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RESUMO

Este trabalho analisa, em uma visão sistêmica, três elementos distintos, mas profundamente
relacionados à composição musical: o processo criativo, uma concepção estética baseada nos
ciclos vitais e uma obra, a Sinfonia Sistêmica. Ao abordar o processo criativo, buscou-se criar
uma visão ampla, levando em conta não só o processo de geração, mas também o que ocorre
através da difusão da obra, incluindo o retorno dos resultados da difusão ao compositor e a
comunicação com o meio em que ela se insere. São levantados elementos da música, da
psicologia e da neurologia, cruzando resultados de pesquisas nessas áreas através de uma
ampla revisão bibliográfica. Conclui-se que o processo criativo da composição musical se
desenvolve de acordo com procedimentos regulares, seguindo um padrão de organização e
procedimentos específicos correspondentes à bagagem musical e cultural do compositor e aos
elementos provenientes do meio que interfiram durante o processo. Isto cria um fluxo de
energia e de materiais que nutre o processo e faz com que ele seja dinâmico e evolua no
tempo, sendo, portanto, um sistema aberto. Uma das motivações mais importantes do
processo criativo da composição musical é a concepção estética a qual, neste trabalho, aparece
sob a forma da Concepção Estética dos Ciclos Vitais, que cria uma analogia entre elementos
presentes nos ciclos vitais e procedimentos de estruturação musical. Ela está fundamentada
em visões sistêmicas da vida e inclui elementos de teorias da física e da biologia, como a
Teoria do Caos, a Geometria Fractal, as Estruturas Dissipativas e a Autopoiese, que são
apresentados em um conjunto de derivadas da concepção. Assim como a concepção estética
está integrada no processo criativo, o processo criativo também se enquadra dentro da
Concepção Estética dos Ciclos Vitais, estando integrada como uma de suas derivadas, como
um elo entre o compositor, a obra e o meio com o qual interagem. A Sinfonia Sistêmica foi
composta durante o Doutorado e apresenta a maior parte dos elementos discutidos na Tese,
sendo seu principal objeto de estudo. Sua análise tem como objetivo demonstrar como o
processo criativo e a Concepção Estética dos Ciclos Vitais ocorrem na prática. Ela também
demonstra como a própria composição interfere tanto no processo criativo, por vezes
direcionando-o ao invés de ser direcionada por ele, quanto na concepção estética, trazendo
novos elementos conforme se desenvolve.
Palavras-chave: processos criativos, concepção estética, ciclos vitais, pensamento sistêmico
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ABSTRACT

The present work analyzes, through a systemic approach, three elements that are as diverse as
they are deeply related to musical composition: the creative process, a conception based on
life cycles and the musical work Sinfonia Sistêmica (Systemic Symphony). A wide view was
sought through which to approach the creative process, taking into account not only the
process of production but also that which occurs through its performance, including responses
to the composer and the rapport to the environment in which it is inserted. Elements of music,
psychology, and neurology are raised, and the results of research in this area are collated
through a wide bibliographical revision. A conclusion was reached that shows that the
creative process of a musical composition develops according to regular proceedings which
follow an organizational pattern and specific procedures that correspond to the composer´s
musical and cultural background as well as elements originated in the environment that
interfere in the process. This gives rise to a flow of energy and materials that feed the process
and turns it into a dynamic process and makes it develop in time, making an open system of it.
The Esthetic Conception of Life Cycles builds an analogy between the procedures of musical
structure and the elements which are present in the life cycles. It is based on systemic views
of life and it includes elements of current physics and biology theories such as Theory of
Chaos, Fracto Geometry, Dissipative Structures and Autopoiesis. The connection between the
Esthetic Conception of Life Cycles resides in the fact that the esthetic conception is one of the
most important motivation elements in the creative process, and the Esthetic Conception of
Life Cycles in its turn, includes the creative process among its elements, as a link between the
composer, the work and the environment with which it interacts. The Sinfonia Sistêmica was
composed during the doctorate program and presents the elements which have been discussed
in the thesis and is its main object of study. Its analysis aims at showing how the creative
process and the Esthetic Conception of Life Cycles occur in practice, and it also demonstrates
how the composition itself interferes in the creative process, sometimes guiding it instead of
being guided by it, as well as in the esthetic conception, bringing forth new elements as it
develops.
Key-words: musical composition, creative processes, esthetic conception, life cycles, systemic
thought
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SINFONIA SISTÊMICA: OS PROCESSOS CRIATIVOS
E A CONCEPÇÃO ESTÉTICA DOS CICLOS VITAIS

INTRODUÇÃO
Existem diferentes abordagens sobre o significado do termo estética musical.
Koellreutter associa a estética a elementos extrínsecos à prática musical. Segundo ele,
“estética é o estudo das condições e dos efeitos da atividade artística; estudo racional
e fenomenológico da expressão artística, quer quanto à sua conceituação (estética
objetiva), quer quanto à diversidade de emoções e sentimentos que ela suscita no
homem (estética subjetiva). [...] A Estética é a ideologia do artista. Entende-se por
ideologia o conjunto de idéias religiosas, sociais, econômicas, políticas, filosóficas
que o homem tem em relação ao seu próprio comportamento dentro da sociedade”
(KOELLREUTTER, 1985, p. 13).

Chaves afirma que as decisões estéticas se referem a “quais componentes sonoras são
colocadas em ação, e quando, como se integram e como divergem, o quanto se bastam e o
quanto se consomem”. A estética nesse caso é uma estética totalmente intrínseca à música.
No entanto, o autor diz que o exercício da composição musical “pode ser entendido como um
processo que se estende por pelo menos três territórios”: o território das “decisões
ideológicas”, o das “decisões estéticas” e o “das decisões pontuais”. O território das decisões
ideológicas também é, portanto, parte do processo composicional, embora seja entendido de
uma forma diferente do que a de Koellreutter, como “o estabelecimento do repertório com o
qual se dialoga e no qual é possível intervir para a solidificação de suas concepções”
(CHAVES, 2008, p. 211). Pode-se pensar aqui novamente em um pensamento musical
intrínseco, uma ideologia musical, mas também se pode considerar que o “repertório com o
qual se dialoga” não é necessariamente um arcabouço de elementos musicais, mas está aberto
para outros fatores que possam influenciar a forma do compositor pensar a música. Chaves
menciona três repertórios com os quais dialoga em seu “Estudo Paulistano” (1998)1: citação,
referência e memória (CHAVES, 2003). Enquanto a citação é uma apropriação de materiais
musicais de forma intertextual, “a referência significa a busca ou a aceitação de eventos não
propriamente musicais ou nem prontamente musicáveis como objetos passíveis de uma
subsequente transformação em música”. Nesse contexto, a memória foi responsável por

1

Composição de Celso Loureiro Chaves para piano (mão esquerda).
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“buscar a citação e a referência”, mas também a memória em si, como citação ou referência,
“encontrou uma expressão sonora que lhe é específica no âmbito da peça” (CHAVES, 2003, p.
3). Temos aí uma inter-relação de elementos intrínsecos e extrínsecos à música, se
aproximando assim um pouco mais à ideologia referida por Koellreutter.
Para Fubini,
a estética musical agrupa muitos, quem sabe demasiados enfoques conceituais,
radicalmente diferentes e heterogêneos: experiências de pensamento que partem de
exigências, as vezes especulativas, as vezes práticas, que aparentemente não têm
nada de comum” (1999, 497).

A estética musical pode ser “entendida como uma teorização ou meditação” sobre o
fazer musical (FUBINI, 1999, p. 425). A partir dessa idéia, diferentes formas de pensar a
música podem ser enquadradas em diferentes correntes estéticas, envolvendo um diferente
pensamento filosófico sobre a criação musical. Cada compositor possui um determinado
pensamento ideológico – seja ele musical, filosófico, político – o qual se reflete na sua forma
de pensar a música, definindo suas concepções estéticas a partir de sua conceituação dos
elementos musicais e/ou extramusicais que poderão ou não ser utilizados no desenvolvimento
de uma obra. Segundo Villar (1974, p. 281-282), “o artista possui [...] capacidade de comparar
seus produtos espontâneos com alguns cânones estéticos que são o produto final de seu
próprio gosto artístico e do gosto de sua época”.
Neste trabalho, serão considerados como concepção estética os elementos musicais e
extramusicais que informam a criação do compositor, seja no processo de criação, seja nas
características adquiridas pela obra. Estes elementos podem ou não ser conscientes para o
compositor, e delimitam os processos e técnicas a serem utilizados na sua produção musical,
que serão sempre avaliados, também consciente ou inconscientemente, através de seu
julgamento crítico, o qual novamente está fundamentado por sua ideologia. Villar afirma que
“a primeira fruição [do artista] [...] é uma fruição in toto. A esta fruição se segue
uma fruição detalhada, com a qual o artista se converte em fruidor de sua própria
obra, porém da mesma perspectiva que o contemplador em geral. Em outras palavras,
o artista se detém frente a sua tela (lienzo) já acabada e descobre uma série de
elementos estéticos que haviam passado despercebidos no ato criador.” (VILLAR,
1974, p. 269).

