de encadeamento harmônico a duas vozes em sol menor, mas tomando como 

princípio predominante para a superposição das alturas os intervalos de segunda, sétima e 

nona (ex.229). Quando o pontilhismo toma conta da métrica, do timbre e do planejamento da 

tessitura, na quinta variação, temos um olhar sobre a figura que revela seu processo de 

construção – vemos os ruídos do primeiro movimento guiarem as alturas da parte B, alteradas 

apenas por deslocamentos de meio tom acima e abaixo, ao fim da primeira parte e no início da 

segunda parte, respectivamente (ex.230). 

A referência a uma melodia tonal pré-existente, ainda que de forma muito fragmentária, pode 

ser vista como a geradora de uma aparente contradição entre os materiais dessa peça: nos 

momentos em que se desenrolam arcos melódicos mais amplos e expressivos, utilizam-se os 

doze sons em relações mais imprevisíveis de direcionalidade; quando se fragmentam as linhas 

em pontos de “colorações” distintas, as alturas utilizadas são quase estritamente heptatônicas. 

Não há a referência direta nem ao universo tonal nem ao pontilhismo, mas a presença 

significativa de ambos – talvez, além da canção evocada, por força da memória das obras para 

cordas de Webern. 

A melodia pré-existente não apenas constitui a fonte de todos os materiais do segundo 

movimento da peça, mas pode ser reconhecível em citações fragmentárias em alguns 

momentos da peça – especialmente no final da quarta variação e na parte central da quinta 

variação. O reconhecimento desses materiais como fragmentos tonais, ainda que não 

identificada sua origem, pode revelar ao ouvinte as razões para a estruturação das alturas na 

peça também nos momentos que não são diretamente referenciais. Eventualmente, o caráter 

de uma ladainha religiosa sugerido por alguns fragmentos poderia evocar o trabalho sobre um 

objeto histórico pré-existente – mas a relação com a Paulistinha e a relação semântica mais 

direta entre o primeiro e o segundo movimentos fica a cargo da sugestão no texto que 

acompanha a peça. Ouve-se assim, lendo o texto, uma “paulistinha” do século XXI, sem saber 

qual o rosto exato da imagem antiga que se lhe emprestou como matéria prima. 
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4.2. Apontamentos finais e Codeta 

 

Algumas das peças comentadas aqui foram compostas no decorrer da pesquisa que deu 

origem a esse trabalho, como Pendular (2008), Réminiscences de Turandot (2009), Parciais 

em pares e Paulistinha (imaginária) (ambas de 2010), ao lado de outras como Sargasso Sea, 

para orquestra, de 2010 (com a utilização episódica da reminiscência serial), e Tetraedrum 

para quarteto de cordas (2010), um desdobramento dos materiais de Parciais em pares.  

Réminiscences de Turandot recupera (e ressignifica) a paráfrase, gênero intertextual corrente 

na prática comum da linguagem – especialmente no século XIX – para se referir à ópera, 

campo lingüístico distinto. E através de Puccini, fala de uma necessidade: Liszt, e de uma 

paixão: a voz. Universo de significados apontado, de longe, nessa peça (continente de uma 

variedade dramática e expressiva mais acerba que as outras): o canto, força imemorial. Força 

que cala esse texto, pelo que não se pode dizer da minha aliança com o canto – para o qual 

não vedei os ouvidos, e sabendo do que se me aguardava, não amarrei pés e mãos para ouvir. 

Em Outras maneiras de descrever a chuva, o primeiro material a ser elaborado foi uma linha 

melódica completa sobre o poema, que foi em seguida distribuída entre as vozes em 

tratamentos polifônicos. Na elaboração das partes instrumentais já se tratava de uma espécie 

de comentário sobre o texto em outro plano, fosse ele sobreposto às vozes (em segundo plano) 

ou justaposto a elas (nos intervalos do próprio texto). Com isso a peça ilustra o problema da 

inserção de um “enclave” de outro discurso, em uma sintaxe que já tem uma autonomia 

relativamente engendrada. A escolha do material externo a ser inserido e a especificidade de 

sua inserção no discurso são momentos de responsabilidade perante a organicidade do 

conjunto, em nome da efetividade pura e simples dessa inserção como uma operação 

discursiva.  

Paulistinha (imaginária) é um exemplo de um trabalho sobre um material pré-existente em 

sua inteireza (enquanto as outras peças tratam de apropriações fragmentárias), ao mesmo 

tempo em que se constrói sobre uma referência mais distante no tempo, e exterior ao 

repertório da música erudita. É também uma peça que lida com o significado associado aos 

materiais de maneiras distintas, com a evocação de extra-índices no primeiro movimento e de 

inter-índices no segundo. Nessa peça os extra-índices são mais efetivamente veiculados com a 

leitura do comentário textual que acompanha a peça; os inter-índices têm um terreno mais 

seguro de articulação, senão pelo reconhecimento eventual da origem dos materiais, ao menos 

pela evocação de traços de um sistema de referência histórico. 
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Em Crepúsculo Republicano (Noturno sobre o Hino Nacional Brasileiro), assim como na 

Paulistinha,  a ênfase não se dá sobre o significado original, sobre o contexto da linguagem de 

onde provêm os materiais, mas sobre sua manipulação em um novo contexto e sobre as 

possibilidades de sua ressignificação. A matéria-prima, ora buscada, ora sugerida pelo 

contexto que incitou a composição, muitas vezes informa mais como um germe de novos 

signos (em potencial) de que pelo seus significados de origem.  

Uma imensa gama de associações possíveis (históricas, culturais, ideológicas) podem ser 

implicadas na manipulação de um material como a melodia de um hino nacional – lembremos 

do encantamento de Pousseur pela obra eletroacústica Hymnen, de Stockhausen. Nesse 

noturno a ênfase no tratamento desse símbolo se afasta de significados pessoais, da memória, 

de sentimentos contraditórios de “identidade”, para apontar para implicações sociais e 

históricas mais gerais: para o quanto ele não se converte em símbolo de esperança, confiança 

no caminho em curso, identificação com o estado de coisas. É nesse sentido que no decorrer 

dessa peça o símbolo é transfigurado até o limite do irreconhecível, deformado em blocos 

aberrantes, linhas arestosas, movimentos rítmicos perturbadores. Não se distingue em meio à 

parca iluminação, no Noturno. Só se aponta e permite o eventual reconhecimento na última 

frase da peça, no desmembramento (pela tessitura) de uma linha melódica que mantém suas 

alturas originais: fio de utopia. 

Esse breve testemunho de uma experiência na ordem das propostas de Pousseur e Willy não 

pretende mais que uma contrapartida do texto que o antecede; experiência em construção, em 

andamento, em meio a um relato da história (viva) das obras de Willy e Pousseur; 

levantamento de um trabalho que se propõe como realização musical das propostas 

defendidas textualmente. Nesse sentido escolhemos comentar mais detalhadamente obras que 

se dedicam de formas diversas ao tratamento das referências externas; breve mostra da 

abertura de horizontes proporcionada pelo pensamento e pelo exemplo artístico desses dois 

compositores.  

E se vale notar que todas as peças comentadas nessa “coda” foram compostas antes do 

empreendimento dessa pesquisa, e portanto prescindiram (em seu processo de criação) de um 

estudo aprofundado e de uma consciência mais clara do significado da operação 

metalingüística nas obras de Willy e Pousseur, essa constatação só reforça o sentido de 

comentá-las aqui. Porque a ênfase com que afirmamos no decorrer desse trabalho sobre a 

independência das trajetórias de Willy e Pousseur não se justifica apenas pela sua autonomia 

criativa e pelas suas divergências ideológicas; ela consiste em um afastamento real (a partir de 

um primeiro contato, um ponto de partida), e em muitos momentos um pleno 
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desconhecimento, da produção um do outro. A profunda identificação e os inúmeros paralelos 

entre suas trajetórias podem ser, como dados concretos, frutos apenas da elucubração 

posterior, das analogias propostas por esse trabalho.  

Se não é na aplicação de modelos, e nem na troca constante de idéias e experiências, que se 

situa a identificação que apontamos entre tantos aspectos das trajetórias de Willy e Pousseur 

(e também a adesão que acusamos em relação a essa profissão de fé), talvez uma identificação 

ideológica em linhas gerais estivesse por trás de tal convergência em suas trajetórias – ou 

talvez, ainda, tenhamos chegado ao limite do que se pode afirmar com clareza sobre seu 

processo de criação, restando apontar que esses caminhos paralelos se cruzam antes do 

infinito.  
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Conclusões  

 

“Reduzir toda a música ao piano, é cingir o mundo ao alcance de suas mãos, e refazê-lo à sua 

imagem”132 sintetiza Jacques Drillon (1986, p.79) sobre a atitude de Liszt frente ao material 

musical. Ver-se no outro, em meio às múltiplas faces (por vezes contraditórias) da 

personalidade de cada um, forma uma significativa rede de referências. Esse horizonte de 

significados se potencializa quando não há mais como se estabelecer uma relação direta com 

uma linguagem comum, com uma prática corrente, como a tecida por Liszt. A “generosidade” 

(como coloca Drillon) da relação de Liszt com a música de seus pares próximos foi um forte 

elemento articulador dos resquícios de uma linguagem comum no século XIX. No isolamento 

mais acentuado do ato criador no século XX, essa projeção da identificação com a voz do 

outro se volta frequentemente para o passado, para os pares mais distantes. Algo próximo do 

viver em um “museu imaginário” (na expressão de Malraux), incorporando a construção de 

um mundo povoado pelas obras do passado como simulacro de um espaço virtual que 

substituísse uma realidade que esse repertório não povoa mais. 

Cada elo dessa rede age de forma bidirecional – pode-se ver a referência naquele que sofre a 

influência, e o referente naquele que o influencia. Ao fazer nossa a voz do outro, ultrapassa-se 

a identificação para se adentrar no campo da simbiose, ou de uma espécie de autofiliação 

genética. A personificação do outro enquanto criador, sua encarnação imaginária, faz corpo 

com a apropriação de sua linguagem e de seu pensamento, e em última instância, de uma 

forma de vida distinta, com tudo que isso implica. Comentamos como Pousseur sente essa 

forte identificação com Boulez em um primeiro momento, que lhe serve de ponto de partida, 

até que ele encontre em Webern e Stravinsky seus “guias espirituais” para toda sua trajetória – 

o que não diminui sua reverência a nomes como o de Schoenberg (sobre o qual ele constrói 

Die erprobung des Petrus Hebraïcus) e o de Schumann (em cuja homenagem ele compõe 

Dichterliebesreigentraum e escreve Schumann le poète: 25 moments d'une lecture de 

Dichterliebe). Se a primeira identificação mais forte de Willy, que lhe serve como ponto de 

partida, é o próprio Pousseur, sua apropriação posterior incide sobre mestres mais distantes, 

como Chopin, Schumann133, Mahler. Nomes mais próximos lhe servirão de modelo direto, de 

                                                
132 “Réduire toute la musique au piano, c'est limiter le monde à l'empan de ses mains, et le refaire à 

leur image”. 
133 Mais uma sintonia, distante, entre o pensamento de Willy e o de Pousseur, em seu desdobramento 
independente: a sedução provocada pelo ciclo de canções Dichterliebe de Schumann, que permeia 
todo o extenso painel que é Dichterliebesreigentraum (1989), de Pousseur (para orquestra, piano, coro 
e solistas), e que ao mesmo tempo ressurge inteiro, através da colagem de fragmentos da parte do 
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maneira mais intensa, quando ele se dedica à música engajada, personificando a experiência 

de Eisler e Cardew. 

Mas para além de apreciações quase idiossincráticas, em que certo aspecto lúdico no processo 

de criação poderia revelar razões nem sempre conscientes para a apropriação desses materiais, 

é relevante no caso de Willy e Pousseur (e no conjunto desse trabalho) o quanto essa operação 

metalinguística se coloca como uma forma de recuperação (na medida do possível) da 

operação com a linguagem. Busca de uma forma em que se possa ainda falar, ressentindo-se 

da ausência de linguagem comum. Willy e Pousseur encontram a metalinguagem como uma 

saída que se pudesse instituir em lugar da língua, na falta (exasperante) de uma língua 

comum. Essa operação metalinguística consciente conduz a dois eixos de trabalho principais: 

em primeiro lugar, a harmonia (em sentido amplo), no que tange a unidade do material (o 

equilíbrio entre as contradições), a direcionalidade, a memória das alturas; em segundo lugar, 

a preocupação com a forma (em sentido amplo), na dialética entre repetição e variação, na 

operação com a memória.  

Aqui residem as principais distinções entre o pensamento e as soluções mais gerais nas obras 

de Willy e Pousseur. Observa-se no conjunto do trabalho de Pousseur uma utopia de 

engendramento de um novo sistema universalizante, ainda reminiscente do ideal de 

Schoenberg (renovado pela iluminação de Webern). Vislumbra um novo simulacro de 

linguagem, um novo sistema de referência harmônico, amplo o suficiente para estabelecer 

uma relação orgânica com a história e com a multiplicidade das linguagens musicais. Assim 

ele descobre (segundo suas próprias palavras) a técnica das redes, multiplicação das relações 

elementares entre as forças intervalares históricas (e portanto igualmente pertinentes a 

diversos sistemas de referência) para fazê-las dialogarem em uma mesma estrutura com 

qualquer outra forma de organização das alturas.  

Pousseur vislumbra ainda uma identidade estrutural de base entre o material sonoro e o 

fenômeno da repetição. Quando propõe uma generalização da periodicidade, busca na 

natureza dos fenômenos ondulatórios uma coerência fundamental comum a todos os objetos 

musicais de altura definida, articulada pela repetição, animadora da memória na organização 

do discurso musical no tempo. 