No caso da música, não consistindo de um material físico, mas de uma arte em
movimento, que não pode ser congelada durante a audição para uma comparação entre
diferentes pontos em uma visão única, normalmente são necessárias diversas fruições para se
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encontrar estes elementos despercebidos, e certamente ainda restarão elementos que talvez
nunca sejam constatados. Existe aí um movimento circular, pois a cada vez em que elementos
inconscientes emergem à consciência, em um ato de fruição de sua obra, o compositor ao
mesmo tempo conhece melhor sua forma de ação criativa, por poder raciocinar
conscientemente sobre elementos antes ignorados, e cria o espaço para sua transformação. No
momento em que suas vivências, musicais ou não, vão transformando sua forma de agir e
pensar, o compositor está sujeito a uma revisão e transformação de suas concepções estéticas.
Em minha dissertação de mestrado (ADAMI, 2004) propus uma concepção estética
baseada nos ciclos vitais e sua relação com a composição musical. Esta concepção certamente
não era totalmente nova, tendo sido trazida para o nível consciente através da análise de obras
já compostas e da reflexão sobre o momento pelo qual passava em nível musical e de
desenvolvimento humano. É inegável que certos fatos extramusicais tiveram reflexos em
minha criação artística, incluindo vivências pessoais, estudos técnicos musicais e estudos
filosóficos, que acabaram por indicar o caminho que havia me levado a compor determinadas
obras utilizando determinados recursos musicais e também o caminho que minha música
tomaria a partir de então. De suma importância para o desenvolvimento da concepção estética
lançada na dissertação de mestrado foram as referências teóricas de Hegel (1992 e 1993) e
Capra (2000b), que entraram em sintonia com a minha forma de pensar música e
acrescentaram novas idéias ao meu processo composicional.
Enquanto Hegel apresenta uma concepção dialética do desenvolvimento do espírito
humano, Capra apresenta a nova visão do mundo da física (pós-newtoniana) e traça seus
paralelos com o misticismo oriental. Embora exista uma grande distância histórica entre os
dois autores, existe grande proximidade entre suas idéias. Segundo Garaudy (1983, p. 36-37),
a própria física quântica traz "uma ilustração surpreendente, no próprio nível da matéria" de
certos aspectos da dialética hegeliana. Para esse autor, o desenvolvimento das ciências
confirma o ponto de vista de Hegel sobre o vir-a-ser (devir), sobre o movimento, que é real, e
o repouso, que é uma abstração.
Apesar da consciência de uma concepção estética, análises posteriores à composição
de uma obra acabam demonstrando que estas concepções passam por um processo contínuo
de transformação, normalmente ocorrendo em nível inconsciente e só mais tarde (ou talvez
em alguns casos nunca) aflorando para o consciente. O caminho percorrido no ato de criação
da composição, incluindo a percepção de seus elementos inconscientes, instigou uma
investigação sobre o processo criativo da composição musical. Cada compositor possui
peculiaridades em seu processo criativo, mas também existem traços em comum, havendo
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normalmente elementos cíclicos e que se repetem ao longo deste processo, como ocorre na
Teoria dos Estágios (WALLAS, 1926), por exemplo. Sloboda (2008, p.135) critica o fato de
que existe “um vasto corpo de escritos publicados sobre as composições musicais de maior
realce em nossa cultura artística, mas a maior parte deles trata do produto final da composição,
e não da composição enquanto processo”. Tanto a diversidade quanto a unidade dos processos
criativos são fatores importantes a considerar no estudo da composição musical e estão
relacionados com o resultado final do processo, a composição em si. Esta constatação trouxe
uma visão sistêmica do processo composicional, criando uma rede que unifica o processo
criativo, o produto criativo e a concepção estética. É importante fazer, portanto, um estudo
que relacione todas estas facetas da composição musical, para que se possa entender como a
concepção estética interage com o processo de criação e com o resultado deste processo, e
como o processo e o resultado retornam ao compositor, renovando suas concepções estéticas,
criando uma cadeia de realimentação.
A definição de sistema de Morin (2006, p.13), como “o conjunto de partes diferentes,
unidas e organizadas”, é a que melhor caracteriza este trabalho. O autor acrescenta que “é
preciso juntar as partes ao todo e o todo às partes”, e um fato importante é que “um todo
organizado produz qualidades e propriedades que não existem nas partes tomadas
isoladamente” (MORIN, 2006, p. 13). Os sistemas podem ser abertos ou fechados. Conforme
Bertalanffy (1973, p. 63-64), sistemas fechados são aqueles em que se considera “estarem
isolados de seu ambiente” – típicos da “física convencional” –, enquanto um sistema aberto é
aquele em que existe “um contínuo fluxo de entrada e de saída” e que “conserva-se mediante
a construção e a decomposição de componentes” – característico dos organismos vivos.
Meyer afirma que
A música não somente não utiliza sinais linguísticos, como também, ao menos em
certo nível, ela opera como um sistema fechado, ou seja, não emprega sinais ou
símbolos referentes ao mundo não-musical dos objetos, conceitos e desejos
humanos. Assim, os significados que ela transmite diferem em importantes
maneiras daqueles transmitidos pela literatura, pintura, biologia ou física.
Diferentemente de um sistema matemático fechado e não-referencial, diz-se que a
música comunica significados emocionais e estéticos, bem como puramente
intelectuais. Esta combinação desconcertante de abstração com experiências
emocionais e estéticas mais concretas pode talvez, se compreendida corretamente,
produzir insigths úteis sobre problemas mais gerais de significado e comunicação,
especialmente aqueles envolvendo a experiência estética. (MEYER, 1956, p. 7).

Nesse contexto, então, uma composição musical pode em certos aspectos ser
considerada como um sistema fechado, pois possui sinais ou símbolos intrínsecos, mas
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também pode ser considerada como um sistema aberto, pois existe comunicação através de
significados emocionais, estéticos e intelectuais. Ao estudar-se o processo de criação da
composição, observa-se que existe uma troca da composição com o compositor e com o meio
no qual ela é apresentada, sendo que o compositor gera a composição segundo seus princípios
estéticos e seu conhecimento técnico, e a composição transmite o resultado desses elementos
(e não os elementos em si), gerando provavelmente impressões distintas das do compositor.
Estas impressões, de uma forma ou de outra, retornam ao compositor, influenciando suas
futuras decisões e gerando um novo ciclo. Existe, portanto, um macrossistema formado pelo
ambiente no qual o compositor se insere e do qual ele extrai os conhecimentos e elementos
que estabelecem sua concepção estética, a composição em si, e o ambiente no qual ela será
apresentada. Neste sentido existe então uma comunicação do mundo com a obra e da obra
com o mundo. A composição pode ser descrita de forma semelhante ao entendimento de
sistema vivo, como defende Capra:
Uma vez que todos os componentes de uma rede autopoiética 2 são produzidos por
outros componentes na rede, todo sistema é organizacionalmente fechado, mesmo
sendo aberto com relação ao fluxo de energia e de matéria. Esse fechamento
organizacional implica que um ser vivo é auto-organizador no sentido de que sua
ordem e seu comportamento não são impostos pelo meio ambiente, mas
estabelecidos pelo próprio sistema. [...] Isto não significa que são isolados de seu
ambiente. Pelo contrário, interagem com o meio ambiente por intermédio de um
intercâmbio contínuo de energia e de matéria. Mas essa interação não determina sua
organização – eles são auto-organizadores. (CAPRA, 2003, p. 140).
[...] um sistema vivo é, ao mesmo tempo, aberto e fechado – é estruturalmente aberto,
mas organizacionalmente fechado. A matéria flui continuamente através dele, mas o
sistema mantém uma forma estável, e o faz de maneira autônoma, por meio da autoorganização. (2003, p. 141)

Esta tese será centrada na Concepção Estética dos Ciclos Vitais, na Sinfonia Sistêmica
– obra composta durante o doutorado e que utiliza esta concepção estética – nos processos
criativos envolvidos, bem como na forma com que a concepção estética se reflete na
composição musical e no processo criativo que a gera, formando uma rede de inter-relações.
O projeto será dividido em três seções. O primeiro capítulo abordará o processo criativo da
composição musical abrangendo aspectos de diferentes áreas do conhecimento que se
relacionam a ela: a psicologia – incluindo a psicologia da arte e a psicologia da música –, a
neurologia e a música. O segundo capítulo trata da Concepção Estética dos Ciclos Vitais,
2

Ele utiliza aqui a teoria da autopoiese formulada por Maturana e Varela. Segundo esta teoria, um ser vivo
funciona como uma rede que produz a si mesma continuamente, ou seja, cada elemento da rede participa na
produção ou transformação dos outros elementos da rede num ciclo de autocriação. (Cf. MATURANA &
VARELA, 1997 [ed. orig. 1972] e 2001).
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inicialmente conforme foi desenvolvida na dissertação de mestrado3, utilizando os referenciais
teóricos de Hegel (1992 e 1993) e Capra (2000), e em seguida apresentando os novos
caminhos seguidos, tendo como fundamentação teórica principal o pensamento sistêmico de
Capra (2003) e de Morin4 (2005), Prigogine (1996 e 2002) e Maturana e Varela (1997 e 2001).
Também são levantados elementos da obra de diferentes compositores que tiveram maior
interferência no desenvolvimento desta concepção estética. O terceiro capítulo mostra como
os processos criativos e a composição se inter-relacionam dentro da Concepção Estética dos
Ciclos Vitais, a partir de uma análise da “Sinfonia Sistêmica”, incluindo uma análise dos
processos criativos e análise estrutural e da utilização das derivadas da Concepção Estética
dos Ciclos Vitais em cada movimento. A obra Sinfonia Sistêmica foi escolhida como centro
da parte analítica da tese, por ser a maior e mais abrangente composição criada durante o
doutorado, incluindo todos os elementos da Concepção Estética dos Ciclos Vitais. A partitura
e a gravação da Sinfonia estão incluídas como anexo ao memorial. A gravação do segundo
movimento foi realizada pela Orquestra Sinfônica Nacional, que o estreou na XVIII Bienal de
Música Brasileira Contemporânea no Rio de Janeiro (2009). A gravação dos restantes
movimentos foi feita em softwares de edição musical através de samplers e gravações de
efeitos ao vivo.

3

A Concepção Estética dos Ciclos Vitais conforme desenvolvida no mestrado é apresentada de forma mais
resumida em ADAMI, 2007a e 2007b.
4
Morin se refere a sua forma de pensar como “pensamento complexo” e não “pensamento sistêmico”.
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1. O PROCESSO CRIATIVO DA COMPOSIÇÃO MUSICAL

O processo criativo tem sido amplamente estudado na área da psicologia. No campo
da música, o processo criativo ganha relevo na área da educação, mas tem sido pouco
explorado na área da composição musical. Nota-se que há um significativo interesse na
criatividade e nas produções resultantes de sujeitos criativos, mas como ressalta Sloboda
(2008, p. 15), desde a década de 1980 a quantidade de trabalhos novos sobre processos
cognitivos envolvidos na composição musical é pequena. Sloboda acrescenta ainda que há
“um vasto corpo de escritos publicados sobre as composições musicais de maior realce em
nossa cultura artística, mas a maior parte deles tratam do produto final da composição, e não
da composição enquanto processo” (SLOBODA, 2008, p. 135).
A literatura sobre composição musical é constituída em grande parte por livros
gerados a partir de um conhecimento retrospectivo, a partir da análise e estudo histórico, se
centrando no conteúdo e na estrutura da composição5 e não nos processos mentais envolvidos
no ato de criar música – o que abrangeria a inspiração e a motivação, a busca de idéias
musicais e extramusicais, as tomadas de decisões, a importância dos processos conscientes e
inconscientes no desenvolvimento do produto criativo, a tensão psicológica envolvida no ato
da criação, os bloqueios, os brainstorms. Existem, no entanto, relatos de experiências de
compositores sobre

suas concepções estéticas e

seus processos

composicionais,

eventualmente abrangendo o processo de criação em si, o qual é tratado pela maioria dos
compositores intuitivamente e através de conhecimento empírico e auto-analítico6.
A questão que norteará esse capítulo será, portanto: o que é o processo criativo em
composição musical? Esse processo inclui todos os procedimentos de ação do ato da criação
musical, desde a motivação até a obtenção do produto final, mas não termina aí, pois se
seguem processos “externos” ao ato de compor.
Traldi e Manzolli (2008) apresentam uma visão sistêmica da criação musical que
integra também o intérprete e o ouvinte. De acordo com a participação de cada integrante,
classificados como agentes, dentro das funções de observador, articulador, mediador e
idealizador no sistema, os autores classificam os sistemas como abertos, mediados ou
fechados. Os sistemas fechados são aqueles onde “a partitura representa um processo
dinâmico desenvolvido a priori”. O compositor tem as funções de observador, idealizador e
5
6

Ver por exemplo Schoenberg (1996), Hindemith (1942), Messiaen (1944) e Xenakis (1963).
Ver por exemplo McCutchan (1999), Harvey (1999), Koellreutter (1985) e Reynolds (2002).
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articulador, o intérprete de observador e mediador e o espectador de observador. Os sistemas
mediados são aqueles onde o compositor dá margem ao intérprete para “atuar também como
agente articulador, (i.e. improvisação ou interpretação da partitura gráfica)”. Nos sistemas
interativos, o espectador também assume os papéis de articulador e mediador, como o
intérprete, que está “atrelado aos desdobramentos dinâmicos produzidos pela ação do
espectador” (TRALDI e MANZOLLI, 2008, p. 166). Os autores consideram que a música
funciona, a partir desta visão sistêmica, como um sistema sonoro auto-organizado, estando
caracterizadas as “relações sistêmicas auto-organizadas” nos momentos de articulação. Nele
“o agente idealizador ao imaginar o sistema não consegue domínio completo sobre ele, mas
„decide‟, orienta, impulsiona e controla a auto-transformação do organismo rumo a um nível
de complexidade superior.” (TRALDI e MANZOLLI, 2008, p. 167).
A partir desse ponto de vista, considera-se que o processo composicional não depende
exclusivamente do compositor, estando presentes também outras etapas, que correspondem à
execução e a apreensão, seja esta por parte do compositor, do intérprete ou do espectador.
Acrescenta-se ainda que, após a apreensão da obra, por meio da fruição artística ou analítica,
é possível haver uma etapa de teorização. Esta teorização pode ser feita pelo próprio
compositor ou por outra pessoa que tenha sido espectadora da obra. A partir da apreensão
e/ou teorização, o compositor obtém um retorno sobre sua obra, e a informação apreendida
passa a fazer parte então de um novo ciclo. Este retorno da obra, transformada pela ação do
intérprete, e pela apreensão do espectador e do próprio compositor, terá interferido nas
composições futuras do compositor, e talvez na própria composição em questão. Não é rara a
existência de diferentes versões de uma mesma obra, como ocorre, por exemplo, em
diferentes edições de obras de Chopin lançadas em diferentes países, sob sua supervisão.
Segundo Kallberg (s.d.),
Mesmo após uma obra ser publicada, Chopin encontra formas de alterar o seu texto.
Em resumo, composição para Chopin era um processo sem fim, não limitado pela
natureza e restrições físicas da origem ou limites da publicação. Ele não se sentiu
compelido a mascarar todos os traços do ato da composição, nem o processo criativo
ocupou para ele um domínio exclusivamente privado.

Chaves (2008) compara dois diferentes manuscritos do “Trio 1953” de Armando
Albuquerque, um datado de 1953 e outro datado de 1975, com revisão em 1966/1975,
havendo “diferentes camadas de intervenção” em cada um deles, “suscitando não apenas a
comparação dos dois manuscritos”, mas também “a comparação de cada manuscrito com ele
mesmo”. No entanto, “As maiores divergências aparecem na comparação entre os
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manuscritos”. A “recomposição no texto musical do manuscrito de 1975 [...] denota a
reabertura do processo criativo numa obra aparentemente encerrada e leva o Trio 1953 para
uma nova conformação interna, alterando radicalmente sua fisionomia externa” (CHAVES, p.
211-212). De acordo com essa perspectiva, pode-se considerar a música classificada como
sistema fechado por Traldi e Manzolli (2008) também como sistema aberto, já que, após a
fruição da obra, é comum o compositor retomar o processo criativo, seja logo após sua
execução, seja décadas após o ato de criação ter se originado. A princípio, poderia se pensar
que a morte do compositor seja o final do processo, mas ainda existe a possibilidade de
reabertura do sistema, como ocorreu, por exemplo, nas reorquestrações de obras barrocas
durante o período romântico, alterando substancialmente a sonoridade do texto musical. É
claro que nesse caso, o agente da transformação seria outro que não o compositor da obra,
mas o ciclo criativo da obra continuaria. Por vezes a transformação é tão grande que a
composição ganha novas feições, podendo ser quase classificada como uma nova obra,
(re)nascida de uma obra anterior, como ocorre, por exemplo, com o Ricercare a seis vozes, da
Oferenda Musical de J. S. Bach, na orquestração pontilhista de Webern (1935), quase 200
anos depois.

1.1. AS ETAPAS DO PROCESSO CRIATIVO EM COMPOSIÇÃO MUSICAL: DO
TODO ÀS PARTES

O processo criativo da composição musical pode ser dividido em duas etapas
principais: a geração, ou seja, os processos criativos intrínsecos ao compositor; e a difusão, os
processos extrínsecos ao compositor, subdivididos em execução, teorização e apreensão (fig.
1.1.1). O suporte físico da composição aparece como um elo de ligação entre as etapas, já que
é o resultado final do processo de geração, bem como o ponto de partida para a difusão da
obra. Sendo o processo composicional entendido sistemicamente, apesar de seguir certa
cronologia temporal, estas etapas devem ser pensadas não linearmente, mas em constante
interação.
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Figura 1.1.1 – O processo criativo da composição musical: geração e difusão.
A geração da composição consiste nos processos restritos ao compositor, embora
tenha influência de fatores externos vivenciados por ele, como audições de outras músicas ou
experiências vividas no seu cotidiano. Depende principalmente dos referenciais estéticos
adquiridos ao longo de sua formação, da experimentação feita durante o período de
composição e da relação do compositor com a própria obra, em uma espécie de diálogo entre
criador e criação, que tem um fluxo contínuo em que o compositor cria uma idéia musical
formando aos poucos a obra, enquanto a obra em geração retorna ao compositor se
reestruturando em sua mente e frequentemente gerando novas idéias em um ciclo de
retroalimentação. O produto deste processo é o suporte físico que permite a execução da obra
– partitura, arquivo de música eletrônica, gravação ou equivalente, dependendo do meio para
o qual a música foi composta – e serve como intermediário entre os processos de geração e
difusão.
Na fase de difusão, ocorre a execução da obra, onde se dá a interação entre
composição, intérprete e público. Neste momento o compositor recebe o retorno sobre sua
obra, julgando os resultados de seu trabalho a partir do resultado obtido pela execução e da
recepção do público, que sempre trará algum impacto sobre o compositor, mesmo quando este
não tem necessariamente a pretensão de obter aceitação. A próxima etapa, que não ocorre
necessariamente em todos os processos de difusão, consiste na teorização sobre os processos,
técnicas e materiais utilizados na obra, num conjunto de obras ou dentro de um determinado
grupo de compositores. A etapa final do processo consiste na apreensão que, na verdade, está
inserida em todas as etapas. O compositor sempre está apreendendo o que está criando, mas,
no final do processo, ele tem condições de apreender o processo como um todo, podendo,
como afirma Villar, descobrir “elementos estéticos que haviam passado despercebidos no ato

23

criador” (1975, p. 269), e todo o conhecimento gerado neste percurso retornará ao compositor
para o início de um novo ciclo criativo, bem como influenciará o seu meio, pelo que foi
apresentado, numa rede de relações contínuas. O próprio material teórico gerado servirá como
suporte para suas idéias e para as idéias de outros compositores, os quais obviamente não se
restringirão ao que já existe teorizado, mas gerarão novos elementos a serem acrescentados
aos já existentes. Frequentemente, a própria obra que já estaria concluída volta a sofrer
alterações a partir deste momento de apreensão, ou seja, os processos estariam voltando no
tempo e alterando os processos pelos quais a obra já havia passado. Isso pode explicar as
diferentes versões existentes de uma mesma obra musical, como os exemplos mencionados de
Chopin e Albuquerque.
Existem processos psicológicos, relacionados às diferentes etapas mencionadas: a
emoção e os processos criativos, perceptivos e cognitivos (fig. 1.1.2). A emoção seria um
momento de inspiração, algum sentimento ou algum fato que estimule a criatividade do
compositor. Villar (1975, p. 279) comenta, quanto ao processo criativo artístico em geral, de
um “estado de ânimo especial”, que pode ser ampliado quando existe alguma motivação
maior. Ressalta que, quando “se estabelece o problema geral de escrever um livro, publicar
uma colaboração em um diário ou antologia de contos de ciência-ficção, o número de
ocorrências [de idéias criativas] mais ou menos valiosas aumenta”, mas também diz que
acontecimentos como “a simples audição de uma música” podem despertar nele “a
necessidade de escrever”7. A esta etapa, segue-se o processo criativo em si, a transformação
da idéia abstrata em música, o que implica obviamente na existência de processos perceptivos,
já que o compositor necessita perceber os elementos musicais para transformá-los no suporte
para a execução da obra. Os processos perceptivos também fazem parte da execução da obra
por um intérprete, bem como da assimilação por parte do público. Os processos cognitivos
são inerentes aos perceptivos, já que tudo o que é percebido poderá ser assimilado e
transformado em conhecimento, e se tornam ainda mais importantes no momento em que se
faz uma teorização sobre o que foi criado ou uma análise do produto composicional, o que
pode ser feito pelo próprio compositor ou por outros teóricos, mas que retorna então ao
compositor, ou a outros compositores, fechando o ciclo (e ao mesmo tempo iniciando um
novo ciclo). É importante frisar que, novamente, os processos estão sempre presentes em
todas as etapas, ao mesmo tempo, embora em cada momento um dos processos se destaque.
Por exemplo: a emoção que inspirou certos processos criativos, pode sofrer interferências
7

O autor é escritor, e portanto seus exemplos se referem constantemente a sua área de criação, embora ele esteja
escrevendo sobre criação artística em geral.
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ambientais e transformar-se em outro momento do processo, como durante o processo
perceptivo, alterando a forma como um elemento gerado será percebido e, portanto, colocado
em prática no suporte físico da composição.