Consciente da necessidade de uma prática comum (e de uma função social clara) para a 

constituição de um sistema de referência universalizante, de uma nova “língua falada” em 

                                                                                                                                                   
piano, condensado (à maneira schumanniana), na segunda canção dos Cantares por Diamantina 
(1982) de Willy (para soprano e piano). 
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música, Pousseur coloca essa iniciativa como uma espécie de resistência resignada, como 

germe potencial de uma organização futura, possível, da linguagem musical. Utopia que ele 

sustenta por toda sua vida, não obstante o seu relativo isolamento e a sua observação da 

crescente heterogeneidade da prática musical e da expansão da bárbarie em nome de um 

sistema econômico desumanizador. Contraditoriamente, esse mesmo isolamento (em 

comparação com a difusão do trabalho de outros compositores, inclusive de seus colegas) fez 

com que suas ideias acabassem exercendo influência ainda maior sobre algumas gerações de 

compositores, tal a intensidade com que ele se dedica à atividade didática. 

Essa profissão de fé de Pousseur foi o fundamento para a construção do segundo capítulo: 

acompanha-se mais de perto a gênese de algumas obras de Pousseur, ressaltando-se o quanto 

elas foram relevantes na construção de seu pensamento, na constituição do que ele concebia 

como um novo sistema de referência, abrangente, potencialmente útil – uma proposta que 

transcende a noção de sistema de referência tal como ela se apresenta na história, para 

substituí-la por uma noção mais aberta, na forma de redes de relações que extrapolam a 

estrutura interna da obra para dialogar com a história da estruturação musical. Nesse sentido 

analisamos dois momentos provenientes de Votre Faust, e em seguida Vue sur les jardins 

interdits, e fragmentos de La seconde apothéose de Rameau. As citações no fragmento 

analisado de Échos de Votre Faust dialogam com a memória da história da ópera, enquanto o 

comentário sobre Miroir de Votre Faust mostra a pertinência de cada obra citada para a 

história da harmonia, representada em uma evolução linear extremamente condensada. A 

ênfase de Pousseur não é sobre o significado particular de cada obra citada, mas sobre sua 

pertinência como representante de um sistema de referência, campo onde reside (para 

Pousseur) o significado histórico mais pertinente da música do passado – um desdobramento 

da operação com os estilemas históricos que ele vê em Stravinsky.  

É nesse sentido que ele opera com a citação de Scheidt em Vue sur les jardins interdits: ela 

simboliza a aurora da harmonia tonal, ainda em um momento híbrido, de transição a partir dos 

resquícios do modalismo da Renascença. Ela representa um ponto de referência histórico para 

um passado harmônico distante, em uma peça que analisamos da maneira a mais detalhada 

possível justamente por ser talvez aquela em que ele leva a cabo da maneira a mais rigorosa e 

homogênea a “técnica de redes”. A análise de trechos de La seconde apothéose de Rameau, 

em seguida, mostra como ele não prevê apenas essa aplicação rigorosa de seu sistema, mas 

também a sua utilidade em meio a uma operação metalinguística mais ampla. A referência, 

nessa peça, a compositores como Rameau, Scheidt (através da referência a Vue sur les jardins 

interdits), Debussy, Schoenberg, Stravinsky, Webern e Boulez percorre de forma análoga uma 
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história da organização das alturas. Transcende-se o significado particular de cada obra 

evocada para enfatizar a pertinência de seu significado na história da harmonia. 

Nesse ponto a diferença de geração entre Willy e Pousseur parece ter sido a mais 

determinante, ao lado do distanciamento de Willy em relação à experiência (e à esperança) 

serial da década de 1950: Willy não compartilha com os compositores de vanguarda da 

geração anterior a utopia de um novo sistema, a esperança de um compartilhamento em larga 

escala de uma nova atitude estruturalista em relação à criação, apenas pela efetividade com 

que essa ferramenta se apresenta. Dessa forma as preocupações de base que ele compartilha 

com Pousseur, a construção de uma saída metalinguística que suplante (até o limite do 

possível, em uma operação individual) a ausência de uma linguagem comum, são enfrentadas 

por Willy na fundamentação do estudo da linguagem em sua história (particularmente a partir 

do fim da década de 1960). Assim, não apenas ele se dedica a uma sistematização semiótica 

da linguagem musical, mas a uma proposta de uma protoforma modelar, na organização 

mnemônica do discurso, e à apropriação de uma ferramenta para a operação com a 

direcionalidade harmônica, efetiva tanto para a análise dos sistemas do passado quanto para as 

novas organizações do discurso musical (partindo de suas premissas comuns), na teoria de 

Costère. A teorização de Costère tem uma forte identidade com o pensamento de Pousseur 

(como já foi apontado por Flo Menezes), na análise estrutural dos sistemas do passado como 

forma de engendrar uma nova ferramenta técnica, capaz de abarcar tanto as estruturas do 

passado como as novas prospecções. Os textos de Willy (mesmo aqueles da década de 1970, 

como A forma ABA: linguagem e memória e os ensaios contidos no livro Beethoven, 

proprietário de um cérebro) têm uma marca menos utópica: ferrenhos na defesa de uma visão 

estrutural mais ampla e coerente da música do passado, estabelecem um terreno fértil para as 

novas prospecções, mas deixam sua sistematização em aberto, conscientes do terreno pessoal 

em que essas soluções se engendram no presente.  

Nesse sentido suas obras contêm soluções específicas, não como demonstrações de uma 

sistematização possível, por mais abrangente que ela fosse (como ocorre em Pousseur), mas 

pelo trabalho sobre os significados veiculados (e desencadeados) por cada referência. Por isso 

apenas uma visão panorâmica mais alongada, entremeada de mais análises sobre obras-chave, 

constituiria um retrato de sua trajetória, como intentamos no terceiro capítulo. Assim, 

encontramos nas obras analisadas problemas basilares da linguagem, entre os significados 

vislumbrados nas obras de alguns dos compositores evocados: a própria metalinguagem, 

encarnada premonitoriamente em Mahler; a condensação e o contágio inter-semiótico com a 

poesia, em Schumann; o rondó como símbolo da multiplicidade de informações – e da 
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decorrente organização dos materiais pela sua função, pelo lugar que ocupariam no discurso – 

em Mozart; o conflito constante entre estrutura e significado, entre a expressão do que se pode 

dizer com a sintaxe e do que apenas se pode apontar, em Chopin.  

De sua obra recente, em que a metalinguagem é veículo de uma operação com a memória, 

comentamos um caso que estende sua reflexão sobre o romantismo, com o trabalho sobre a 

obra de Schubert. Essa obra, que já era povoada intensamente pelos cantos populares alemães, 

é contagiada, em A truta e o peixe-boi, pela reminiscência de cantos protestantes ouvidos por 

Willy em sua infância. Através de vias as mais tortuosas, esses cantos tão distantes podem 

advir da mesma origem.  

A música popular e folclórica revisitada no seu trabalho com a memória pessoal, traço 

permanente em sua obra das últimas décadas, é apontada como material de base para uma de 

suas mais contundentes obras orquestrais, a Bagatela nº 12. E por último, não poderíamos 

deixar de comentar a reverência de Willy a Pousseur, como seu mestre, na peça para violino 

Allgemeine Periodik, através da função simbólica de que se reveste a memória de uma canção 

popular norte-americana (Nature boy), fortemente associada à lembrança de seu pai – e 

pertinente portanto a suas primeiras memórias musicais.  

As implicações dessa postura oposta em Willy e Pousseur, a partir de uma identificação 

profunda em sua fundamentação crítica, podem ser associadas a uma reminiscência de Walter 

Benjamin, que se nos relampeja no momento da redação dessas linhas. 
Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como de fato ele foi”. Significa 
apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao 
materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se apresenta, no momento do 
perigo, ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a 
existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo: entregar-se às 
classes dominantes, como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao 
conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como salvador; ele 
vem também como o vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da 
esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não 
estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. 
(Benjamin, 1996, p.224-225). 

 
A referência messiânica de origem judaica, frequente nos textos de Benjamin, é aqui 

associada a uma referência cristã (o Anticristo). Michael Löwy comenta que um observador 

anterior (Tiedemann) reconhece no Messias a classe proletária e no Anticristo as classes 

dominantes; Löwy acrescenta a associação de um “equivalente profano” ao Messias, a 

resistência ao fascismo e os movimentos revolucionários, e outro ao Anticristo, o terceiro 

Reich (Löwy, 2010, p.68). À parte a especificidade da linguagem de Benjamin, a 

reminiscência é pertinente e reveladora para o exemplo que abordamos aqui. 
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Analogia mais direta pode ser estabelecida entre o problema que Benjamin coloca ao 

historiador e o pensamento de Willy e Pousseur. Colocamos no primeiro capítulo o quanto a 

historiografia da arte (em várias frentes) demonstra uma consciência materialista dialética 

crescente na compreensão da arte como linguagem, como imagem não apenas da variedade de 

seus mecanismos de comunicação e expressão, mas de seu fundamento em uma prática 

coletiva, em uma função social, como superestrutura de um contexto histórico, social e 

econômico bem definido. Apontamos em seguida como a metalinguagem era uma ferramenta 

formativa para qualquer artista em seu aprendizado da linguagem, na sua relação com os 

mestres e as obras que o antecederam. Na reflexão sobre a linguagem musical a partir de uma 

consciência materialista, a apropriação de uma imagem do passado, por Willy e Pousseur – ao 

mesmo tempo como proposta de ação e como defesa da própria “existência da tradição” 

(arrancando-a do conformismo) – se dá “no momento do perigo”: em contextos distintos para 

cada um.  

Poderíamos apontar que a referência comum a Webern, que Pousseur compartilha com seus 

colegas no início de sua trajetória, coloca o foco de sua ação não apenas na reavaliação da 

tradição na história, mas no legado próximo da Escola de Viena. Vendo a defesa de uma 

tradição em referências tão próximas quanto Webern e Stravinsky, Pousseur vê uma 

esperança promissora na construção mais coerente da imagem de suas obras, como uma 

tradição viva, prospectiva. Nisso consiste sua utopia, em que o combate às tendências anti-

discursivas e à tabula rasa do passado faria corpo com a construção e a difusão de um novo 

sistema de referência, aberto o suficiente para abarcar, em uma mesma direção, toda a criação 

mais promissora de sua geração. E num desmembramento ainda mais utópico desse ideal de 

sistema comum, ele o vê como uma imagem, no seio da estrutura musical, de uma 

fraternidade possível (uma música organizada como “uma geometria do puro amor”, como ele 

se refere ao Agon), um espelho do ideal de uma sociedade mais justa e igualitária, na 

convivência harmônica de suas diferenças.  

Já no caso de Willy, a imagem do passado que “relampeja”, no momento do perigo, parece ser 

outra. Poderia se sugerir que sua atividade decorre num ambiente afastado de uma 

convivência com um meio musical de tradições históricas mais longevas – não fosse 

extremamente ilusória, se mais claramente observada com o distanciamento atual, essa 

permanência localizada da tradição, a observar pela confirmação cada vez mais acentuada das 

suas observações em seus Cadernos na relação da música erudita (em toda parte) com o 

mercado musical em geral, por exemplo. A diferença de gerações, de um lado, e a própria 

heterogeneidade flagrante entre a sua produção e a dos compositores mais próximos a ele (que 
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se observa por exemplo em torno do “manifesto música nova”), de outro, afasta sua atitude 

daquela de Pousseur. A imagem do passado construída por Willy baseia-se em referências 

mais distantes, sem a utopia de que uma sistematização estrutural reminiscente dos simulacros 

de linguagem do século XX ainda fosse pertinente como solução generalizante, coletiva. Ao 

mesmo tempo, ele não combate apenas as tendências anti-discursivas e a tabula rasa na 

música do presente, como Pousseur: dirige-se contra uma anomia generalizada, contra a 

superficialidade de uma ausência de qualquer imagem mais viva da tradição.  

Nas diferenças particulares entre suas trajetórias (caminhos que refletem a cada passo a 

agudeza das diferenças que acabamos de apontar) os exemplos de Willy e Pousseur são 

complementares; é a sua distinção, animada por suas diferenças, que enriquece sua 

complementaridade. Revelam-se como propostas de ação diversas, em contextos e tempos 

distintos, ambas animadas pela busca incessante de uma coerência entre a reflexão sobre o 

papel da arte e a crítica ao capitalismo.  

A posição de Pousseur, em uma abordagem distanciada, é a de um utópico inveterado. Se ele 

nunca abandona o tom crítico e a referência marxista em seus textos, ao mesmo tempo o teor 

dominante de sua produção teórica é na prospecção estrutural no trabalho do compositor. Se 

ele alia uma ampla fundamentação filosófica, sociológica e científica de forma geral ao 

desenvolvimento do domínio técnico da linguagem musical, é sempre na confiança de que 

esse é um desenvolvimento do homem como ser criador. Essa proposição utópica de que um 

desenvolvimento autônomo da linguagem, por mais abrangentes que sejam suas premissas, 

corresponda a um trabalho revolucionário (em sentido amplo), foi comum a um grande 

número de artistas e intelectuais que reivindicavam o marxismo como fundamento de sua 

atividade em meados do século XX. Nesse sentido pode-se perceber uma sintonia entre a 

postura de Pousseur e a proposição de Garaudy, que vê a criação artística como parte do 

“desenvolvimento do ato humano pelo trabalho, da contínua criação do homem pelo homem” 

(Garaudy, 1967, p.163).  

A resistência de Pousseur em um discurso utópico dessa ordem por toda sua vida é 

caracterizada ainda pela adesão a uma espécie de “divisão do trabalho”, no sentido de uma 

compartimentação da ação, nos movimentos socialistas de sua época. Nesse contexto o 

trabalho artístico teria o seu lugar como uma forma muito específica (e privilegiada) de 

produção intelectual, incorporando a “vanguarda” de um movimento político, sem perder a 

coerência com a função de cada componente da ação concreta do movimento como um todo. 