Figura 1.1.2 – processos psicológicos envolvidos no processo criativo da composição

O pensamento do processo criativo por etapas pode ser associado, no campo da
psicologia, à Teoria dos Estágios de Wallas (1926). Esta teoria tem sido uma das mais aceitas
no campo da psicologia da criatividade. Nela, o processo criativo está dividido em
preparação, incubação, iluminação e verificação. Kneller (1978) acrescenta a estas, como
primeira etapa, a fase de apreensão. A fase de apreensão é aquela em que o indivíduo tem a
sensação de que existe um problema a ser solucionado, sentindo uma espécie de perturbação
ou ansiedade. Na preparação, ele investiga o problema de diferentes maneiras, como através
de pesquisa, leituras e conversas. Esta fase tem grande importância, pois é onde se tem um
panorama geral sobre aquele assunto, permitindo que ele seja abordado de uma maneira
original, tendo algo a acrescentar sobre o que já foi feito (WECHSLER, 1998, p. 50-51). A
fase seguinte, incubação, ocorre quando o problema está lançado, mas permanece sem
solução, o indivíduo sabe que algo está operando dentro de si tentando resolvê-lo. Esta fase
caracteriza-se como um estado de tensão psíquica (VILLAR, 1974, p. 276) - durante esse
período, o inconsciente estaria trabalhando na resolução do problema. A fase de incubação
pode levar de um instante a toda a vida, pois um problema pode acabar sem resolução.
Quando se obtém a resolução do problema, a etapa de iluminação foi atingida. Segundo Villar
(1974, p. 278) esta é a fase decisiva de todo processo criativo, onde “a imagem poética, a
fórmula matemática, o desenho experimental que estamos buscando se apresenta a nós de
maneira súbita e inesperada, como um raio em uma noite serena”. Nesta etapa, a solução do
problema foi resolvida pelo inconsciente, aflorando para o consciente. Nem sempre esta
solução se apresenta de forma nítida, sendo normalmente uma espécie de esboço de forma e
conteúdo. A verificação é a fase em que o indivíduo dá forma ao produto de sua iluminação.
O produto será verificado (consciente ou inconscientemente) a partir de seus cânones
estéticos, “mas não só estéticos, como éticos, políticos, religiosos, etc.”, podendo ser
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rechaçado ou admitido e, no segundo caso, colocado em prática, sendo necessários
conhecimentos prévios que permitam moldar este esboço gerado na iluminação em algo
concreto (VILLAR, 1974, p. 282). É importante ressaltar que essas quatro fases (cinco se
contarmos a fase de apreensão) formam um ciclo que desencadeia novos ciclos criativos, pois
a solução de um problema origina um ou vários novos problemas a serem resolvidos.
Alguns compositores também dividem o processo criativo em etapas, como
Koellreutter (1985) e Reynolds (2002). Koellreutter faz um estudo a partir de sua prática de
ensino de composição, incluindo a composição coletiva e entrando no campo da improvisação
e da música aleatória. Reynolds faz um estudo a partir de sua prática composicional individual,
e deixa claro que estas idéias são sua própria forma de pensar, utilizando texto em primeira
pessoa grande parte do tempo.
Koellreutter divide o processo em quatro etapas: conscientização da idéia, concepção
formal, escolha do repertório dos signos musicais e estruturação, ainda como pré-composição.
Estas quatro etapas, no entanto, não mostram o processo como um todo, que aparece no
fluxograma a seguir (fig. 1.1.3).
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Figura 1.1.3 – O processo criativo conforme Koellreutter (1985).
Este fluxograma, assim como o apresentado no início deste artigo, inclui tanto a
geração como a difusão, apresentada como última etapa (efeito no mundo extramusical), no
processo criativo. O gráfico de Koellreutter é apresentado de maneira oposta ao gráfico
apresentado no início deste capítulo. Vem do mundo extramusical, passa pelo processo
criativo do compositor e retorna ao mundo extramusical, enquanto o outro parte do
compositor, passa ao mundo extramusical e retorna ao compositor. Os dois gráficos são,
portanto, complementares.

Koellreutter não explica detalhadamente as quatro etapas
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mencionadas, nem as etapas do fluxograma, embora alguns elementos sejam explorados ao
longo do livro. As relações estruturais especificadas, por exemplo, aparecem quando o
compositor fala, a respeito da Psicologia da Gestalt, em como as pessoas percebem a relação
entre os elementos estruturais e, portanto, como se deve explorar a interação das idéias
musicais dentro do todo, em como as unidades se agregam ou segregam na estrutura através
da repetição e da variação.
Para Reynolds, o processo de composição também ocorre em diferentes etapas,
embora deixe claro que não necessariamente isto ocorra para todos os compositores. Segundo
ele:
Antes do que ser repentinamente revelada, completa, uma obra musical é realizada
gradualmente ao longo do tempo, de maneira que, sem dúvida, varia para cada
compositor: parte descoberta, parte construção e, até mesmo, parte artimanha. [...]
Mas, na maioria dos casos existe um necessário (embora de forma alguma uniforme)
estagiamento envolvido no processo de completar uma composição musical
REYNOLDS, 2002, p. 4).

O primeiro estágio seria o reconhecimento de uma intenção expressiva a ser utilizada
na peça, que, uma vez definida, leva a três importantes questões: qual formato global se
apropria à obra; quais os materiais apropriados; e quais os processo de elaboração serão
melhores para trabalhar com os materiais em direção a forma em larga escala. Estas questões
são para ele “o caminho interdependente de consideração entre forma, material e método”
(REYNOLDS, 2002, p. 4). A forma global da composição seria, ao mesmo tempo, o ponto de
partida e de chegada do processo composicional, pois o compositor entende que, antes de
começar a manusear os materiais, deve ter uma boa idéia do desenho formal para o qual a
obra deve evoluir. Reynolds afirma que “de fato, até este desenho formal ter se tornado
suficientemente completo, minha intuição resiste a qualquer esforço do intelecto de proceder
ao todo” (REYNOLDS, 2002, p. 5). A partir do que Reynolds chama de impetus e da
“intenção expressiva” que ele gera, o compositor cria verdadeiros desenhos formais na
elaboração da estrutura da obra, num processo gradual de transformação da imagem inicial do
impetus em direção à estrutura e depois aos materiais sonoros. Este método pode ser
observado nos esboços da Sinfonia Mythos, inspirada nas pedras Futami Ga Ura, do Litoral
Japonês (fig. 1.1.4 a 1.1.7).
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Figura 1.1.4 – Foto das Ilhas Gêmeas japonesas e primeiro esboço estrutural da sinfonia8.

Figura 1.1.5 – Esboço estrutural inserindo proporções de seções a partir de logaritmos.

8

As figuras 1.1.4 a 1.1.7 foram extraídas de Reynolds (2002), p. 17-25.
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Figura 1.1.6 – Esboço estrutural do primeiro movimento com maior detalhamento
das proporções entre seções e materiais musicais.

Figura 1.1.7 – Detalhamento da primeira seção da sinfonia, incluindo proporções e
desenhos gráficos dos gestos musicais, já prevendo a orquestração.
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Os diferentes esboços gráficos da estrutura da Sinfonia Mitos dão uma idéia clara de
como Reynolds pensa nos diferentes estágios, em como a composição gradualmente é
visualizada pelo compositor, e em como o processo se direciona da macro para a
microestrutura. O passo seguinte é a colocação da música na partitura, o momento em que a
estrutura começará a ser preenchida pela notação musical em si, e não mais por elementos
gráficos. Agora os detalhes musicais começam a se direcionar da microestrutura de volta à
macroestrutura, para preencher o todo.
No caso de Reynolds, não existe um número de estágios fixo, como na Teoria dos
Estágios de Wallas, mas isso se deve a uma abordagem diferente, e ao fato de que a Teoria
dos Estágios na verdade ocorre continuamente no ato de criação musical. Provavelmente esses
estágios se repetem em cada um dos estágios do processo criativo de Reynolds. Cada gráfico
criado por Reynolds é um problema composicional resolvido e que leva a um novo problema
de preenchimento da estrutura gerada.

1.2. MOTIVAÇÃO E INSPIRAÇÃO

Existe um elemento em comum entre as idéias de processo criativo de Koellreutter e
Reynolds que deve ser levado em consideração: ambos incluem os elementos de motivação
para a criação da obra como parte importante do processo criativo, a qual pode ser relacionada
à inspiração, ao menos no que se refere à inspiração do trabalho como um todo. Koellreutter
se refere a esta motivação como o mundo extramusical, ou campo das idéias, e Reynolds
como o impetus. Segundo Reynolds, o impetus é “a essência concentrada, radiante, da qual o
todo pode jorrar e para a qual, uma vez iniciada a composição, o todo em evolução é
continuamente feito responsivo, ou mesmo responsável”. O impetus guia “a coerência do todo
e simultaneamente dirige a integridade dos detalhes que se acumulam” (REYNOLDS, 2002, p.
8). O impetus de Reynolds equivale de certa forma ao mundo extramusical de Koellreutter, já
que ele em geral é inspirado em elementos extramusicais, como uma imagem ou uma história.
Este seria então um dos pontos de partida para o processo criativo, o qual se expande através
de diferentes etapas, como também se propõe em algumas abordagens psicológicas.
A motivação é amplamente estudada no campo da psicologia da criatividade. Segundo
Deci e Ryan,
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Motivação diz respeito à energia, direção, persistência e equifinalidade – todos
aspectos de ativação e intenção. Motivação tem sido um problema central e perene
no campo da psicologia, pois está no centro da regulação biológica, cognitiva e
social. Talvez mais importante, no mundo real, motivação é altamente válida por
causa de suas consequências: motivação produz. (2000, p. 69).

Em sua Teoria da Autodeterminação, estes autores classificam a motivação em duas
categorias principais: motivação intrínseca e motivação extrínseca. A motivação intrínseca é
considerada a mais forte, e segundo eles, “talvez nenhum fenômeno simples reflita o potencial
positivo da natureza humana como a motivação intrínseca, a tendência inerente de procurar
novidades e desafios, de ampliar e exercitar as próprias capacidades, de explorar e aprender”
(RYAN e DECI, 2000, p. 70). Esta motivação é considerada inata, mas pode ser intensificada
ou diminuída por diferentes fatores ambientais. Os principais fatores identificados pelos
autores são competência, autonomia e relacionamento. O indivíduo deve ter a sensação de ter
competência e autonomia para que tenha sua motivação intrínseca estimulada, mas a sensação
de estar ligado a um contexto de relações na sociedade também pode colaborar (RYAN e
DECI, 2000, p. 70-71). Em compensação, alguns fatores externos, como a “pressão social
para fazer atividades que não são interessantes e para assumir uma variedade de novas
responsabilidades”, podem diminuir este tipo de motivação, principalmente por minar o
sentimento de autonomia do indivíduo. Estes fatores são caracterizados como motivação
extrínseca, a qual se refere “à performance de uma atividade para obter um resultado
separável, portanto, contrasta com a motivação intrínseca, a qual se refere a fazer uma
atividade pela satisfação inerente da atividade em si” (RYAN e DECI, 2000, p. 71). No
entanto, nem sempre a motivação extrínseca é considerada negativa para a motivação
intrínseca. Deci e Ryan criaram um continuum de diferentes tipos de motivação, indo desde a
amotivação, passando por diferentes tipos de motivação extrínseca, de acordo com o estilo
regulatório, até chegar na motivação intrínseca (fig. 1.2.1). O tipo de motivação mais próximo
da intrínseca é o das “regulações integradas”, no qual “as regulações identificadas são
completamente assimiladas ao ego, o que significa que elas foram avaliadas e levadas à
congruência com outros valores pessoais” (RYAN e DECI, 2000, p. 73).
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Fig. 1.2.1 – Continuum de autodeterminação
(fonte: RYAN e DECI, 2000, p. 72)

Alguns tipos de motivação extrínseca na composição musical são: compor com o
objetivo de ganhar um concurso por uma premiação (regulação externa) ou em busca de
prestígio (regulação introjetada); composição para trilha sonora devendo se enquadrar em
determinado estilo e adaptar o tempo à cena (regulação externa); utilização de uma
determinada técnica ou estrutura com objetivo de desenvolvimento técnico pessoal (regulação
identificada); a utilização de uma concepção estética norteadora para a composição (regulação
integrada).
No livro Muse that sings (McCutchan, 1999), os relatos dos compositores nos dão
uma excelente visão do quão pessoal é o pensamento dos compositores sobre seu processo de
criação, e como a motivação pode diferir entre eles. Algumas passagens do livro foram
selecionadas para demonstrar tal variedade de pensamentos:
Corigliano: Eu odeio ter de me confrontar com minhas impropriedades. Quando
começo uma peça e ainda não fiz minhas decisões, tudo que eu estou tentando fazer
parece ruim – eu me esforço tanto para fazer tão pouco. Minhas limitações são claras
para mim. [...] Eu realmente odeio compor. Eu amo ter composto. Quando uma peça
está perto do fim, eu me sinto bem, porque eu construí esta coisa, e eu posso ver isto.
Mas até ver isto, eu não sei se eu poderei construir qualquer coisa novamente. (p.
35).
Bolcom: Eu não sei como eu componho – eu somente faço isto. (p. 24).
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John Adams: o ato de compor tornou-se associado em minha mente com meu
desenvolvimento como ser humano – com os mais profundos aspectos do
crescimento psicológico e espiritual. Eu sinto que, se eu fico por um período
significativo sem compor, de alguma forma eu perdi algo irrecuperável. Para mim, o
trabalho criativo é um espelho de minha evolução espiritual... (p. 64).

Corigliano parece centrar a sua motivação na obtenção do produto final da
composição, não obtendo satisfação até que este produto seja alcançado, o que parece
diminuir sua motivação intrínseca no processo de composição, levando ao sofrimento relatado
por ele. Contrastando com esse relato, temos a afirmação de Bolcom, para o qual o processo
parece ocorrer naturalmente, caracterizando uma total interiorização da motivação. John
Adams manifesta a existência de regulações integradas, neste caso, a idéia da associação do
processo composicional com o seu desenvolvimento espiritual.
A inspiração parece ser um fator que estimula a motivação ao compor. Daugherty, no
livro de McCutchan (1999), fala que:
Para ter idéias para minhas peças, algumas vezes eu viajo para cidades pequenas. Eu
volto a ser um garoto [...].
Eu gosto de comer em um restaurante tipo “mamãe-e-papai” de uma cidade
pequena, o lugar de jantar familiar. A cozinha pode não ser tão boa, mas é onde os
habitantes vão [...]. Eu quero fazer conexões entre coisas passadas e presentes.
Após uma longa viagem eu volto para meu estúdio com cada coisa que eu vi
penetrar meu espírito e algumas idéias irão me atingir e eu começarei a escrever. (p.
177)

O livro Music and Inspiration (HARVEY, 1999) está centrado especialmente no papel
da inspiração envolvida no processo composicional, em um amplo estudo envolvendo
questões históricas, filosóficas e psicológicas, não se voltando, portanto, exclusivamente a seu
trabalho individual. Justamente a definição do que é a inspiração é algo que é deixado de lado
pela maioria dos compositores, talvez por ser uma experiência “difícil de descrever, embora
relativamente fácil de identificar” (HARVEY, 1999, p. x). Uma resposta mais genérica é dada
já no primeiro parágrafo da introdução do livro: “inspiração pode ser definida como aquilo
que causa, provoca, força o artista a criar – é o catalisador do processo criativo”. Mas logo em
seguida o autor adverte que esta resposta não tem a “verdade completa”, pois “exclui um
elemento essencial para qualquer definição de inspiração: o elemento de mistério” (p. ix).
Então o autor apresenta três definições musicais de inspiração que serão utilizadas no livro,
baseadas em definições gerais de inspiração tomadas em um dicionário: 1 – a inspiração como
a tomada de ar da respiração, a respiração do músico, literalmente, no caso da voz e dos
instrumentos de sopro, ou metaforicamente, como na preparação do instrumentista de arcos
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ou do regente – “são processos pelos quais o corpo se faz hábil para se engajar no ato de fazer
música” (p. xiii); 2 – a inspiração associada ao divino, a obra que para alguns artistas conteria
“a semente da verdade, que vem de algo além deles mesmos” (p. xiii), podendo ser de cunho
religioso ou filosófico; 3 – a inspiração repentina ou insight, o pensamento que “chega
misteriosamente, antes do que sendo o produto final de um fluxo de pensamentos os quais os
passos podem ser logicamente retraçados” - “a qualidade impredizível que marca a genuína
inspiração do compositor” e que cria soluções que “parecem inicialmente não relacionadas a
seu entorno”, “mas que traz uma solução satisfatória aos problemas previamente
experienciados” (p. xiv).
Harvey acredita que a inspiração é uma experiência particular que unifica as
experiências dos compositores, “transcendendo diferenças de período, nacionalidade, classe
social, gênero, e crença filosófica ou religiosa” (p. xv). Um aspecto importante ressaltado por
Harvey é a participação do inconsciente no processo criativo. Ele afirma que “a maioria dos
compositores tem admitido que eles requerem a ajuda da inspiração inconsciente para
completar uma obra para sua satisfação pessoal” (1999, p. 8) e que a “inspiração é
frequentemente resultado de uma colaboração entre a mente inconsciente e a mente
consciente, ou entre os trabalhos internos da mente do compositor e as influencias externas a
ele” (1999, p. 4). Talvez aí esteja a resposta para a inspiração associada ao divino, assim
como a “inspiração repentina ou insight” pode ser associada à iluminação da Teoria dos
Estágios, sendo fruto desses processos inconscientes, que se desenvolvem no estágio de
incubação.
O inconsciente é, portanto, uma importante ferramenta no processo composicional,
responsável por essa inspiração e motivação inconsciente, e também por manter uma unidade
na continuidade das obras do compositor, já que
a iluminação do artista não é uma iluminação completamente espontânea, mas antes
já está de certa forma canalizada a partir dos estratos mais superficiais do
inconsciente pelo eu, vale dizer, pela cultura (no sentido mais geral do termo) do
artista, ao qual não ocorre outra coisa senão (não por pura coincidência) aquilo que
mais se encaixa em seus gostos, ou seja, em suas preferências estéticas (Villar, 1974,
p. 282).

Arnheim, analisando a criação artística a partir da Psicologia da Gestalt, traz uma idéia
semelhante, ao afirmar que
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a atividade mental não se limita ao processamento das informações recebidas do
exterior. A Cognição ocorre biologicamente, como o meio pelo o qual o organismo
persegue os seus objetivos. A cognição estabelece uma distinção entre as metas
desejáveis e as hostis, e enfoca aquilo que é relevante em termos vitais. Ela escolhe
o que é importante, e assim reestrutura a imagem a serviço das necessidades do
perceptor. (1989, p. 18)

Segundo o autor, a intuição seria a responsável pela seleção de aspectos importantes
do todo, de acordo com objetivos individuais, ou “forças determinantes, cognitivas tanto
como motivacionais” (ARNHEIM, 1989, p.18), e por sua reestruturação de acordo com a
necessidade.
A Psicologia da Gestalt se torna altamente relevante aqui, pois tem sido um campo
frequentemente utilizado na área de criação artística. Na visão gestaltista,
a criatividade é vista como a procura de uma solução para uma gestalt, ou forma
incompleta. O indivíduo criativo perceberia o problema como um todo, as forças e
tensões dentro da dinâmica do problema, e tentaria achar a solução mais elegante
para restaurar a harmonia do todo (WECHSLER, 1998, p. 29).

O processo criativo viria então de um impulso inato para obter uma gestalt completa e
o indivíduo criativo estaria sempre buscando soluções para as falhas de uma gestalt
incompleta. O indivíduo criativo teria um pensamento produtivo, identificando falhas ou
tensões na estrutura como um todo, analisando relações internas (como segregação, unificação
ou centralização de determinadas partes que constituem uma gestalt) buscando a melhor
resposta para resolver esta falha ou tensão. A solução do problema vem como um clique, ou
insight (WECHSLER, 1998, p. 29-30). Existe aqui uma relação clara entre a Teoria dos
Estágios e a Gestalt, pois este insight se aproxima muito do estágio da iluminação e, como na
Teoria dos Estágios, é resultado de um processo de resolução de problemas, que, na Gestalt,
corresponde a busca da “melhor forma”, a qual, como se deduz da afirmação de Arnheim, está
condicionada ao conhecimento e à motivação do artista. Desta forma, o que Arnheim chama
intuição permite que o artista tenha uma idéia global da obra de arte que criou ou está criando,
percebendo a inter-relação e o equilíbrio entre as partes ou elementos que a constituem ou que
a constituirão. Também possibilita que o artista molde a criação dentro de seus paradigmas
estéticos, sem que seja necessário tomar consciência deles cada vez que deseje criar. No
entanto, Arnheim admite que existe certa limitação no pensamento intuitivo: cada elemento de
uma situação, seja ela a percepção de uma imagem ou a criação de uma obra musical, pode
"parecer diferente cada vez que surge num contexto diferente", tornando a generalização, que
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é um "suporte fundamental da cognição", "difícil ou até mesmo impossível" (ARNHEIM,
1989, p. 18). É neste ponto que entra em ação o intelecto.
O intelecto preenche a função da classificação de elementos, agrupando as variações
"sob uma denominação comum", criando "conceitos genéricos sem os quais a cognição não
será proveitosa". Assim podemos "reconhecer o que foi percebido no passado" e somos
capazes de "aplicar ao presente o que aprendemos antes". Para que isto se torne possível, o
pensamento racional isola os elementos importantes do todo, e lhes dá "a estabilidade que
permite a sua persistência através das mudanças caleidoscópicas do ambiente" (ARNHEIM,
1989, p. 18-19). Porém o intelecto só pode lidar com os elementos que constituem um todo
linearmente, ou seja, colocando um após o outro, como em um cálculo de matemática. Na
composição musical, é muito importante este processo de subdivisão, pois é ele que torna
possível colocar em prática uma idéia musical obtida intuitivamente. Embora obtenhamos esta
idéia de uma forma global, como um todo, é necessário separarmos os diversos elementos
musicais formadores quando precisamos transferi-la para o mundo material, ou seja, gerar o
suporte físico que torna essa idéia passível de representação. Obviamente existem processos
de criação que restringem um ou outro tipo de pensamento. Uma improvisação pressupõe uma
ênfase no pensamento intuitivo, enquanto uma obra de serialismo integral enfatiza o
pensamento racional. Os dois pensamentos, no entanto, estarão sempre interagindo.
A idéia de imagem mental do todo e sua gradual transformação no produto artístico é
algo comum no campo da composição musical. Harvey (1999, p. 29) afirma que, “Para
muitos compositores, a inspiração inicial nem sempre assume uma forma musical: ela pode
ser uma idéia abstrata ou uma imagem visual”. Ferneyhough diz que a idéia inicial pode
variar de peça para peça, mas que geralmente ele
tende a perceber uma massa, uma quase tangível massa escultural ou
esculpida, em algum tipo de espaço imaginado, [...] Pode ser uma massa de
cores instrumentais indiferenciadas, pode ser um determinado registro, pode
ser algum tipo de transformação de um tipo ou estado em outro, de alguma
forma congelado em uma experiência momentânea. (FERNEYHOUGH,
1995, p. 260).