Essa compartimentação, que em apreciação distanciada parece cada vez mais uma construção 

idealizada, deve ser apreciada no contexto de uma série de transformações sociais profundas 
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(e extremamente diversas, ao mesmo tempo) em meados do século XX – todas pertinentes a 

movimentos sociais organizados à semelhança de modelos como esse, como por exemplo as 

revoluções em Cuba, em Portugal, os movimentos de maio de 1968 na Europa, a ascenção de 

Salvador Allende no Chile. A geração de Pousseur assiste à eclosão desses acontecimentos 

com uma crescente confiança na força transformadora do socialismo, cuja imagem era 

reforçada pela diversidade entre esses movimentos, que não se reduziam a uma simples 

reprodução de modelos soviéticos, que figuravam dominantes pela polarização geopolítica 

global. De qualquer modo Pousseur demonstra uma certa cautela na associação de um papel 

revolucionário à criação artística, quando afirma que se dedica à “pesquisa de uma música 

superiormente útil”, mas que essa música apenas poderia surgir de forma distendida quando 

existisse no planeta “um estado bem melhor das relações humanas; mas quem sabe se sua 

busca bem compreendida não poderá contribuir um tanto, ainda que pouco, a apressar essa 

mutação?” (2009b, p.154). 

Se a atitude de Willy por toda sua trajetória mostra uma consciência crítica mais acerba e 

menos utópica, ao mesmo tempo ela demonstra como um de seus traços fundamentais a 

conversão radical, a adesão profunda à causa vislumbrada em cada momento – à imagem do 

passado, tal como ela relampeja no momento do perigo, como diz Benjamin. Nesse sentido 

ela se coloca como trajetória oposta (e complementar) à de Pousseur: na radicalidade da 

incorporação de uma profissão de fé e da entrega a uma ação determinada, e ao mesmo tempo 

nas transformações profundas que advêm com os novos momentos de perigo. As novas 

imagens relampejantes, o inimigo em mutação: urgência de renovação do pensamento crítico. 

Willy afirma em uma entrevista de 1978 que o encerramento do momento metalinguístico que 

vivemos só viria “com a transformação do homem”, em sintonia com a afirmação anterior de 

Pousseur. Nessa mesma entrevista, de forma mais direta que Pousseur, ele afirma sua 

confiança no aspecto revolucionário do “trabalho criador humano” (Oliveira, 1978a), também 

de maneira próxima ao pensamento de Garaudy. Essa ideia parece ter permanecido, 

perturbadora, no pensamento de Willy, até que sua convivência insustentável com a prática e 

com a evolução de seu pensamento crítico o afastara dessa certeza, tal como ele a associava 

com a música de vanguarda. Talvez povoassem suas imagens do passado não a confiança no 

trabalho criador puro e simples, mas a ação concreta que levara às revoluções do século XX; 

não o encanto com os movimentos estudantis na Europa, mas o horror perante os “atos 

institucionais” do estado de exceção no Brasil, em 1968; não a esperança no movimento 

organizado que levou à ascenção de Allende, mas a indignação com o golpe de Pinochet. E 

nesse momento, o isolamento das pesquisas estruturais do compositor de vanguarda, que mal 
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dialoga até com seus pares, deu lugar a uma atividade diametralmente oposta, a uma música 

participativa, funcional, não apenas útil como necessária, quando Willy se associa ao 

movimento sindical no ABC e ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, durante a década 

de 1980.  

Não deixa de ser flagrante, em abordagem distanciada, a contradição entre a afirmação de 

Garaudy (ainda que tomada em sentido figurado) de que o “ponto de chegada” do marxismo é 

“fazer de cada homem um homem, isto é, um criador, um 'poeta'” (1967, p.163), e a imagem 

do futuro contida em A ideologia alemã, de que “numa sociedade comunista não há pintores, 

mas, quando muito, homens que, entre outras coisas, fazem também pintura” (1978, p.379). A 

pertinência dessa reflexão sobre o lugar do artista na divisão do trabalho na sociedade 

capitalista traz à mente um poema de Brecht, Conselho aos artistas plásticos, sobre o destino 

de suas obras nas próximas guerras (dos Poemas de Svendborg ,de 1938). 
Hoje pensei nisso 
Que também vocês, amigos que pintam e desenham 
E vocês, que trabalham com o cinzel 
Nos tempos das grandes guerras que certamente se aproximam 
Não terão do que sorrir. 
 
Pois não baseiam suas esperanças 
Necessárias para a produção de obras de arte 
Sobretudo nas gerações vindouras? 
Então, para os quadros, desenhos e esculturas 
Que produziram à custa de privações 
Deverão encontrar bons esconderijos. 
 
Considerem, por exemplo, que os tesouros de arte do Museu Britânico 
Roubados com grandes sacrifícios de gente e dinheiro 
De todos os quadrantes do mundo, obras 
De povos desaparecidos, guardados em um quarteirão 
Podem ser transformados em pó por umas poucas bombas 
Numa bela manhã, entre as oito e as oito e cinco. 
Onde colocar as obras de arte? Não são suficientemente seguros 
Os porões de carga dos navios, os sanatórios nos bosques 
As caixas-fortes dos bancos, certamente não. 
 
Vocês devem procurar obter permissão 
De acomodar suas pinturas nos túneis do metrô 
Ou melhor ainda, nos hangares de aviões 
Construídos dezenas de metros dentro do solo. 
Quadros pintados diretamente nas paredes 
Não tomam afinal nenhum espaço 
E algumas paisagens e naturezas-mortas 
Não incomodarão os pilotos dos bombardeiros. 
 
Contudo, vocês teriam então que colocar em lugares visíveis 
Tabuletas com dizeres bem legíveis, indicando que 
Em tal ou tal profundidade, sob tal ou tal edifício (ou monte de escombros) 
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Existe uma pequena tela sua, representando 
O rosto de sua mulher. 
 
Para que as gerações vindouras, seu consolo que ainda não nasceu 
Saibam que em nossa época houve arte 
E façam pesquisas, cavando ruínas com pás 
Enquanto o sentinela em pele de urso 
Em cima do arranha-céu, sobre os joelhos a espingarda 
(Ou o arco) fica à espreita do inimigo ou do pássaro 
Que anseia para saciar seu estômago vazio. 
(Bertolt Brecht, 1939) 
 

Se o final da década de 1980 (e em larga perspectiva as décadas que se seguiram) mostrou um 

gradual desmantelamento desses movimentos organizados e de sua perspectiva global134, o 

próprio vislumbre de uma música politicamente engajada e funcional se desmaterializa, pari 

passu com a pulverização das distinções acerbas no seio da classe política, em integração 

indistinta no “modo de jogo” do modo de produção. 

O retorno de Willy a uma produção no campo da música erudita no final da década de 1980, 

no que acaba se configurando como o mais fértil e variado período de toda a sua produção – 

com uma intensidade rara em seu tempo (comparável à de Pousseur) – mantém uma coerência 

em sua trajetória, com a adesão radical a uma nova profissão de fé, com a negação de 

qualquer auto-indulgência. Resulta em uma permanência do anseio pelo trabalho criativo que 

faz corpo com a sobrevivência do espírito crítico, em constante renovação – e nesse sentido 

esse momento de sua produção é aquele em que ele mais se aproxima da postura que Pousseur 

mantivera por toda sua vida. Nesse momento, a busca de uma funcionalidade para a criação 

musical reconhece a falência dos contextos em que haviam se depositado anteriormente suas 

esperanças – na música de vanguarda, em um primeiro momento, e em um modelo particular 

de movimento revolucionário, em um segundo. Nesse momento, se não se compartilha a 

utopia de uma correspondência estreita entre a estrutura interna do discurso musical e seu 

significado ideológico em potencial (em livre associação simbólica, como sugere Pousseur), 

observa-se, de resto, uma similaridade final entre as trajetórias distintas de Willy e Pousseur 

nas últimas décadas: a resistência em um trabalho crítico consciente, não obstante seu 

isolamento – não obstante a distância do vislumbre de sua utilidade concreta, ou de sua 

funcionalidade mesmo a mais indireta. 

Quando se chega a esse nível de identificação entre dois trabalhos tão distintos e 

independentes quanto modelares, não se trata de contrapor os riscos do radicalismo aos do 
                                                
134 E se os questionamentos recentes da ordem vigente – mesmo os mais prospectivos – padecem 
exatamente dessa força de organização coletiva, não apontam para um momento em que as questões 
mais prementes nessa linha de ação serão as mesmas do século XIX, sob outra roupagem? 



 371 

conformismo, nem de reconhecer a resignação do artista que não encontra as condições 

específicas em seu momento histórico para a realização de um trabalho útil, em sentido amplo 

(seja ele artístico ou não). Trata-se, sim, de reconhecer o limite dos significados práticos e 

diretamente políticos que se podem associar à obra de arte, para vislumbrar então o alcance de 

seu papel potencial como imagem do pensamento crítico, como trabalho criador de objetos 

que animam a percepção em uma dimensão que ganha significado até por não ser facilmente 

transformada em mercadoria.   

É nessa perspectiva que os trabalhos de Willy e Pousseur são modelares: na cristalização (no 

seio da estrutura musical) de um pensamento materialista dialético. De forma mais geral, 

operam com a consciência de um estado metalinguístico para a criação musical. Em âmbito 

mais específico, aderem a a uma clave de operação metalinguística que incorpora uma 

imagem do passado como raiz, como força ativa para uma criação que reestabeleça uma 

relação orgânica (ainda possível) com a tradição, rediviva.  

Esse conteúdo só possui valor para além da esfera da apreciação artística quando se trabalha 

com uma nova profissão de fé; como se o trabalho criador fosse a experiência de uma vida 

interior (no seio do próprio discurso musical, em última instância) cuja persistência contivesse 

um germe de esperança de que novas formas de vida social serão possíveis – e a operação 

metalinguística se torna ferramenta para engendrar simulacros de linguagem, modelos 

reduzidos, que fariam corpo com essas formas novas. 
Nenhuma arte é tão condicionada socialmente quanto a música supostamente espontânea, ou até 
mecanicamente auto-suficiente; nela pululam o materialismo histórico e elementos históricos de 
modo geral. (…) E nenhuma outra arte tem, por sua vez, tanto excedente sobre a respectiva 
época e ideologia em que se encontra, um excedente, todavia, que muito menos abandona a 
esfera humana. Trata-se do excedente composto pelo material da esperança, mesmo no 
sofrimento sonante infligido pela época, a sociedade e o mundo, até mesmo na morte (Bloch, 
2006, v.3, p.146). 
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Anexo A – Entrevista com Willy Corrêa de Oliveira (9 de fevereiro de 2012) 

 

Mauricio De Bonis – Encerrada a redação da tese, gostaria de perguntar, em primeiro lugar, 

qual foi o contato concreto que você teve com as obras e os textos de Pousseur na época em 

que o conheceu, em torno dos festivais de Darmstadt de 1962 e 1963. 

Willy Corrêa de Oliveira – Durante os anos em torno do contato que tive com ele, foi 

quando ouvi pela primeira vez algumas de suas peças. Conheci na época Caractères para 

piano, depois Trois visages de Liège; pouco tempo depois ele me mandou uma fita, com 

momentos do Votre Faust ao piano (sem partes orquestrais). Os textos que conheci foram 

aqueles dos livros Fragments théoriques I, e Musique, sémantique, société; mas acho que o 

mais importante de tudo eram os textos naquilo que ele falava, que não estavam escritos. 

Allgemeine Periodik, conheci durante o curso que ele ministrava; depois conheci o texto, 

excelente, mas a maneira verbal que ele utilizava durante o curso era brilhante, realmente. De 

certo modo eu não conheci muito mais coisas de que isto, depois. Muito poucas coisas. 

M. – E entre o que você ouvia e buscava, quais obras mais o impressionaram na época? 

W. – Música que me impressionou muito na época, até mais que a do Pousseur, foi a do 

Berio. Mas eu sempre intuía, mais de que qualquer outra coisa, que não era uma fonte de onde 

eu pudesse buscar a água. A água era ótima, mas era propriamente para ele mesmo, para um 

italiano, e mais ainda para o próprio Berio. Stockhausen, como compositor, me interessou até 

1963. Depois passou a me desinteressar bastante. Mas eu achava magnífico, e muito mais 

imitável que os outros, no fundo. Mas eram peças muito ligadas ainda ao serialismo total, e 

isso logo já estava totalmente liquidado, então deixou de ser uma fonte possível.  

M. – E quanto à relação pessoal com Pousseur, como ela se deu, e que impressões você 

guarda desse contato? 

W. – A primeira questão que eu levantaria seria a seguinte: eu chegava lá com uma ignorância 

daquilo que estava efervescendo na Europa, e de todos os contatos que tive lá na época o 

Pousseur pode se caracterizar, em primeiro lugar, pela capacidade de concretamente dizer 

coisas muito substantivas, com uma precisão milimétrica; uma fluência de pensamento, 

virtuosística, eu diria (a capacidade dele, falando sobre temas diversos, de desenvolvê-los não 

só em relação ao pensamento musical mas aos seus desdobramentos, ao conhecimento em 

geral); e além disso, a boa vontade em responder perguntas de um bobo alegre latino-

americano. Mas logo percebi que o fato do bobo alegre ser latino-americano se tornou uma 

espécie de senha para ser imediatamente atendido. Ele tinha em altíssima conta toda a 

movimentação das idéias revolucionárias marxistas que estavam muito crepitantes na 
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América de modo geral; em relação ao Brasil, de modo particular, ele tinha um conhecimento 

incrível, um interesse enorme, pelo que ocorria aqui.  