Sloboda, a partir de relatos pessoais de Mozart, Beethoven, Richard Strauss e Roger
Sessions, conclui que existem dois estágios dentro do processo composicional destes
compositores: a “inspiração”9, na qual uma idéia ou tema aflora à consciência em forma de

9

O termo inspiração utilizado aqui por Sloboda já inclui a presença de uma definição estrutural incipiente, e novamente
existe uma classificação em estágios.

37

esqueleto, e a “execução”, “durante a qual a idéia é submetida a uma série de processos mais
conscientes e deliberados de extensão e transformação”. Estes processos fazem parte de um
repertório de recursos composicionais adquiridos pelo compositor. O estágio de “inspiração”
pode ser comparado então ao pensamento intuitivo de Arnheim, e o de “execução” ao
pensamento intelectual. O “esqueleto” ou “massa escultural” obtido intuitivamente deve
passar por processos intelectuais para tornar possível a geração do suporte físico da
composição. Voltando ao processo composicional de Reynolds, podemos dizer que o
compositor, ao criar cada novo gráfico, resolveu um problema composicional, que consistia
em preencher o gráfico anterior, até enfim chegar ao preenchimento das notas na partitura.
Cada espaço preenchido no gráfico (ou notas na partitura) foi obtido através de procedimentos
intelectuais, mas a sua adaptação e enquadramento em relação ao todo foram condicionados à
sua percepção intuitiva da relação entre as partes, e cada gráfico em si representa uma versão
desta imagem intuitiva do todo colocada no papel. Retomando suas palavras: “até este
desenho formal ter se tornado suficientemente completo, minha intuição resiste a qualquer
esforço do intelecto de proceder ao todo” (REYNOLDS, 2002, p. 5). Ou seja, a cada passo do
processo, a intuição mantém a imagem do todo como reguladora dos procedimentos do
intelecto, fazendo com que se vá continuamente do todo às partes e das partes de volta ao
todo.

1.3. O PROCESSO CRIATIVO EM EVOLUÇÃO

Na composição de uma obra, o processo criativo ocorre em diferentes etapas e estas
etapas ocorrem também em diferentes níveis dentro do ciclo criativo de uma obra, como se
observa, por exemplo, no caso relatado de Reynolds. Podemos ampliar ainda este processo ao
ciclo criativo completo, incluindo as etapas de geração e difusão e o desenvolvimento
histórico do compositor.
Conforme Manzolli, na composição o “desenvolvimento estrutural está vinculado a
uma estratégia de escolha, que é contextualizada dentro do próprio escopo da obra, e é
derivada da experiência sonora, musical e cultural do compositor”. Ao começar a obra “seus
elementos estruturais começam a tomar forma. A composição sofre influências ambientais,
que fazem com que cada processo criativo seja único". Esta história única, no entanto, está
interligada ao desenvolvimento histórico do compositor, já que “entre o domínio sonoro e a
estratégia de escolha encontram-se os métodos de estruturação musical e este conhecimento

38

faz parte da bagagem teórica e/ou prática do compositor” (1997, p. 2).
A idéia de desenvolvimento vital do processo criativo foi incluída, no campo da
psicologia, pela “teoria dos sistemas emergentes” de Gruber, que nasceu de uma pesquisa do
autor sobre a personalidade criativa de Darwin (GRUBER, 1980). Segundo esta teoria, o
processo criativo deve ser analisado através de sua evolução e transformações ao longo da
história, ou de um período significativo de tempo, do indivíduo, considerando tomadas de
decisões erradas e falsos começos, bem como o surgimento de novos objetivos (que resultam
nos sistemas emergentes). Isto nos leva de novo à importância do material descartado de uma
obra acabada, e traz a idéia de evolução contínua do processo criativo ao longo da vida do
compositor, adquirida pela transformação de sua personalidade e aquisição de conhecimentos
através da interação com o ambiente. Collins (2005) utiliza esta teoria associada a outras na
criação de um modelo de síntese sobre o processo criativo da composição musical, em estudo
de caso envolvendo um compositor durante três anos. Segundo ele,
colocado dentro de um paradigma de „resolução de problema ao produto‟ em larga
escala, antes do que de resolução de problemas em pequena escala, com tarefas com
metas simples e claramente definidas, o modelo admite a proliferação e ramificação
de problemas e subsequentes soluções com metas mais obscuras associadas a elas
(COLLINS, 2005, p.211).

Quando se considera o processo completo de criação de uma obra musical, o
surgimento de novos problemas, como já argumentado, origina diferentes ciclos dentro do
ciclo maior e, frequentemente, estes ciclos possuem subciclos. Como exemplo, podemos
retornar a um esboço estrutural do primeiro movimento da Sinfonia Mitos de Reynolds (ver
fig. 1.1.7). Reynolds criou um gráfico a partir da foto das pedras gêmeas, sendo ele a
transformação desta imagem em algo passível de ser transformado em música, tendo já
passado por dois gráficos antes de chegar a ele: um com a transferência da foto ao papel
quadriculado através de um desenho; e outro colocando já algumas indicações estruturais e
enquadrando o desenho junto à imagem dos outros dois movimentos. O gráfico, por sua vez
gera três problemas de primeira ordem a serem resolvidos, que correspondem a cada uma das
três seções esboçadas. A resolução do primeiro destes três problemas (correspondendo a fig.
1.1.8), por sua vez, gera diversos pequenos problemas a serem resolvidos, como a
transformação de cada “desenho” dos gestos esboçados em cada retângulo em notas e a
distribuição nos instrumentos musicais. Existe então uma clara ramificação no processo.
A proliferação de problemas composicionais foi visualizada dentro do processo de
uma obra, mas podem ocorrer também dentro de um conjunto maior de obras, ou dentro de

39

períodos na vida do compositor. Como na citação de Manzolli, um elemento estruturador
importante é a “bagagem teórica e/ou prática do compositor”, e a composição sofre
“influências ambientais que fazem com que cada processo criativo seja único”. Estas
influências ambientais correspondem a ramificações, ou problemas específicos de
determinada obra, dentro do modo de ação do compositor, enquanto a bagagem teórica e
prática correspondem a elementos mais consolidados. No entanto, os problemas e soluções
específicos de uma composição acabam entrando também para a bagagem do compositor, e
mesmo que as soluções não sejam tomadas inicialmente como ferramentas composicionais,
poderão ser utilizadas consciente ou inconscientemente como tal em obras subsequentes. Ou
seja, cada problema específico acaba alterando os futuros processos criativos de alguma forma,
pois serve como elemento cognitivo gravado na memória do compositor.
Para entender melhor como isto se processa, é interessante conhecer como funciona o
armazenamento e processamento das informações no sistema nervoso humano. As nossas
memórias correspondem no cérebro a circuitos (ou redes) neurais (grupos de neurônios
ligados por sinapses10). Segundo Helene e Xavier (2003), os neurônios

constroem uma rede de interconexões (por meio de sinapses) que se altera
plasticamente diante da constante estimulação do ambiente; conexões sinápticas préexistentes podem ser alteradas e outras novas podem ser criadas em decorrência das
experiências, gerando circuitos neurais (ou redes neurais) facilitados, o que constitui
as memórias, levando a modificações na forma como o sistema processa
informações. [...] Estas mudanças interferem nos arranjos funcionais subsequentes e
também em como o sistema processará uma nova informação. Isso significa que a
percepção do ambiente e a maneira de reagir a ele dependem dessa história de
experiências individuais - das memórias.

Algumas dessas redes já existem no nascimento, tendo sido “constituídas ao longo da
evolução da espécie e representam memórias filogenéticas da espécie”, mas mesmo as
habilidades inatas podem ser aprimoradas “pela adição de novos nós à rede previamente
estabelecida” (Helene e Xavier, 2003). Isso significa que as memórias alteram a forma como
ocorre a aprendizagem, mas também que a aprendizagem influi na reprodução e
processamento das memórias. As memórias (bem como outras funções relacionadas a redes
neurais, como a percepção pelos sentidos e a emoção) não são ilhas isoladas em um oceano de
neurônios, mas sim redes interligadas a outras redes neurais, o que explica também o
pensamento associativo. Normalmente, uma memória ativa outra memória com conteúdo
relacionado a ela – seja por tratar de assunto semelhante ou por ter algum outro tipo de
10

Impulsos eletro-químicos entre dois neurônios.
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ligação, como um sentimento ou algum elemento perceptivo como um som ou cheiro ligado a
determinado fato vivido em determinada circunstância –, existindo uma sobreposição entre
suas redes neurais. As memórias podem ocorrer em diferentes intensidades, podendo algumas
ficar em segundo plano ou mesmo agirem no processamento das informações sem a nossa
consciência, pois “nem todos os neurônios apresentam mesmo grau de atividade ao mesmo
tempo – o que provocaria uma cacofonia de imagens e sensações em nossa cabeça”
(LEVITIN, 2010, p. 104).
O processamento paralelo, ou seja, a capacidade de processar informações
simultaneamente, que também é característica de nosso cérebro, é outra explicação desta ação
do inconsciente, e explica também os insights da Gestalt ou iluminações da Teoria dos
Estágios.
Segundo Chagas et al. (2006, p. 2),
as percepções não são registros diretos do que existe no mundo, são construções
internas, que dependem tanto dos órgãos dos sentidos e dos limites do sistema
nervoso como de conhecimentos prévios, pelos quais organizamos e interpretamos a
experiência sensorial. Pessoas com formação diversa podem perceber as mesmas
coisas de diferentes modos.