De todos os outros personagens da música na Europa naquela época, com que tivemos contato 

ali, eu diria que foi um contato bastante marcante porque ele não só ouvia com muito cuidado 

as perguntas, mas respondia de maneira mais cuidadosa ainda. Até com certa devoção pela 

causa latino-americana. Ao passo que os outros personagens, tinham certo carisma, 

representavam naquela época uma espécie de ideal (não diferente de Pousseur), mas ou esse 

contato se traduzia num “à vontade” muito italiano, mas de certo modo inconseqüente (como 

era com Berio), ou como em relação ao Stockhausen, por exemplo, que sempre parecia que 

estava o tempo todo achando-se Stockhausen; nunca estive muito à vontade com ele. Maderna 

dormia muito às aulas e durante o dia; comentava-se na época que era porque ele tinha casado 

de novo recentemente, e passava as noites em claro.  

De todos, o que mais marcou, que gerou uma vontade de voltar a ter contato, de perguntar 

muito, foi Pousseur, por essas questões que já abordei. Fundamentalmente um coração 

magnânimo, uma especial contemplação pela América Latina e seu movimento de libertação, 

conhecimento enciclopédico que não se restringia à música, mas abrangia ciência e filosofia 

acima de tudo, de forma que foi muito buscado e muito inquietante na época. Além de 

pessoalmente muito dado; perguntava-me sobre aspectos particulares da minha vida, e eu 

contava de uma namorada que eu tinha no Brasil, ele dizia que quando casássemos ele 

gostaria muito de conhecê-la. Até cumprimos essa promessa em 1967, em uma viagem que 

fizemos especialmente até Malmedy para isso, onde passamos dois dias, e ele nos colmou 

com aquela simpatia realmente fragorosa. Além do conhecimento, do modo extremamente 

prático de colocar esse conhecimento mundial, ele também tinha uma outra qualidade que eu 

acho excepcional, que era uma fé, uma esperança, e isto transbordava em cada palavra, 

vírgula, que ele pusesse no discurso.  

M. – Quais outros encontros você recorda nesse contexto? 

W. – Boulez foi, comigo e Rogério Duprat (companheiro de viagem na primeira vez), o mais 

amical de que posso me lembrar; veio ao nosso quarto, passou uma tarde toda conosco, e 

durante a conversa, quando viu que eu levava uma garrafa de pinga e dois cocos para um 

amigo na Holanda (presente de grego que a mãe dele enviara através de mim), ele aliviou-me 

do peso tomando grande parte da garrafa durante a tarde e levando o restante de presente, 

porque ele adorava. Eu diria que todo o encanto daquela tarde devia-se sobretudo a um bilhete 

do Décio Pignatari, que havia sido muito amigo de Boulez em Paris em um tempo em que ele 

era desconhecido, o que fez com que ele fosse muito atencioso. Mas não me lembro de ele ter 
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tocado em algum assunto que até hoje me lembrasse. Talvez ao Rogério, mas ele não está 

mais aqui para dizer.  

Berio era muito receptivo, mas não guardo nenhuma palavra em especial, a não ser que 

quando ele nos apresentou o Circles, numa fita (ainda não tinha sido gravado em disco), e que 

me encantou sobremodo (e continua até hoje me maravilhando), eu pedi para ele uma cópia. 

A partitura ele me havia oferecido de presente. Todos os dias nos encontrávamos, e eu dizia, 

“Já gravou minha fita?”, ele respondia: “Cerco un nastro!”. E continuou procurando até o 

último dia, da última cobrança, e eu fiquei desolado (a música havia me interessado 

demasiadamente). Mas nem uma semana depois eu já via nas lojas de música da Alemanha o 

disco para a venda. Talvez por isso ele não tenha encontrado um nastro... 

Lembro-me do encontro marcante nessa época não em Damstadt, mas em Paris, com René 

Leibowitz. Em vários encontros com ele, inclusive em sua própria casa, ele continuava o 

incansável porta-voz de Schoenberg. Até fiz uma entrevista com ele para o Jornal “A 

Tribuna”, na época, publicada quando voltei (em 1961). Surpreendia-me sobremodo que ele 

nunca falava de si. Sempre de Schoenberg. Mas quase nada dos outros dois. Exemplos ao 

piano: Schoenberg. Acho que deu-me um embasamento para depois continuar estudando a 

Escola de Viena de maneira bastante profícua, segundo me pareceu.  

M. – Que composições suas você chegou a mostrar para esses compositores na época, e quais 

foram as suas reações? 

W. – Naquele momento eu tinha muito pouca coisa para mostrar. Com o pouco que mostrei 

eles foram condescendentes, mas não me pareceram estupefatos. De fato, eu estava tão 

distante de onde eles tinham chegado naquela ocasião, que não era o caso.  

M. – Nem ao Pousseur?  

W. – Não. Nunca enviei uma peça para ele.  

M. – Por quê? 

W. – Voltando de lá, eu estava em estado de choque de consciência. Em uma tentativa 

enorme de buscar um caminho, uma saída para minha situação, tão grande que não achei em 

nenhum momento que eu teria alguma coisa que eu poderia enviar, especialmente para ele, 

que seria tão aberto para comentar. O máximo que fiz foi enviar uma vez um cartão de Natal, 

com uma colagem sobre o Vietnã. Ele era muito receptivo, tudo que se mandasse ele recebia 

com um carinho muito especial, uma irradiação, exalava felicidade. Em uma resposta sua, ele 

dizia que recebera minha carta “de fendre l'âme”. Mas não cheguei a mandar peças, 

realmente. E algum tempo depois, eu já estava tão ocupado em cortar o mato para divisar um 

caminho para passar, que eu achava em que todo aquele labor de cortar o mato, fazer a trilha, 
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não teria ainda algo pra mandar, e fiquei só no cortar do mato. Talvez eu tenha pensado 

depois que nos separava muito o fato de se pensar a música na América de um europeu que 

nasceu na música, na Europa, do ovo da História.  

M. – Mesmo sem levar peças suas, você chegou a trabalhar diretamente com ele, na 

realização de exercícios, por exemplo? 

W. – Tínhamos discussões absolutamente peripatéticas. Às vezes ao piano, ele colocava um 

problema, eu respondia, mas por escrito mesmo, mostrei apenas Um movimento, que ele 

examinou, e parte da Sinfonia-Signos, mas muito pouco. Eu queria mais ouvir dele, das 

experiências de um mestre, mais de que ele responder desde meus rabiscos. Eu queria era 

mais ouvir. Depois eu teria um grande trabalho em transformar aquilo que ele dizia e me 

passava em exercícios, em respostas minhas. E quando aquilo começou a se transformar em 

exercícios, eu achei que já tinha passado o momento de mandar. Mas bem sei que ele seria 

receptivo, sim. Falava com complacência, com ternura, de correspondências e pequenos 

trabalhos que, na época (por volta de 1965), o Denisov enviava para ele. Podia-se sentir o 

quanto ele era receptivo e serviçal.  

M. – E quanto a compositores com quem você travou relações de amizade naquela época, 

como por exemplo Luigi Nono, Bernard Rands, você guarda uma experiência musical desses 

contatos, ou apenas a relação pessoal? 

W. – Guardo a relação pessoal, mesmo. Do Nono, por exemplo, até hoje lembro muito de 

uma tarde em que ele convidou-nos (a mim e à Marta) para visitá-lo na Giudecca. Chegando 

lá, esperamos por duas horas; depois de duas horas ele chega aflito, tinha ido levar o cachorro 

ao veterinário, com a perna bastante machucada, o que o impedia de levantar-se e fazer suas 

necessidades longe de casa. Por isso ele tremia e sofria tanto, deixando o Nono tão aflito 

como se fosse com as próprias filhas. Até que mais tarde ele voltou aliviado, e passamos a 

tarde lá, jantamos, conversamos, ele mostrou muitas peças dele. Ouvi praticamente tudo que 

ele fazia na época, em gravações ou mostrado por ele desde os manuscritos, notas e montões 

de diagramas.  

M. – Em que sentido você considera o Pousseur como seu mestre (ou em que sentido você se 

coloca como seu discípulo), enquanto você conheceu pouco sua obra, e não seguiu um 

trabalho regular com ele, ou uma freqüentação mais constante? 

W. – Tento responder isso assim: a marca de tudo que me saciava junto a ele, no pensamento 

dele, era fundamentalmente a questão da sobrevivência daquilo que animava as grandes obras 

do passado, e da necessidade de buscar este algo para a música do presente. Naquele 

momento, sobretudo, Votre Faust foi fundamental, realmente. Ouvi não só depois a fita que 
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ele me mandou, mas lá ainda, ouvi fragmentos que ele tocava, e vi que ali havia algo que, de 

tudo que eu encontrei, aquilo era tudo que eu realmente buscava, e na época eu não saberia 

dizer por quê. Mas acho que ele soube muito bem dizer por quê, no sentido de apelar a uma 

fundamentação filosófica, além de que tecnicamente ele tinha um virtuosismo absoluto. 

Depois vi que ali estava o que eu buscava. Estava no deserto, e vislumbrei a terra prometida. 

Durante toda a caminhada no deserto, não mostrei nada a ele, mas em espírito e em verdade, 

eu estava sempre mostrando e consultando Pousseur. O que guardo dele foi uma experiência 

peripatética mesmo. Não foi nem em sala de aula em Darmstadt, mas foi no que ele era capaz 

de doar de si mesmo para quem viesse buscá-lo, e no seu espírito sacerdotal muito forte. E a 

mesma fé marxista que nos unia deve ter sido um fator de grande simpatia entre nós.  

M. – Em que consistem, para você, as suas maiores diferenças com relação a Pousseur? No 

que você não se sente em sintonia com ele, ou seja, em que aspectos o legado dele não 

corresponde ao que você construiu posteriormente? 

W. – Antes de responder, preciso fazer uma pequena introdução. Do contato com Pousseur, 

eu voltei para o Brasil com uma visão, de fato, do que eu teria que fazer, com muita 

segurança. Veja que as influências poderiam ter sido milhares, como Berio de quem conheci 

tantas obras, diferentemente de Pousseur que praticamente desconheci. Mas voltei com a 

certeza de que eu buscava aquilo. Acho que dois anos depois ele me manda a fita do Votre 

Faust, onde eu via na mesma encenação passado e presente de maneira tão viva, como se o 

passado existisse só no presente. De tal forma me ocupei em buscar esse diálogo que ele 

conseguiu, que a primeira coisa que se me apresentou como muito fundamental foi “eu não 

posso conhecer Pousseur”. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. E mesmo um 

pouco a seguir, quando ele mandava os livros que ele editava, eu relutava em lê-los. De tudo 

que eu queria saber dele, eu não poderia saber mais, para não usurpá-lo. Isso me amedrontava, 

mesmo. E em todas as coisas que eu ia produzindo por então, eu não tinha segurança se eu 

tinha chegado perto daquilo que eu vislumbrava, ou se fora só um oásis, e eu precisaria 

caminhar mais, acumular mais trabalhos até ter a coragem de mandar para ele alguma coisa.  

Mas foi então que fui para a USP, em 1971. E lá me deparei, de repente, com uma montanha 

quase intransponível, que era “e agora, o que direi aqui?”. Tudo o que eu tinha tido, tinha tido 

para meu uso, mas e agora para dizer de volta, para que se pudesse dizer para mais pessoas 

além de mim? Esses primeiros anos na USP foram muito extenuantemente trabalhosos, no 

sentido da busca, da verificação dos significados que a história tinha tido até então, sobre o 

que na história traria frutos para o presente, e sobre o que na história foi frutífero na época 

mas não poderia vingar depois, e quais coisas ainda precisariam ser esquecidas. Era um 
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trabalho enorme que eu tinha pela frente. Inclusive toda a reconstrução de uma história ideal, 

distante da história com a qual eu tinha um contato pessoal, mas uma história mais efetiva. 

Foi quando escrevi uma série de pequenos ensaios sobre cada uma das formas, o que nelas 

haveria ainda para renascer no presente, e o que nelas eu teria que afastar por estar 

demasiadamente ligado às circunstâncias. Esse trabalho foi demasiadamente grande, e perdi 

então o contato epistolar com Pousseur, e com outros. Desde então parei inclusive de voltar à 

Europa. Passei muitos anos transformando aquelas descobertas em dois níveis: em um nível, 

em obras que eu queria produzir, e que eu precisava produzir, para poder falar sobre isso. 

Vico dizia que “o que homem só entende em profundidade aquilo que ele cria”. E por outro 

lado, como apresentar esses estudos como linhas de força capazes de germinar no presente, de 

maneira concreta. Nesses anos, em vez de dialogar com Pousseur, passei a dialogar com a 

história, o que eu sinto muito; esquecemo-nos, no caminho, um do outro. Por um lado, de 

início, ainda me ative àquela superstição de não conhecer as obras dele (que de resto, eram de 

muito difícil acesso, na época). E depois, quando isto já poderia ter passado, todo o resto 

também já tinha passado; foi por volta dos anos 1980, eu não estava cuidando mais de arte 

burguesa. Nem da minha nem da de ninguém. E após voltar à minha escrivaninha, oito ou 

nove anos depois, eu já estava ocupado com outros misteres. Basicamente, o de sobreviver, já 

seguro de que não existe prática social da música erudita no capitalismo, e conhecendo a 

enorme lacuna que a ignorância estabelecida pelo sistema produziu com afinco, passei então a 

escrever só para mim mesmo, num solilóquio atroz que foi a única possibilidade de 

sobreviver na barbárie. Divisava então a possibilidade de transformar as experiências vividas 

não apenas musicais em materiais musicais para a composição. Certificava-me de que o 

contato com as experiências musicais anteriores não encontrava solo propício para germinar 

naquela hora. Sabia então que teria que bater com a cabeça na duríssima parede do 

individualismo mais atroz. Nesta hora, eu estava tão ocupado em escarafunchar a memória, e 

saber como eu poderia dizê-la (ao ponto de que esse dizer me satisfizesse), que eu não estaria 

mais em contato direto com Pousseur. Pena. Lastimável. Mas a vida quis assim. 

Mais recentemente, Maurício, dado o teu trabalho com Pousseur, foi que eu voltei a ouvir 

mais diligentemente, através do desenrolar do teu trabalho, e inclusive a ver aquele filme que 

você trouxe135, que foi um bálsamo especial; cem anos depois de eu conhecer aquele homem, 

ele continuava com aquele encantamento; e aquele encanto que ele produzia vinha desse 

encantamento dele com o mundo, com a fé que o Bloch tinha destilado nele com tanta força, 

                                                
135 Hommage au sauvage: un portrait d'Henri Pousseur (2005). 
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desde o livro que ele ganhara do Stockhausen; brincadeira: na realidade eu acho que esse 

princípio esperança sempre foi o princípio Pousseur. Até acho que possivelmente ele nem 

conhecesse o livro naquela época. No filme, me maravilhou sobretudo ver aquele homem de 

80 anos, que não aparentava mais de que um adolescente diante do mundo, da fé, do fervor.  

Voltando à sua pergunta, eu só posso responder o que você perguntou a partir do teu trabalho, 

porque eu desconheci absolutamente o legado do Pousseur. A diferença que eu vejo, 

fundamental, foi a que você colocou, o propósito da tua tese. Até, quando há um tempo atrás 

você me falou do projeto de fazer esse trabalho, eu sempre me inquietava. “Devo calar-me e 

deixar que ele vá em frente, como todo toureiro em qualquer arena, ou dissuado-o, 

amicavelmente, porque não vejo sítio por onde escapar?”. Mas optei por ficar quieto, “ele é 

que tem o projeto, se ele cair, ele que aprenda a se levantar”. Uma temeridade, visto que o 

prazo se esgotava, mas eu pensava, “se eu tenho confiança no que ele possa fazer, como eu 

confiava no Pousseur, deixe que a coisa aconteça, depois vemos como vai ficar”. E eu 

pensava, pode ser muito arriscado, que depois de tudo pronto, eu diga a ele o que estou 

dizendo aqui, agora. Mas tenho um bicho de jogador dentro da alma, e corri o risco. Mas à 

medida que você mostrava alguns dos escritos que você ia concluindo, eu me dava conta que 

eu nem precisava mais ficar preocupado com o que eu iria te revelar no final, que você estaria 

num mato sem cachorro. No final, quero deixar aqui inclusive assentado na tua própria tese, 

de que foram extremamente aliciantes e contundentes as questões que você levantou e como 

você desenvolveu-as. Durante esse tempo eu pude escutar grande parte da obra do Pousseur, 

que você mesmo obteve, e também de voltar a abraçá-lo, como se fosse em vida, através do 

teu trabalho. Abraçá-lo ao vivo, e não depois de morto. Aliviei um tanto das minhas penas de 

não ter utilizado mais penas e prosseguir na troca de cartas que eram tão desejáveis para um 

tal destinatário, para aquele grande emissário.  
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Anexo B – Do diário de Diamantina (texto inédito de Willy Corrêa de Oliveira)  

 

para Daniel 

 

Frequentemente acordo pela manhã junto com uma ideia musical completa que se instalara 

em minha mente antes do despertar, e que se repete sem cessar como uma ideia-fixa, e que 

apesar da insistência (manhã afora, às vezes até para o resto do dia) a recorrência contínua não 

me enerva, nos aconchegamos. 

Hoje levantei-me com a música da rumba de Saraghina, do 8½ de Fellini. De férias, 

terminado o café da manhã voltei para a cama e, acordado, musitei a esmo, a música como 

fundo (avassalante e queda). E me estarrecia: a cena da Saraghina e sua rumba ser uma 

vivência, tão particularmente minha, pois, nenhuma de minhas memórias é nítida assim. E no 

entanto parte não desenraizável de mim: e continuei – por bom tempo – "a duas vozes": a 

música de Saraghina e devaneios sobre arte e as experiências vividas, as vivências adquiridas, 

o que nos toma e o que açambarcamos: fronteiras entre matéria e o incorpóreo, ato e 

imaginação, vida e arte... e como rápido zoom para o primeiro plano, em pleno foco: 

     Arte: 

transmutação de experiência pessoal em possibilidade de cristalizar-se em experiência 

coletiva (ressonâncias) através de consubstanciação de inefáveis e condensações de 

noosferas136 em desdobramentos coisificados em Arte. Objetivamente, a SIMPATIA e a 

ANTIPATIA como elementos fundamentais (decisivos até) da experiência estética do 

receptor, e imensamente considerável, tanto mesmo ou mais que a frequentação, o 

conhecimento. Eis aí. Mesmo que – algumas vezes – conscientes de escondidas razões que 

imanem esses instintos, e ainda assim, são de dificultoso convívio, de difícil elucidação. E 

também envolvendo a arte e dificultando sua apreensão há quase inextricáveis urdiduras de 

mitologias velhas e novas (de trabalhoso desenclavinhar) tão aprefixadas ao que haja de ser 

arte como os dois versos de uma folha de papel. Que valha a aventura de ir cada dia um pouco 

mais a fundo na busca da arte até que calhem desvelamentos de tantas burlas que a encobrem. 

Como separar joio do trigo; como louvar a dúvida. Arte é universo insondável em toda 

amplitude. Algumas experiências nos são possíveis; não a totalidade de todas as 

                                                
136 "C'est vraiment une nappe nouvelle, la 'nappe pensante', qui, après avoir germé au Tertiaire 
finissant, s'étale depuis lors par-dessus le monde des Plantes et des Animaux: hors et au-dessus de la 
Biosphère, une Noosphère" (Teilhard de Chardin). 



 382 

possibilidades (se é que são finitas). Talvez possamos dizer que arte é um reflexo do infinito 

que necessitamos e que alcançamos ainda alcançar. Ai de mim! Saraghina e sua rumba! 

  ARTE, 

LINGUAGEM, ESTRUTURA, LÍNGUA. Estranho! Pode que pode – eventualmente – uma 

ideia estrutural ser tão densa e poderosa que acerque-se, avizinhe-se tanto ou mesmo chegue a 

roçar em definitivo a outra área do discurso137 e ilumine-se a tal ponto que passe por 

transfigurar-se em ARTE (o inefável, a noosfera) num átimo em que a vontade estrutural 

logre atingir o dom e confunda-se com ele. Impossível a olho nu – em tal caso – delimitações 

de fronteiras... O TEMPO talvez possa dizer sim ou não. Talvez. Tempo é METAFÍSICA. 

Tênue, falando-se de ARTE o limite entre a verdade estrutural e a soma de todas as outras 

verdades (da outra área do discurso). Chego a pensar que certos feitos de estruturação, quando 

a imaginação sintática atinge a essência do fator do estro estrutural da mais densa malha de 

relações dos elementos componentes de um TODO, aí – (quem sabe?) – já não se trate de 

sintaxe, mas: de sentido (quando o indizível pode se apropriar da disposição do arranjo, do 

equilíbrio à outrance, para indicar-se, ao modo de um símbolo verbal)? SINTAXE e 

SEMÂNTICA, SELEÇÃO NATURAL e APRENDIZAGEM (durante a vida), TRADIÇÃO e 

INOVAÇÃO, "etcetera etcetera", como disse Hikmet.  

Bach Beethoven Mozart Satie Monk LIEDER 

OHNE WORTE e as tenuidades das balizas entre sintaxe e semântica (absolutas em Chopin), 

e mais aqueles imprescindíveis e raros objetos estéticos que abalaram os confins 

determinantes das diferentes e tão diversas linguagens? 

                            Arte – afinal – não é só INVENÇÃO. 

"O novo", diz Valéry, "é por definição a parte mais perecível das coisas, posto que, conhecido 

o novo, deixa de sê-lo”. Mas Ai! da arte que não tenha se originado na busca afanosa da 

invenção que fecunde o ovo novo... A INVENÇÃO é inextirpável parte da arte, mas por si só 

não a dota da plenitude de sua significação, do intangível por palavras: jamais pela indiscrição 

de uma descrição. Só a experiência se avizinha. Por outro lado a REPETIÇÃO, o molde, 

afasta-se do domínio da arte, desvia-se em direção ao ARTESANATO que, por mais rico de 

conteúdo antropológico, de cristalina sensibilidade, de encanto: é produzido em série. O 

artesão encontra seu molde (geralmente desde modulações em curso de artesãos que o 

antecederam) e amolda-se ao molde prévio, conforma-se. Mesmo sendo o molde imaterial, 

                                                
137 Onde se localizam os inefáveis (e religião, e moralidade, e estética); tudo o que não pode ser dito: 
que esta além do limite da linguagem do discurso factual, segundo Wittgenstein. 
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conserva-o. O artista cria molde para um só uso específico, e tendo-o utilizado, quebra-o. A 

fronteira entre ARTE e ARTESANATO é, todavia, densamente movimentada por migrações 

de um domínio para o outro, e vice-versa. Assim. Em ambos domínios, quando as realizações 

são apaixonadas, os mistérios da vida imprimem suas mensagens. Entre os dois domínios em 

larga faixa não vigoram certezas, não se validam negações peremptórias. 

Há entre artistas e 

artesãos: o mesquinho e o generoso, o egoísta e o altruísta, o bobo da corte irresponsável e o 

probo invendável. "Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Esteja aí ou não 

esteja o dom. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, se sois maus?" (Mt.12, 34). "A 

palavra do poeta não é sagrada senão enquanto é verdadeira" (bb). 

E quanto aos gêneros 

(Épico Lírico Dramático), que atendam para que as NECESSIDADES do cotidiano sejam 

saciadas pela intensidade, ânimo das expressões: sua abrangência de maior alcance, 

profundidade, prodígio e calafrio. "Ninguém finge as mãos frias". Há pulsões de toda ordem, 

e pulsões pessoais (o indivíduo é aí sublinhado), e pulsões sociais (sobremodo as que servem 

para a coletividade em sua marcha de libertação (e o homem no plural é aí sublinhado). E há, 

é claro, pulsões espúrias que o hediondo capitalismo suscita e impõe.  

Hélas! 

Fellini, 

após o 8½	  	  

tuas asas fraturaram-se 

 e lentamente a queda, lenta 

 e longa, e loquela  e loque, e a 

 Saraghina continua altaneira, e sua 

rumba 

 

Willy Corrêa de Oliveira 
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Anexo C – Relação das obras de Henri Pousseur (1929-2009) 
 
1949 
 
Sonatine, para piano  
CeBeDem      
 
1950 
 
Sept Versets des Psaumes de la Pénitence, para quatro vozes mistas  
Para Pierre Froidebise por seus trinta e seis anos 
Universal Edition   
 
Missa Brevis, para quatro vozes mistas  
Suvini Zerboni      
 
1951  
 
Trois Chants sacrés, para soprano e trio de cordas  
Para Célestin Deliège et Michel Schoonbrood 
Suvini Zerboni       
 
1952 
 
Prospection, para três pianos (afinados em sextos de tom), em dois movimentos 
Para André Souris 
 
1954 
 
Séismogrammes, música electrônica em duas partes 
studio WDR 
 
Symphonies à quinze Solistes, para orquestra de câmara, em sete movimentos 
Para Théa 
Universal Edition       
 
1955 
 
Quintette à la mémoire d'Anton Webern, para clarinete, clarone, violino, violoncelo e piano 
Suvini Zerboni    
 
1956 
 
Exercices, para piano, em dois movimentos 
Para David Tudor 
Suvini Zerboni      
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1957 
 
Scambi, música eletrônica  
Studio di fonologia RAI 
 
Mobile, para dois pianos 
Para Pierre Boulez 
Suvini Zerboni        
 
1958 
 
Madrigal I, para clarinete  
Para o nascimento de Denis 
Universal Edition        
 
Rimes pour différentes sources sonores, para orquestra e fita magnética,  
em três partes 
Para Luciano Berio et Bruno Maderna 
Suvini Zerboni       
 
1960 
 
Electre, música eletroacústica para um ballet de Janine Charrat 
Texto de Sófocles 
Universal Edition       
 
Répons, mobile para flauta, violino, violoncelo, dois pianistas, celesta, órgão elétrico, harpa e 
percussão 
Para John Cage 
CeBeDem 
Obs.: há outra versão com a adição de um ator, Répons avec son paysage (1965) 
 
Ode, para quarteto de cordas 
Para o quarteto LaSalle 
Universal Edition      
 
1961 
 
Caractères, para piano, em duas partes 
Para Marcelle Mercenier 
Universal Edition      
 
Trois Visages de Liège, música eletrônica, em três movimentos  
Studio de Bruxelles 
Universal Edition        
 
Madrigal II, para quatro instrumentos antigos: flauta (ou violino), violino (ou segundo 
violino), viola da gamba e cravo 
Para Alfred Schee por seu 60º aniversário 
Universal Edition      
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Votre Faust, fantasia variável do gênero opera, para cinco atores, quatro cantores, orquestra 
de câmara e fita magnética 
Colaboração com Michel Butor 
Universal Edition (completada em 1968) 
 
1962 
 
Trait, para quinze instrumentos de corda 
Para Mauricio Kagel 
 
Madrigal III, para clarinete, violino, violoncelo, piano e dois percussionistas 
À memória de Wolfgang Steinecke 
Universal Edition        
 
1964 
 
Miroir de Votre Faust, para piano e soprano ad libitum, em três movimentos 
Universal Edition        
 
Apostrophe et six Réflexions, para piano  
Para Madame Antoinette Wittwer 
Universal Edition        
 