Maturana (2001, p. 182) apresenta uma visão semelhante, e afirma que o sistema
nervoso funciona como uma rede fechada em que “qualquer mudança nas relações de
atividade entre os elementos neuronais numa parte da rede dá origem a mudanças nas relações
de atividade dos elementos neuronais em outras partes dele”. Estando, portanto, todos os
elementos cognitivos inter-relacionados.
No processo criativo da composição, a memória funciona então como um instrumento
regulador, constituindo um elemento de base sobre o qual as ações em direção a uma nova
composição irão se construir. No entanto, essas ações irão atuar sobre as estruturas dos
circuitos neurais, criando novas redes interligadas às pré-existentes e possivelmente alterando
sinapses das já existentes (destruindo e criando novas sinapses, ou alterando o grau de
ligação), ou seja, as novas ações (como o estudo de uma nova técnica composicional, ou a
transformação de um elemento de inspiração, um impetus, em música) irão transformar a
“estratégia de escolha” que é “derivada da experiência sonora, musical e cultural do
compositor” (retornando aqui à idéia de Manzolli).
Estas transformações podem eventualmente partir de uma sequência de raciocínios do
compositor ou de elementos do meio, mas estarão sempre conectadas aos conhecimentos já
adquiridos e irão se somar a eles e por vezes substituí-los ou alterá-los. Portanto, mesmo
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quando um compositor decide alterar substancialmente sua estética, elementos de um
momento anterior a esta mudança estarão se refletindo, mesmo que inconscientemente, nas
novas obras, e serão influenciados pelo e influenciarão o meio em que o compositor se
encontra.
Na visão de Maturana
O meio, enquanto o espaço no qual um sistema funciona como um todo, tem uma
dinâmica estrutural independente da dinâmica estrutural dos sistemas que ele
contém, apesar de ser modulado pelos seus encontros com eles. Portanto, o meio e
os sistemas que ele contém estão em mudanças estruturais contínuas, cada um de
acordo com sua própria dinâmica estrutural, e cada um modulado pelas mudanças
estruturais que eles desencadeiam um no outro através de seus encontros recursivos.
Nessas circunstâncias, todos os sistemas que interagem com um sistema vivo
constituem seu meio. Além disso, de acordo com a dinâmica recursiva das
interações recíprocas acima descritas, todos os sistemas em interações recursivas
mudam juntos, congruentemente (2001, p. 177).

Esta afirmação não significa obviamente que as mudanças são as mesmas para os
diferentes sistemas do meio. Justamente por considerar o sistema nervoso um sistema
fechado, Maturana diz que ele reage de acordo com sua dinâmica interna. Segundo ele,
“sensores” e “efetores” funcionam nas interações do organismo em seu domínio de
existência como seus sensores e efetores, mas agindo como componentes do sistema
nervoso, eles funcionam em sua dinâmica fechada de relações variáveis de atividade
como quaisquer outros elementos neuronais. O resultado fundamental dessa situação
é que o organismo interage com o meio, mas o sistema nervoso não (MATURANA,
2001, p. 183-184).

A relação entre um sistema e seu meio é chamada por Maturana de “acoplamento
estrutural”, e as transformações de um sistema ocorrem “de um modo que é determinado a
cada momento por sua estrutura”, que por sua vez resulta “de sua história evolutiva e
ontogênica de mudanças estruturais congruentes” com o meio (MATURANA, 2001, p. 185186). O processo de transformação do sistema é chamado de “deriva estrutural”, e, por
ocorrerem seguindo uma dinâmica interna do organismo, as transformações “Não são
determinadas pelas circunstâncias do meio, mas são contingentes com elas, porque o meio
apenas desencadeia no ser vivo mudanças estruturais” (MATURANA, 2001, p. 82). A deriva
estrutural mostra como existe transformação ao mesmo tempo em que são mantidos
elementos estruturais importantes do sistema, e pode ser melhor entendida através da figura
abaixo (fig. 1.3.1).
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Figura 1.3.1 – Processo de transformação de um sistema a partir de alterações do meio,
conforme a idéia de “deriva estrutural”.
A evolução do processo criativo da composição segue, portanto, um caminho de
mudanças influenciadas pelas transformações do meio (sejam elementos emocionais,
aprendizagens relacionadas a aspectos técnicos musicais, conhecimentos de novas músicas e
compositores), mas sempre a partir de uma bagagem adquirida e que já esta fixada como um
elemento cognitivo. Esta bagagem, no entanto, também se transforma de acordo com as novas
aquisições, embora sempre sejam mantidos traços do conhecimento anteriormente constituído,
pois o processamento das informações levará em conta o histórico de transformações do
organismo, sua ontogênese. Mas como na deriva estrutural proposta por Maturana “todos os
sistemas em interações recursivas mudam juntos, congruentemente” (2001, p. 177), a
transformação de um sistema transformará também o do meio em que ele se insere, através de
uma rede de transformações. Por isso, uma transformação no processo criativo de um
compositor evolui e cria alterações no processo criativo em todo seu meio (as quais
obviamente variam em intensidade), que também evolui, na interação com outros
compositores, intérpretes e público em geral. Isto pode explicar as transformações ao longo da
composição de uma obra, as mudanças estilísticas ou técnicas dos compositores, bem como o
agrupamento, por musicólogos, de grupos de obras ou períodos de um compositor, ou os
grupos ou “escolas” de compositores (como a segunda “escola” de Viena), e os períodos
históricos.

Dois compositores que costumam ter suas obras classificadas em fases,

normalmente de forma bem aceita no meio musical, são Beethoven e Stravinsky. O caso de
Stravinsky é particularmente surpreendente, pois, enquanto os três períodos da obra de
Beethoven têm fronteiras não muito distintas, tendo evoluído gradualmente com o tempo,
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Stravinsky alterou radicalmente seu estilo ao aderir ao neoclassicismo e depois ao serialismo,
causando impacto, às vezes negativo no meio da composição musical. No entanto, o
compositor sempre manteve e desenvolveu elementos de suas fases anteriores.

Conforme

Cone,
Por muitos anos foi moda acusar Stravinsky, assim como Picasso, de inconsistência
artística: de abarcar uma série de condutas ao invés de adquirir um estilo pessoal.
Hoje em dia, torna-se cada vez mais claro que Stravinsky, como Picasso, foi
notavelmente consistente em seu desenvolvimento estilístico. Cada fase
aparentemente divergente teve a manifestação superficial de um interesse que
eventualmente conduziu a uma ampliação e a uma nova consolidação dos recursos
técnicos do artista (CONE, 1962, p. 18).

As mudanças podem ser associadas às interações que Stravinsky tinha com o seu
meio, com as devidas interações criativas do compositor de acordo com sua própria
experiência, e os elementos comuns a todas as fases, mesmo que transformados ao longo de
sua deriva estrutural, correspondem à sua ontologia criativa. O método chamado por Cone
(1962) de Estratificação é considerado um elemento unificador na obra de Stravinsky, e ele
analise composições das três fases da obra do compositor (russa, neoclássica e serial).
A idéia de evolução do processo criativo ao mesmo tempo em que se mantém uma
coerência histórica do desenvolvimento do compositor está muito bem sintetizada na
afirmação de Ligeti sobre seu processo de criação:
O processo composicional tem sido absorvido na música como concebido
diretamente através dos sentidos, e o estado bruto [de uma composição] já contém
traços do método de trabalho. O estado bruto do qual eu falei anteriormente não era
também completamente primário, já que ele inclui uma pré-moldagem histórica.
Quando o próprio compositor modifica o contexto musical de toda uma era, a obra
na qual esta modificação ocorreu exerce uma influência sobre suas idéias
posteriores, por mais ingênuas que elas possam parecer inicialmente. A concepção
primária de novas peças contém a marca (imprint) dos processos de trabalho
(working process) utilizados no desenvolvimento de peças anteriores. A
consequência disto é um efeito de realimentação (feedback effect): o estado bruto é
pré-moldado por experiências ganhas durante a composição e é, portanto, já não
completamente „bruto‟ (LIGETI, 1983, p.126).

A afirmação de Ligeti também chama a atenção para um elemento cognitivo
importante: quanto mais marcante é para o compositor um elemento de sua música, mais ele
fica marcado em sua ontologia criativa, e ele terá maior permanência dentro de seus processos
composicionais. Isso não significa que esse elemento será imutável, mas que ele mantém a
consistência enquanto gradualmente se transforma e se alimenta das novas vivências do
compositor, o que pode ser constatado pela multiplicidade da obra do próprio Ligeti.
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1.4. TEORIAS UNIFICADAS: DAS PARTES PARA O TODO

Existindo aspectos que aproximam as diferentes correntes de pensamento sobre o
processo criativo, apesar das particularidades de cada compositor, é interessante pensar em
uma unificação do pensamento sobre o processo criativo em composição musical.
Mencionou-se na subseção anterior o modelo de síntese de Collins (2005). Ele utiliza aspectos
da Teoria dos Estágios de Wallas, da Gestalt, da teoria do processamento de informação e da
teoria dos sistemas emergentes de Gruber. Collins conclui que o modelo
reflete elementos das teorias clássica de estágios de criatividade; entretanto, estas
teorias contam com conceitos imprecisos como o papel da „iluminação‟, ou insight,
a aceitação de estágios discretos e lineares e a aceitação de metas bem-definidas (e
usualmente singulares) da atividade de resolução de problemas. O modelo hipotético
desenvolvido pelo estudo, sugere que o processo de composição musical incorpora
muitos momentos de comportamentos de insight (insightful behavior) dentro de um
modo particular de resolução de problemas gerais e específicos, junto com instâncias
de simultaneidade (ou o assim chamado processamento paralelo em resolução de
problemas). (2001, p. 211).