1966 
 
Phonèmes pour Cathy, para mezzo-soprano  
A partir de textos de Paul Claudel 
Para Cathy Berberian 
Suvini Zerboni        
 
Caractères madrigalesques, para oboé solo 
Para Pierre Boulez por seus quarenta anos 
CeBeDem      
 
Jeu de Miroirs de Votre Faust, para piano, soprano ad libitum e fita magnética 
Studio de Bruxelles 
Universal Edition        
 
1967 
 
Couleurs croisées para grande orquestra 
Suvini Zerboni        
 
1968 
 
Mnémosyne, monodia para voz ou instrumento solo ou coro em uníssono 
Texto de Friedrich Hölderlin 
Para Karlheinz Stockhausen por seus quarenta anos 
Suvini Zerboni      
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1969 
 
Mnémosyne II, sistema de improvisação para efetivo variável 
Suvini Zerboni       
Obs.: realização para piano de Pierre Bartholomé em Mnémosine II para piano (1973) 
 
Echos de Votre Faust, para voz feminina, flauta, violoncelo e piano 
Universal Edition      
 
1970 
 
Les Ephémérides d'Icare 2 para solista e conjunto instrumental variável 
Para Luis de Pablo, Pierre Bartholomée, Marcelle Mercenier, etc. 
Suvini Zerboni        
 
Crosses of Crossed Colors, para voz feminina, dois a cinco pianos, seis operadores de 
magnetofones, toca-discos e receptores de rádio 
In memoriam Martin Luther King 
Suvini Zerboni       
 
Icare Apprenti, sistema de improvisação para um número indefinido de intérpretes  
Suvini Zerboni      
 
1971 
 
Stravinsky au Futur, criação coletiva 
 
L'Effacement du Prince Igor, para orquestra 
In memoriam Igor Stravinsky 
Suvini Zerboni      
 
Invitation à l'Utopie, para solista, conjunto instrumental variável, narrador, duas cantoras e 
coro misto 
Texto de Michel Butor  
Suvini Zerboni      
 
Ex Dei in Machinam Memória, para instrumento solo e dispositivo eletroacústico 
Para Evert van Tright 
 
1972 
 
Icare obstiné, programa de composição 
CeBeDem      
Obs.: acompanhado de Icare obstiné Vol n° 1, realização para piano (Suvini Zerboni)      
 
Huit Etudes paraboliques, música eletrônica 
Studio WDR 
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Paraboles-Mix, música eletrônica variável 
Obs.: versão alternativa com textos diversos em Lob des Langen Marsches (1973), e 
realização fixa a oito pistas em Paraboles-Mix avec Leçons d’Enfer (1999) 
 
1973 
 
Vue sur les Jardins interdits, para quarteto de saxofones 
À memória de Bruno Maderna 
Suvini Zerboni        
Obs.: presente em outras seis versões para diversas formações (de 1974 a 1996), incluindo 
arranjos de Peter Monk, Jean-Louis Robert e Jean Pierre Peuvion 
 
Nouvelle Invitation à l'Utopie, narrador, música eletrônica, grupo de músicos improvisadores 
Obs.: combinação de Invitation à l’Utopie e Huit Études paraboliques. 
 
1974 
 
Die Erprobung des Petrus Hebraïcus, teatro musical de câmara em três atos, para dois atores, 
soprano dramático, tenor e contratenor, barítono, clarinete e clarone, trompa, violino e viola, 
violoncelo, piano, harpa, percussão 
Para o 100º aniversário de nascimento de Arnold Schönberg 
Texto de Michel Butor 
Suvini Zerboni        
Obs.: versão francesa em Le procès du jeune chien (1978) 
 
Parade de Votre Faust, para orquestra 
Para Jean-Louis Robert 
Universal Edition      
 
1975 
 
Chroniques berlinoises, para piano e quarteto de cordas com barítono ad libitum 
Suvini Zerboni      
 
Modèle réduit, para clarone (ou violoncelo) e piano 
Para os Due Boemi de Praga 
CeBeDem        
 
L'Ibéricare, para violão  
Para Gonzales Mohino 
CeBeDem      
 
1976 
 
Racine 19e de 8/4, para violoncelo 
Para Rohan de Saram 
CeBeDem        
 
Chroniques illustrées, para grande orquestra com barítono ad libitum 
Suvini Zerboni      
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1977 
 
Ballade berlinoise, para piano 
Suvini Zerboni        
 
Liège à Paris, música eletroacústica 
Textos de Michel Butor et André Breton 
Studios CRFMW et IRCAM. 
 
1978 
 
Les Ruines de Jeruzona, para coro misto, contrabaixo, piano, órgão e bateria 
Suvini Zerboni      
 
Vocalise, para voz e piano 
Suvini Zerboni      
 
Humeurs du Futur quotidien, para dois narradores e orquestra de câmara 
Suvini Zerboni      
 
Pour Baudelaire, monodia para voz solo ou coro em uníssono 
Para Jacques Fourgon 
Suvini Zerboni      
Obs.: Versões para flauta, trompete, violino, viola e violoncelo em Flexions I-V (1979/1980) 
 
1979 
 
Chevelures du Temps, oratório popular para conjuntos amadores e profissionais 
Colaboração com Michel Butor 
 
Tales and Songs from the Bible of Hell, música eletroacústica com quatro vozes amplificadas 
em tempo real 
Textos de William Blake e Edgar Allan Poe 
Suvini Zerboni      
 
1980 
 
Le Bal de Cendrillon, « dicté par... » n°0 : P.I.Tchaïkowsky, para piano 
Suvini Zerboni      
 
Canines, para voz e piano 
Para minha cara Marianne 
Suvini Zerboni      
 
La Patience d'Icarène para harpa 
Para Irène Butor por seus 18 anos 
CeBeDem      
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Les Iles déchaînées, para formação de jazz, conjunto de sintetizadores e orquestra, em três 
movimentos  
Colaboração com Denis Pousseur 
Suvini Zerboni      
 
Fantaisie et Fugue, « dicté par... » n°1a : Arnold Schönberg 1930, para quarteto de cordas 
Suvini Zerboni      
Obs.: também em versões para instrumento melódico grave e piano (« dicté par... » n°1b), e 
para orquestra de câmara (« dicté par... » n°1c): arranjo de Claude Ledoux 
 
Variations, « dicté par... » n°2 : Anton Webern 1940, para clarinete e piano, em três 
movimentos 
Suvini Zerboni        
 
Naturel, para trompa 
Para Francis Orval 
 
Pedigrée para voz feminina e sete instrumentos  
 
1981 
 
La seconde Apothéose de Rameau, para orquestra de câmara (vinte e um músicos)  
Suvini Zerboni        
 
La Passion selon Guignol, para quarteto vocal eletrificado e orquestra 
Colaboração com Paulo Chagas 
Suvini Zerboni      
 
1982 
 
La Paganania, para violino  
Na ocasião do bicentenário de Paganini 
Suvini Zerboni      
Obs.: versão para violoncelo em La Paganania seconda (1982) 
 
La Rose des Voix, para quatro narradores, quatro quartetos vocais, quatro coros e oito 
instrumentistas improvisadores  
Colaboração com Michel Butor 
Para Marie-Jo e Théa, por um centenário bem temperado. 
Suvini Zerboni        
Obs.: versão reduzida em L'Etoile des Langues para narrador e coro (1984) 
 
Variations-Caprice, para flauta e cravo 
Para Heinrich e Brigitte Keller-Steinbrecher 
Suvini Zerboni      
 
1983 
 
Hermes I, « dicté par...  » n°3 : Bela Bartok, para clarinete 
Suvini Zerboni      
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Hermes II, « dicté par... » n°3 : Bela Bartok, para violino 
Suvini Zerboni      
 
Trajets dans les Arpents du Ciel, para instrumento solista indefinido e orquestra 
Suvini Zerboni      
 
Carrés et Triangles, seis peças para piano  
Para Denis, Urs-Peter Schneider 
Suvini Zerboni (adição da última peça: 1999)     
 
1984 
 
Patchwork des Tribus américaines, para banda sinfônica 
Para a Real Fraternidade de Malmedy pelo seu 100º aniversário 
Suvini Zerboni      
 
Chroniques canines, para dois pianos e soprano ad libitum 
Suvini Zerboni      
 
Cortège des belles Ténébreuses au Jardin boreal, para corne inglês, viola, trompa, tuba e dois 
percussionistas  
Para Hélène, Marianne, Isabelle et Théa. 
Suvini Zerboni      
 
Litanie du Miel matinal, para instrumento melódico indeterminado agudo 
Para Eliott Carter por seu 80º aniversário 
Suvini Zerboni      
Obs.: transposição para instrumento melódico grave em Litanie du Miel vesperal 
 
Sonate des Maîtres viennois, para piano, em três movimentos (« dictés par... » n°-1a, b, c) 
Ed. Gérard Billaudot 
 
Vers l'Ile du Mont pourpre, para flauta 
Suvini Zerboni      
 
Les Noces d'Icare et de Mnémosyne  
Para Jean-Yves Bosseur 
 
1985 
 
Nuit des Nuits (Nacht der Nächte), ou La Voyante Insomnie de Monsieur Goldberg, para 
orquestra 
Para Hans Zender 
Suvini Zerboni      
 
Sur le Qui-Vive, para voz feminina, clarinetes, violoncelo, tubas, piano, sintetizador, 
percussão, cinco instrumentos e sons pré-gravados  
Textos de Michel Butor. 
Para Luciano Berio por seu 60º aniversário 
Suvini Zerboni        
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1986 
 
Arc-en-Ciel de Remparts, para coro em uníssono e orquestra de estudantes 
Texte em colaboração com Michel Butor 
Suvini Zerboni      
 
1987 
 
Un Jardin de Passacailles, para doze instrumentos 
Suvini Zerboni      
 
Traverser la Forêt, cantata para narrador, soprano, barítono, coro e orquestra de câmara 
Textos de Baudelaire e Michel Butor 
Suvini Zerboni        
 
A travers les petits Miroirs, jogo musical para voz, instrumentos e objetos diversos 
 
1988 
 
Figure et Ombres, para instrumento qualquer 
 
Mnémosyne (doublement) obstinée, para quarteto de cordas com voz feminina ad libitum 
Texto de Hölderlin 
Suvini Zerboni        
 
Méthodicare, estudos de compreensão, interpretação e invenção na música contemporânea, 
em três volumes 
CeBeDem        
 
Déclarations d'Orage, para narrador, soprano, barítono, sax alto, tuba, sintetizador, grande 
orquestra e fitas magnéticas 
Colaboração com Michel Butor 
Suvini Zerboni      
 
Figure et Ombres, para instrumento qualquer 
 
1989 
 
Cinq Soupirs pour une Clairière, para voz feminina e piano 
Para Marianne 
Suvini Zerboni      
 
L'Ecole d'Orphée, para narrador, órgão e fitas magnéticas ad libitum 
Colaboração com Michel Butor 
Suvini Zerboni      
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At Moonlight, Dowland's Shadow passes along Ginkaku-Ji para Shakuhachi, Shamisen e Koto 
Para o conjunto Yonin no Kai, de Tokyo 
Suvini Zerboni      
Obs.: versão para trio de cordas como La Lune et les Flots (1989), e para flauta, viola e harpa 
como Confidence des roseaux (2005) 
 
Flexions hermétiques pour Baudelaire, para voz feminina e violino 
Suvini Zerboni      
 
1990 
 
Amen, para coro misto a capella em uníssono 
Suvini Zerboni      
 
Puer Natus, moteto para soprano, contralto e barítono 
Para Dominique et Alain Tapié pour la naissance de leur fille Laure 
Suvini Zerboni 
Obs.: versão para flauta, oboé e fagote como Motet (1995)      
 
Suite de Cœur et de Pique para clarinete violino, violoncelo e piano, em seis movimentos 
Para Fabrizio Cassol, Italo Calvino (in memoriam), Denis, Valeri Bartholomé, Christophe 
Legast, Hélène Pousseur, Georges Remy, Jean-Louis Robert (in memoriam) 
Suvini Zerboni      
 
Leçons d'Enfer, teatro musical para dois atores, três cantores, clarinete, sax alto, tuba, harpa, 
piano e dois percussionistas, fitas magnéticas e dispositivos eletracústicos ao vivo 
Textos de Arthur Rimbaud e de Michel Butor 
À memória de Arthur Rimbaud 
Suvini Zerboni        
 
U oder E-Musik? para quarteto de cordas 
Para o 90º aniversário de Alfred Schlee e da U.E. 
Universal Edition      
 
1992 
 
Song on Love's Eternity para voz e acompanhamento ad libitum 
Poema de Emily Dickinson 
Para Linda Hirst, para um casamento pastoral 
 
Coups de Dés en Echo (pour ponctuer - au piano - le Silence de John Cage)  
Suvini Zerboni      
 
Dichterliebesreigentraum, para soprano, barítono, dois pianos, coro e orquestra 
Para minha cara Théa 
Suvini Zerboni        
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1993 
 
Trois petits Caprices sur une Mélodie populaire hongroise, para violino 
Para György Ligeti por seus 75 anos 
Suvini Zerboni      
 
Tarot pérégrin para voz de baixo, flauta, clarinete, clarone, violino, violão e piano  
Para Jacques Feuillie e ao NEC de Rouen 
CeBeDem      
 
Devise para quatro vozes mistas  
Para Isabelle, autora do texto, pelo nascimento de Madeleine 
 
Caprices de Saxicare, mobile concertante para saxofone alto e orquestra de câmara  
Suvini Zerboni        
 
1994 
 
Aquarius-Mémorial (in memoriam Karel Goeyvarts), em quatro movimentos 
Para Frederic Rzewski, Jan Caeyers, Mark Delaere e Madame Jola Goeyvaerts 
Suvini Zerboni (adição da última peça: 1999) 
 
Le Sablier du Phœnix para narrador, quinteto vocal e orquestra de câmara 
Colaboração com Michel Butor 
Para o 400º aniversário da morte de Roland de Lassus 
Suvini Zerboni      
 
1995 
 
Triptyque des Septuajubilaires, para dois violinos, viola e violoncelo, em três movimentos 
Para Pierre Boulez, György Kurtag e Luciano Berio 
 
1996 
 
Zwei kleine Spinnereien über einem Thema von Clara Wieck, para piano 
Suvini Zerboni      
 
Rasche Fuge zur Sache Bach para quarteto de cordas 
Para os 90 anos de Paul Sacher 
 
Chaconne para violino  
Para os 50 anos de Sigiswald Kuijken 
Suvini Zerboni      
 
Don Juan à Gnide ou les Séductions de la Chasteté (Répons III), teatro musical para ator, 
soprano, barítono, flauta, violino, violoncelo, harpa, piano e projeções luminosas 
Para os 70 anos de Michel Butor 
Textos de Michel Butor, Charles Fourier, Charles Baudelaire e François Couperin. 
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Duel de Capricares, mobile para saxofone alto e piano 
Suvini Zerboni      
 
1997 
 
Suite du Massacre des Innocents, para banda sinfônica e coro em uníssono ad libitum, em seis 
movimentos 
Suvini Zerboni      
 
Reflets d'Arc-en-Ciel para violino e piano 
Para Eric Sprogis e Jean Leber  
Suvini Zerboni      
 
La Guirlande de Pierre, grande ciclo de canções para soprano, barítono e piano  
Para Pierre Bartholomée por seus 60 anos 
 
1999 
 
Ombres enlacées para órgão manualiter 
Suvini Zerboni      
 
Les Métamorphoses de Marie-Madeleine para coro misto, piano e dois percussionistas 
Suvini Zerboni        
 
2000 
 
Navigations para harpa, em três movimentos 
Para Francette Bartholomée, Lidia, Irene Butor  
 
Anneaux du Soleil para piano 
Mobile dedicado a Pierre Boulez por seus 75 anos 
Suvini Zerboni      
 
Seize Paysages planétaires, música etno-eletroacústica em dezesseis movimentos 
Studio Crossed Lines Bruxelles 
Obs.: há uma versão multimídia de cinco movimentos em Voix et Vues planétaires 
(2003/2004), e uma versão reduzida do conjunto em Un jour du monde en 280 minutes (2002) 
 
Jardinet avec Automates, dezessete pequeninas peças para piano 
Para Luis de Pablo por seus 70, e Bernard Dekaise por seus 50 anos 
Suvini Zerboni    
Obs.: versão para dois instrumentos melódicos como Automates dans leur Jardinet  
 
2001 
 
Quatre Berceuses para voz solo ou coro em uníssono 
Textos de Michel Butor  
Suvini Zerboni      
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Eclipticare (ou les périples constellés) para um, dois ou três instrumentos, envoltos ou não, 
cada um, por um grupo instrumental 
À memória de Yannis Xenakis 
Suvini Zerboni        
 
75 caractères d'un alphabet icaro-mnémosynien, para violino (e viola), trombone e piano, em 
três movimentos  
Para Michel Butor, György Kurtag e Frederic Rzewski 
Suvini Zerboni (adição da última peça: 2004) 
 
2002 
 
Aiguillages au Carrefour des Immortels para orquestra de câmara 
Para Pierre-Alain Monot e o Nouvel Ensemble contemporain 
Suvini Zerboni      
 
Les Icare africains, para três vozes femininas (ou infantis), coro infantil (ou feminino) ad 
libitum, e orquestra 
À memória de Yaguine et Fodé 
Suvini Zerboni      
 
2003 
 
Arioso, monodia para voz feminina 
Texto de Michel Butor, 
 
Rossignolade, micrópera para voz feminina e clarinete  
À memória de Cathy Berberian e de Luciano Berio 
Suvini Zerboni      
 
Litanie du Miel des Nuits hivernales para viola e piano 
Para Emile Cantor e Philippe Terseleer 
Suvini Zerboni      
 
2004 
 
Minima Sinfonia para quarteto de cordas e voz feminina ad libitum  
Para Pierre Boulez em memória de um dia de junho de 1951 
Suvini Zerboni (adição da última peça: 2006) 
 
2005 
 
Il sogno di Leporello (Leporellos Traum) para orquestra 
Para Hans Zender e à  memória de W.A.Mozart. 
Suvini Zerboni      
 
Petit Mausolée ambulant (pour honorer le nom de George Enesco), para violoncelo e piano 
Para Yvonne Timoianu et Alexandre Preda 
Suvini Zerboni      
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2006 
 
L'Antre de la Nymphe para voz feminina, flauta, clarinete violoncelo, piano e percussão 
Texto de Michel Butor 
Para Robert Wangermée por seus 85 anos 
Suvini Zerboni      
 
Huit petites Géométries para flauta, clarinete, violino, viola, violoncelo e dois percussionistas, 
em oito movimentos 
Suvini Zerboni      
 
2007 
 
Dépli et Configuration de l'Ombre para arpeggione  
Para Nicolas Deletaille, Marie-Jo e Michel Butor 
Suvini Zerboni      
 
Auguri per i Lustri futuri para oboé, clarinete, percussão, piano, quinteto de cordas 
Para Mauro Ceccanti e seu Contempoartensemble (Prato) 
Suvini Zerboni      
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Anexo D – Relação das obras de Willy Corrêa de Oliveira (nascido em 1938) 

 

1957 
 
Tre canzonetti, para coro (diversas formações) 
Poemas de Geir Campos e Carlos Drummond de Andrade 
Dedicado ao Conjunto Coral de Câmara 
MS 
 
1958  
 
Canção polifônica IV, para soprano e piano 
Poema de Roldão Mendes Rosa  
Para Marta 
Edusp/ÁguaForte, São Paulo, 2006 (revisão: 1992) 
   
Petit chanson pour une douce dame jolie, para soprano e viola  
Poema de Guillaume de Machault   
MS   
 
1959 
 
Introitus et fuga, para orquestra 
MS 
   
Música para Marta, para orquestra de câmera (piccolo, english horn, trumpet, trombone, 
vibraphone, celesta, Tam Tam, piatti, bongos, tumbadora) 
MS 
 
1960 
 
Duas canções, para barítono e conjunto de cãmara (flauta, trompete, bongos, celesta, alto e 
cello)  
Poemas de El Rei D. Diniz 
Para Marta 
MS 
   
Sinfonia – Signos, para grande orquestra    MS   
MS 
 
1962 
 
Um movimento, para coro misto a capella 
Poema de Décio Pignatari  
MS   
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1965 
 
Ouviver a música, para piano e orquestra de câmara (cordas) 
“To my wife” 
MS 
 
1967 / 1968 
 
Kitsch, ciclo de cinco peças para piano 
Dedicatórias: para Paulo Affonso, “to my wife”, para Gilberto Mendes, para Suzana e Daniel, 
e “to whom it may concern” 
Ed. Ricordi Brasileira, São Paulo, 1969  
 
1970 
 
3 canções, para barítono e piano 
Poemas de Augusto de Campos, Décio Pignatari e Haroldo de Campos 
In Memoriam Arnold Schoenberg (nº 1) 
Ed. Ricordi Brasileira, São Paulo, 1970  
 
1971 
 
Impromptu para Marta, para piano 
Ed. Ricordi Brasileira, São Paulo, 1972   
 
LIFE: Madrigal, para coro misto a capella 
Poema de Décio Pignatari 
Para os dez anos do Madrigal Ars Viva, para Klaus Dieter Wolff e Luis Heitor Corrêa de 
Azevedo 
Ed. Com-Arte, São Paulo, 1971  
 
Und wozu Dichter in dürftiger Zeit?, duas canções para soprano, guitarra e quinteto de cordas 
Poemas de Haroldo de Campos  
Dedicado ao Pro-Musica Köln 
MS  
 
Prelúdio I, para piano 
Ed. MCA, São Paulo, 1977  
 
1972 
 
Phantasiestuck I, para viola, trompa e trombone tenor/baixo 
Para G. Olivier Toni com um abraço (fortíssimo e crescendo) 
Manunscrito (revisão: 1974)  
 
Dois intermezzos, para piano 
Para Jorge Zulueta (nº 1), In memoriam Missin (nº 2) 
Ed. Ricordi Brasileira, São Paulo, 1973  
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1973 
 
Cicatristeza, para soprano solo  
Poema de Augusto de Campos  
Para Jacobo Romano 
MS 
   
Phantasiestuck II, para flauta, oboé, clarineta, trompa e fagote 
Para Maria e Caio Pagano 
MS 
   
Phantasiestuck III, para violino, viola, cello, piano, trompa, trombone 
Para Jota J. M. de Morais e A. 
MS 
   
Gesang des Abends, para flauta solo 
Para Jean Noel Saghard 
Ed. Zalo Publicatio, Bloomington, 1979 
   
Adagio, para orquestra 
Para Haydée e Carlos Eduardo Prates 
Ed. Criadores do Brasil (Osesp), São Paulo, 2003 
   
1974 
 
Duo I, para flauta e violão 
Para Silvia e Clemente Portella 
MS (revisão: 2003) 
   
Claviharpsicravocembalochord, para cravo 
Para Felipe Silvestre 
MS   
 
1975 
 
Prelúdio II, para piano 
Ed. MCA, São Paulo, 1977 
 
1976 
 
La flamme d'une chandelle, para flauta, oboé, clarineta, trompa, piano, viola, violoncelo 
MS   
 
Kyrie (in memoriam Klaus Dieter Wolff), para coro misto 
Texto litúrgico 
Para Celso Feliz Del Neri e Luiz Augusto Milanesi 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1975   
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1977 
 
3 Instantes, para piano 
Ed. MCA, São Paulo, 1977 
   
Memos, para soprano e percussão (orquestra)  
Poema de Augusto de Campos 
Dedicada a Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari (memos por uma amizade) 
Ed. MCA, São Paulo, 1977 
   
Sursum Corda: uma nênia, para orquestra de cordas 
Dedicado ao Maestro Ronaldo Bologna 
Ed. USP-ECA, São Paulo, 1978 
 
1978 
 
Hipervolumen, para coro misto a capella 
Poema de Hector Olea 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1980 
   
Vyvyam a Cartesiana, para coro misto  
Poema de Florivaldo Menezes 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1979 
   
Exit, para soprano e percussão 
Poema de Haroldo de Campos 
Dedicada ao Haroldo de Campos, como agradecimento pela tradução dos Cantos do Paraíso 
de Dante 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1979 
   
Passos da Paixão, para coro 
Poema de Affonso Ávila 
In memoriam Murilo Mendes 
Ed. MEC/Funarte, Rio de Janeiro, 1982 
   
Concerto, para piano e orquestra 
Para Caio Pagano 
MS   
 
1980 
 
Materiales, para soprano e percussão  
Poema de Hector Olea 
Dedicada ao grupo Percussão Agora e ao “livro em progresso” Seuleil de Hector Olea 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1980   
 
Apocalipsis de Solentiname, para oboé solo 
Para Ernesto Cardenal e Julio Cortazar 
MS 
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1981 
 
5 Cantares por Diamantina, cinco canções para barítono e piano (1ª versão) 
Poemas de Bertolt Brecht 
MS 
 
1985  
 
Cantata de aniversário para o amigo Koelrreuter, para contralto e clarineta,  
em seis movimentos (1ª versão) 
Poemas de Bertolt Brecht  
MS 
 
1986 
 
Tengo que seguir cantando, para soprano e piano (2 versões) 
Poema de Rafael Alberti  
MS 
   
7 ou 8 peças mais fáceis (variações sobre “sapatinho branco”), para piano  
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1987 
 
1987 
   
Nove peças fáceis, para piano 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1987 (revisão: 2008, com a dedicatória “Para o Dany”) 
  
1988  
 
In memoriam Blas de Otero (peça em estilo cursivo), para piano 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1989 
   
In memoriam Andrei Tarkowski (peça em estilo cursivo), para piano 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1989   
 
Pequena peça Zen, para piano 
Para Marta 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1989  
 
1989 
 
11 de Dezembro de 1988: um cântico antigo, para piano 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1989 
   
In memoriam Hanns Eisler: para o povo da DDR, estudo para piano 
Dedicado a José Eduardo Martins por culpa sua 
Edusp/Água Forte, 2006 
 
Recife, Infância, Espelhos, dezesseis peças breves para piano 
Ed. Novas Metas, São Paulo, 1989  
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1990 
 
Hamlet, para coro misto 
Poema de Boris Pasternak  
MS 
   
Lendo Hamlet, para soprano e piano 
Poema de Ana Akhmatova 
MS 
   
Anna A., uma valsa: lendo “Hamlet”, para piano 
Edusp/Água Forte, 2006 (revisão: 1995) 
   
Estudo-retrato de Iago, para piano 
MS 
   
Se fôssemos infinitos, para soprano e piano (1ª versão)  
Poema de Bertolt Brecht  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
L'eternel printemps, estudo para piano 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
 
1991 
 
2 acquarellas copiadas do natural, duas peças para piano 
MS 
   
Fôssemos infinitos, para coro a cappella (2ª versão)  
Poema de Bertolt Brecht 
MS 
   
Cantio ad laudem Sancti Francisci, para soprano e violino 
Poema de Rainer Maria Rilke 
Para Claudio Giordano  
MS 
   
Sanguine, duas peças para piano  
MS 
   
Velhos hinos cantados de novo, doze peças para piano 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Lendo Thomas Wolfe, para piano  
MS (revisão: 1995) 
 
Valse desde um quadro de Orlando Marcucci, para piano 
Edusp/ÁguaForte, São Paulo, 2006 
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1992 
   
Trini, para piano 
MS 
 
Ilustração para o casamento de Ivani e Orlando Marcucci, para piano  
MS (revisão: 2003) 
   
Noite de Natal, para clarineta e soprano 
Poema de Joan Alavedra  
Ed. Giordano, São Paulo, 1992 (In: Joan Alavedra, Poema do Presépio) 
  
1993 
 
Caderno de desenho, quinze peças para piano 
MS e PC (adição da peça nº 11: 2003) 
  
Cantar de Magali, para piano 
Para Claudio Giordano 
MS 
 
Giz-negro e gouache: Egon Schiele, valsa para piano 
À Kartijn Friant 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Seis capítulos para cinco anéis Búdicos - para uma novela de Hector Olea, para piano 
MS 
   
Paisagem a nanquim, feita de memória, para piano 
Para Paulo Maldos e Maria Laura 
MS 
 
Mazurca do cansaço e dos adeuses (collage), para piano 
MS 
   
Que trata de España, cinco peças para violão 
Agradeço a assistência constante de Flávio Apro (com sua guitarra em punho) 
UFMG, Belo Horizonte, 2003 (In: Per Musi, nº 8) 
  
An die Nachgeborenen (in memoriam Cornelius Cardew), cinco peças para piano 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 (revisão: 2003)   
Obs.: terceiro movimento publicado também em separado como Waltz ouvida através da 
neblina. 
 
1994 
 
Pequena Canção, para soprano e piano 
Poema de Rainer Maria Rilke 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
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Com ilustrações de Franta Richter, sete pequeninas peças para piano 
Para o Dr. Ruy Yamanishi, com muitos agradecimentos 
Ed. Com-Arte/USP, São Paulo, 1996  
 
Água-tinta: Meu pai contava, para piano  
MS 
 
Água-tinta: Meu pai contava (2º estado), para piano 
MS 
 
Água-tinta: Meu pai contava (3º estado), para piano a 4 mãos 
Para Heloísa e Amilcar Zani 
MS (revisão: 2000) 
 
1995  
 
Realismo Socialista, programa para rádio   
MS 
   
Não entres nessa noite acolhedora com doçura, espetáculo para 2 pianistas, ator, soprano, 
clarineta, luzes, projetor de slides, tv, película  
MS 
   
Água-tinta: Meu pai contava (prova do artista), para dois pianos 
Para Marta (em 1º de maio de 1995) 
MS 
   
Valsa da eterna primavera, para piano 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006   
 
1996 
 
Rua do Padre Inglês nº 154 (estampa recifense), valsa para piano 
Para Thiago e Beatriz 
Edusp/ÁguaForte, São Paulo, 2006 
 
1997   
 
In memoriam Xaxim Nin, para coro misto e flauto obligatto  
Poema de Rainer Maria Rilke  
MS 
  
The storm of stars in the sky will turn to quiet (marina tsvetaeva: “I know the truth”) 
Para Suzana e Daniel (homages to Mike Figgis, Elizabeth Shue, Nicolas Cage, Sting, the 
crew) 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
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Canções de Celan, três canções para contralto e piano (1ª versão)  
Poemas de Paul Celan   
Para Helô e Amilcar Zani (nº 2), para Ênio Squeff (nº 3) 
PC 
 
1998   
 
Conté e toques de aquarela, para violoncelo e piano  
Para Alberto e Isabel Kanji 
MS (revisão: 2003) 
   
Ophelia in defence of the Queen, para soprano e piano 
Poema de Marina Tsvetaeva  
Para Martha Herr 
MS   
 
A truta e o peixe-boi, quinteto em cinco aquários para violino, viola, violoncelo, contrabaixo e 
piano 
MS   
 
Instantâneos desde o Peixe Boi, seis snapshots para contrabaixo e piano 
Para Gustavo Lange Fontes 
PC  
 
1999 
 
Miserere, ciclo de dezenove peças para piano 
Para Álvaro Guimarães 
MS / PC (adição da última peça: 2011) 
   
Soneto de Maio, para soprano e piano 
Poema de Roldão Mendes Rosa 
Para Marta, quarenta anos mais tarde  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
  
Viola azul, para viola 
Para Marcelo Jaffé 
PC   
 
Muros de pedra de Segóvia, para soprano e piano 
Poema de Otoniel Santos Pereira  
Para Françoise Vanhecke 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006   
 
Suíte para cello e basso, em três movimentos 
In memoriam Sheretta (nº 1) 
MS   
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2000 
 
Ave Maria, para dois sopranos  
Texto litúrgico 
MS   
 
In memoriam Philadelpho Menezes, para flauta doce soprano 
Para Maurílio Silva Junior 
MS  
 
Valsa, para soprano e piano 
Textos de diversos autores  
Para Caratinga, Mauricio e Thiago 
PC  
 
Cartão de Natal, para coro misto 
Poema de João Cabral de Melo Neto  
Para Samuel Kerr 
PC  
 
2001 
 
Cantares por Diamantina, quatro canções para soprano e piano (2ª versão)  
Poemas de Bertolt Brecht  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
A voz do canavial, para canto e jornal (1ª versão) 
Poema de João Cabral de Melo Neto  
Dedicado a Cintia Pinheiro Alireti 
MS   
 
Quarteto de cordas nº 1, em três movimentos, para dois violinos, viola e violoncelo 
MS   
 
Rua Colômbia, 20, para soprano e piano 
Versos de Rainer Maria Rilke  
Para Marta, em 1º de maio de 2001 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006   
 
Evocação no Recife, para piano 
Para o Lucas (que está vindo): uma estória de frevo 
PC  
 
Cristal, para soprano e piano 
Poema de Paul Celan 
Para Caroline e Mauricio 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
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Coral, para soprano e piano 
Poema de Jorge Koshiyama  
In memoriam Yula 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Quarteto de cordas nº 2, para dois violinos, viola e violoncelo 
MS   
 
Antífona (1ª versão), para soprano e piano  
Poema de Jorge Koshiyama  
In memoriam Orlando Marcucci 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
 
Ricercata, para soprano e piano  
Poema de Jorge Koshiyama  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
O Capibaribe, para soprano e piano 
Fragmento de um poema de João Cabral de Melo Neto  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Solitude, para trompete solo 
Para Jezreel Silas da Silva 
MS   
 
Em teu crespo jardim, anêmonas castanhas, para soprano solo (1ª versão)  
Poema de Carlos Drummond de Andrade 
MS   
 
Vislumbres, para soprano e piano 
Poema de Jorge Koshiyama 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
  
2002 
  
Valsa no fim do ano, para piano 
Para Lilian Tonella  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Canções de Celan, três canções para soprano e piano (versão para Caroline)  
Poemas de Paul Celan  
Para Helô e Amilcar Zani (nº 2), para Ênio Squeff (nº 3) 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Noturno em torno de uma deusa nua, para piano  
Para Bruno Monteiro, devidamente 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
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Janelas, para soprano e piano 
Poema de João Cabral de Melo Neto  
Para Caroline De Comi 
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Suíte para cello desacompanhado, para violoncelo, em três movimentos 
MS 
 
Readymade I, achado para soprano e piano 
Poema de Manoel Francisco Neder  
PC 
   
Infância (1ª versão), para soprano e piano 
Poema de João Cabral de Melo Neto  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Infância (2ª versão), para soprano e piano 
Poema de João Cabral de Melo Neto  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
 
2003 
   
Infância (3ª versão), para soprano e piano 
Poema de João Cabral de Melo Neto  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
    
Lluvia, para soprano e piano 
Poema de Manoel Altolaguirre  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
   
Madrigale: In my craft or sullen art, para dois sopranos, barítono, flauta, violão, piano e 
percussão 
Poema de Dylan Thomas  
MS  
Dedicado ao Núcleo Hespérides 
 
Un lis pour Elise, para violino e piano 
PC   
 
Song, para voz e piano 
Poema de Seamus Heaney  
Edusp/Água Forte, São Paulo, 2006 
  
2004 
  
Canto de Paulo, para soprano e piano 
Textos do Novo Testamento 
Ao Ênio Squeff, pelo grande mural! 
MS  
 



 411 

 
Caderno de canções com percussão, nove canções para soprano e percussão  
Poemas de Bertolt Brecht, Paul Celan, Carlos Ávila, Florivaldo Menezes, Carlos Drummond 
de Andrade, Jorge Koshiyama, João Cabral de Melo Neto, e textos do Novo Testamento.  
Dedicatórias: ao Joaquim Abreu, aos queridos amigos Caratinga e Lauren 
MS   
Obs.: inclui a 2ª versão de Paulus Apostolus (Canto de Paulo), Em teu crespo jardim, 
Antífona e A voz do canavial.  
 
Cantata de aniversário para o amigo Koelrreuter, para soprano e clarineta,  
em seis movimentos (2ª versão) 
Poemas de Bertolt Brecht  
MS 
  
2005 
 
In memoriam Xaxim Nin, para coro misto e oboé obligato (2ª versão)  
Poema de Rainer Maria Rilke  
Ao grande Samuel Kerr 
PC 
 
L’art d’être grand-père, vinte peças para piano 
Para o Lucas pelo dia 13 de junho de 2005 
PC  
 
L’art d’être grand-père (ainda outro caderninho), dezoito peças para piano 
PC  
 
Quattro arie per per clarinetto basso, para clarone solo (e clarinetto piccolo em mib) 
MS / PC 
  
3 Duetti, para soprano, mezzo-soprano e piano 
Poemas de Emily Dickinson  
Para Adriana Clis, Gabriela Pace e Gilberto Tinetti 
PC  
 
2006 
 
Ophelia, cena dramática para soprano solo, crótalos executados pela cantora,  
elementos cenográficos e difusão de 1 cd fornecido pelo autor 
Libreto do compositor a partir de poemas de Marina Tsvetaeva e Anna Akhmatova  
Para Martha Herr 
MS  
 
Álbum de Bagatelas, dezesseis peças para orquestra 
Entre as dedicatórias, In memoriam: Giorgio Morandi, Michelangelo Antonioni, Ingmar 
Bergman, Alberto Giacometti 
PC (última adição: 2012, incluindo uma peça para soprano e orquestra  
sobre poema de Nazim Hikmet) 
 



 412 

 
Piccolo brano per l'amico Pietro, para piano 
MS  
 
2007 
 
Preludio de Sonia Rubinsky, para piano  
MS 
   
Glosas sobre o Hino Nacional Brasileiro, para piano 
Em memória das vítimas da odienta ditadura militar de 1964 
PC  
 
In memoriam Mompou, para soprano e piano 
Melodia tradicional catalã 
Para Caroline, com certeza 
PC  
 
Para Tuana, para piano 
MS  
 
Para o Mestrinho, para piano 
MS  
 
2008 
  
Crisálida, para soprano e piano 
Poema de Affonso Ávila  
In memoriam Laís Corrêa de Araújo 
PC 
  
Petite Valse de Lucas (d'après Francis Kleynjans), para piano 
PC (última revisão: 2012)  
 
Prefácio ao livro “Na prisão”, de Egon Schiele, para piano 
Para Marcelo Martorelli Vessoni 
PC 
 
Oráculo, para tenor e violão 
Poema de Donizete Galvão 
PC  
 
2009 
 
Madrigale II: An Walter Benjamin, der sich auf der Flucht vor Hitler entleibte, para barítono, 
duas sopranos, flauta (do, sol, ottavino), piano, violão, percussão 
Poema de Bertolt Brecht  
Para o Núcleo Hespérides, novamente, com imenso carinho 
PC  
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Allgemeine Periodik (In memoriam Henri Pousseur), para violino 
Para Simona Cavuoto 
PC  
  
In memoriam W. B., para soprano e piano 
Poema de Bertolt Brecht  
Para Caroline e Maurício 
PC  
 
Oráculo, para soprano e violão  
Poema de Donizete Galvão  
A pedido de Caroline 
PC  
 
Oráculo, para soprano e violão (2ª versão)  
Poema de Donizete Galvão  
A pedido de Caroline 
PC  
 
Modelos para armar, para piano 
Para Marta, em 26 de junho de 2009 
MS  
 
2010 
 
Em Lisboa, para piano (1a. Versão) 
PC  
 
Em Lisboa, para piano (2a. Versão)  
PC  
   
¡Oh, este viejo y roto víolin!, para violino  
MS  
 
2011 
 
Arya per Yara, para violino  
MS   
 
Poema 3, para soprano e piano 
Poema de Alexandre Barbosa de Souza 
PC  
 
Capital da Dor, para soprano e piano  
Poema de Alexandre Barbosa de Souza 
Para Marta, em 1 de maio, velha fotografia do artista quando jovem 
MS  
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Uma porta, para soprano e piano 
Poema de Alexandre Barbosa de Souza 
PC  
 
Infância (cena dramática), para soprano e piano 
Poema de João Cabral de Melo Neto  
PC  
 
Lucas em agosto, estudo nº 4 para piano 
MS 
Obs.: também integra o Miserere 
 
Petite Valse de Lucas, para piano (2ª versão)  
PC 
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Anexo E – Partituras 

 

1) Outras maneiras de descrever a chuva (2003), sobre poema de Rainer Maria Rilke, para 

duas sopranos, barítono, piano, percussão (crotales, vibrafone, glockenspiel, prato suspenso, 

bombo, caixa clara) e sons eletrônicos pré-gravados. Dedicada ao núcleo Hespérides. 

 

2) Réminiscences de Turandot (2009), para piano solo. Dedicada a Gabriel Rhein Schirato. 

 

3) Crepúsculo Republicano (2007), para piano solo. 

 

4) Paulistinha (imaginária) (2010), para violino solo. Dedicada a Simona Cavuoto. 
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