Webster (1989) criou um modelo de pensamento criativo em música envolvendo, além
da presença da Teoria dos Estágios e de elementos de outras teorias já discutidas aqui, a
presença dos pensamentos convergente e divergente da teoria cognitiva desenvolvida a partir
de estudos de Guilford11. Nesta teoria, a criatividade é normalmente atribuída ao pensamento
divergente, no qual existe uma formulação de várias alternativas para a solução de um
problema. No pensamento convergente, ocorre uma formulação de conclusões lógicas a partir
das informações e a procura da melhor resposta para o problema (WECHSLER, 1998). A
utilização do pensamento convergente, isoladamente, ocasiona um fechamento de idéias logo
em um primeiro momento. Apesar de buscar sempre a melhor solução, este tipo de
pensamento não teria avaliado um grande número de possibilidades, não sendo possível
certificar-se de que aquela seria realmente a melhor solução. Normalmente a solução obtida
seria a mais convencional e aquela à qual o indivíduo está familiarizado. O pensamento
divergente sozinho, no entanto, não seria capaz de escolher entre as diversas opções geradas.
Segundo Wechsler (1998), existe uma tendência atual de criarem-se estratégias unindo os dois
tipos de pensamento para se obter a melhor solução para um problema, propondo-se que se
utilize primeiro o pensamento divergente, explorando novas possibilidades e procurando
11

Guilford (1967) propôs o estudo da mente humana em três dimensões, as operações envolvidas no ato de
pensar, o conteúdo sobre o qual se pensa, e os produtos resultantes deste processo. Além da produção
convergente e a divergente existem mais três tipos de operação: cognição, memória, e avaliação.

45

múltiplas respostas, evitando julgamentos. Após esta etapa, se utilizaria o pensamento
convergente, que ajuda a avaliar qual dessas possibilidades é a mais eficaz, ou mais adequada
à situação. A tensão entre os pensamentos convergente e divergente conduziu à avaliação
“dos pensamentos verbal e funcional baseados nos conceitos de fluência, flexibilidade,
elaboração e originalidade” (WEBSTER, 1989, p. 42). O diagrama criado por Webster (fig.
1.4.1) mostra como diferentes teorias sobre o processo criativo são complementares e formam
um “processo dinâmico de alternância entre pensamentos divergente e convergente, movendose em estágios ao longo do tempo, possibilitadas por certas habilidades (tanto inatas como
aprendidas) e por certas condições, e resultando em um produto final” (WEBSTER, 1989, p.
66). Este modelo preencheria então a etapa de geração no processo criativo que é proposto
aqui, incluindo os processos restritos ao compositor até a obtenção do suporte físico.

Figura 1.4.1 – Modelo de processo criativo segundo Webster (1989, p. 67)
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No modelo de Webster, poderíamos acrescentar, junto à verificação, ou no momento
do pensamento convergente, quando um problema está solucionado e verificado, a idéia de
reestruturação gestáltica, possivelmente levando ao lançamento de um novo problema
composicional que reiniciaria o processo, como no caso das resoluções subsequentes de
gráficos de Reynolds.
Serão relacionados agora elementos propostos em diferentes momentos deste texto, e
que correspondem ao processo criativo em diferentes níveis ou em diferentes pontos de vista.
O quadro abaixo (fig. 1.4.2) associa a Teoria dos Estágios e elementos da Gestalt com
algumas ações envolvidas no processo composicional, e com os esquemas propostos de tipos
de processos psicológicos e de geração e difusão.

TEORIA
DOS
ESTÁGIOS

Apreensão e
preparação

Incubação

GESTALT/
PENSAMENTO
INTUITIVO E
RACIONAL
Visualizando o
problema como um
todo e encontrando
elementos de tensão ou
falhas na gestalt/
pensamento intuitivo
Busca por resolução
das tensões/
Pensamento intuitivo

Iluminação

Insight/
Pensamento intuitivo

Verificação

Pensamento racional
permite transposição
dos elementos obtidos
intuitivamente.
Segue-se uma reestrut.
gestáltica (pensamento
intuitivo)

TIPO DE
PROCESSO
PSICOLÓGICO

AÇÕES DO
COMPOSITOR

GERAÇÃO E
DIFUSÃO

Emoção

Inspiração e
pesquisa de
elementos técnicos
e estéticos

Processos restritos
ao compositor

Processos
criativos

Elaboração
inconsciente

Processos restritos
ao compositor

Processos
perceptivos

Como transpor
idéias à
composição12

Suporte físico

Processos
cognitivos

Apreendendo as
idéias e lançando
novos problemas
composicionais

Difusão,
teorização e
apreensão
(evolução do
processo)

Figura 1.4.2 – Quadro comparativo entre diferentes visões sobre o processo criativo
em composição musical

As relações entre as linhas do quadro devem ser consideradas generalizações e não
devem ser tomadas como regra exclusiva, mas como uma tentativa de aproximação, pois os
limites entre os quadros de uma mesma coluna muitas vezes são tênues, e diferentes
12

A transposição de idéias à composição torna os elementos gerados inconscientemente conscientes, e podem
levar a processos conscientes. Por exemplo, um compositor pode chegar a conclusão que a utilização de uma
série dodecafônica vai se enquadrar perfeitamente à sua obra e obter ela intuitivamente, mas podem seguir-se
procedimentos conscientes, como a criação da matriz serial que servirá de base para a obra.
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processamentos podem estar ocorrendo paralelamente, interferindo na ação de outro. Nas
quatro primeiras colunas, uma única volta do ciclo dificilmente será suficiente para concluir a
composição, sendo na verdade correspondentes à resolução de um problema composicional e
seu consequente lançamento de um novo problema composicional, tendo em vista que os
pensamentos divergente e convergente estão presentes conforme o esquema de Webster (fig.
1.4.1) e que a motivação é um elemento presente em todo o processo. Ao mesmo tempo, estes
processos podem ser lançados a outro nível, que inclui a etapa de difusão, (quinta coluna do
quadro) onde o suporte físico final será o resultado de uma iluminação final de todo o
processo gerador, sendo a verificação o lançamento de um problema composicional em uma
nova etapa, ou da verificação da obra como um todo, ou ainda, em um nível ainda mais amplo,
de uma autoanálise do compositor sobre seus paradigmas composicionais que terão
consequências em obras posteriores. O processo então estaria lançado ao plano do
desenvolvimento vital do compositor, bem como a um sistema maior, incluindo o meio no
qual o compositor se insere.
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2. A CONCEPÇÃO ESTÉTICA DOS CICLOS VITAIS

A concepção estética é um dos elementos dinâmicos mais importantes do processo
criativo de um compositor, sendo produto de um caminho seguido pelo compositor ao longo
de seu desenvolvimento artístico e filosófico ou ainda ideológico. De certa forma,
corresponde à “ontologia” criativa do compositor, adquirida ao longo de toda a sua “deriva
estrutural” no meio em que vive. A Concepção Estética dos Ciclos Vitais surgiu a partir de
uma autoanálise do pensamento composicional e filosófico, levando a determinados processos
musicais alimentados pela bagagem composicional adquirida ao longo de minha própria
“deriva estrutural”.
A interação com o meio sempre foi essencial para o desenvolvimento e transformação
desta concepção e não se pode deixar de mencionar, portanto, o sistema formado pela
interação com obras e pensamentos de diversos compositores registrados em minha própria
ontologia, e os elementos extramusicais, que fazem parte de minha “ideologia artística”13 e
alimentam o meu processo criativo e consequentemente a estruturação musical de obras que
seguem a Concepção Estética dos Ciclos Vitais.
Os aspectos mais importantes provenientes das interações com o universo da
composição musical são comentados na subseção 2.1, “Prelúdio a uma concepção estética: a
ação do meio composicional”. A subseção 2.2., “Concepção Estética dos Ciclos Vitais:
elaboração e transformação”, apresenta uma síntese dos resultados da pesquisa de mestrado
que originaram essa concepção no Memorial “Eterna Ciklo” (ADAMI, 2004) e acrescenta
novas idéias a essa concepção estética, em uma abordagem mais ampla, tendo como
referências principais Capra (2003) e Morin (2005), mas também com relevante
fundamentação teórica no pensamento de Prigogine (1996) e Maturana e Varela (1997 e
2001), e integrando elementos do processo criativo da composição expostos no Capítulo 1. A
subseção 2.3 “A concepção estética dos ciclos vitais: uma síntese” sintetizará os principais
aspectos da concepção no seu estágio atual.

13

Cf. definição de Koellreutter, 1985, p. 13 (ver pág. 5 desta tese).
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2.1. PRELÚDIO A UMA CONCEPÇÃO ESTÉTICA: A AÇÃO DO MEIO
COMPOSICIONAL

Dentre os compositores que tiveram maior importância em minhas escolhas estéticas,
assim como na utilização de algumas técnicas composicionais, podem-se destacar Beethoven,
Brahms, Bartók, Stravinsky, Messiaen, Ligeti e Steve Reich. Das obras desses compositores
serão destacados alguns elementos que se refletem em maior ou menor grau em meus atuais
processos composicionais.
Na obra de Beethoven, os processos de desenvolvimento dos materiais frequentemente
crescem em importância, inclusive dentro das transições entre temas, que muitas vezes são tão
longas quanto uma região temática (na forma sonata). Outro elemento importante são as
transformações pelas quais os motivos ou temas passam. Pode-se dizer que essas
transformações são consequência do caminho seguido pela obra, que se reflete nos temas
quando são reapresentados. Um exemplo é já o seu primeiro quarteto de cordas, Op. 18, nº 1,
que, no segundo movimento, em forma sonata, apresenta um primeiro tema com a mesma
duração da transição, que é um desenvolvimento modulatório desse tema. Na seção de
desenvolvimento esse tema é novamente desenvolvido em sequências modulatórias, mas
cercado por figuras enfáticas no violino, com elaborações de um motivo que aparece tanto na
primeira quanto na segunda região temática. Na reapresentação do primeiro tema estas figuras
enfáticas reaparecem, mas agora com mais características da forma em que ele é apresentado
na segunda região temática. Essas figuras são transformações de um motivo (nas figuras será
chamado de motivo x) que aparece tanto na primeira região temática quanto na segunda (fig.
2.1.1).
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Figura 2.1.1 – Transformações progressivas do motivo x no segundo movimento do
Quarteto Op. 18, n°1 de Beethoven
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Estes processos são muito comuns também na obra de Brahms. Os elementos de
transformação e variações temáticas progressivas foram chamadas por Schoenberg de
“developening variations”, termo normalmente traduzido por variações em desenvolvimento
ou variações progressivas, e tiveram grande influência em seu pensamento musical. Segundo
o compositor:
[O] motivo básico é freqüentemente considerado o “germe” da idéia se ele inclui
elementos, em última análise, de todas as figurações musicais subseqüentes,
poderíamos então, considerá-lo como o “mínimo múltiplo comum”, e, como ele está
presente em todas as figuras subseqüentes, poderia ser denominado como “máximo
divisor comum”.[...]
Através de mudanças substanciais é possível produzir uma variedade de formasmotivo adaptáveis a cada função formal.
A música homofônica poderia ser denominada de estilo da “variação progressiva”.
Isso significa que na sucessão das formas-motivo, obtidas pela variação do motivo
básico, há algo comparável ao desenvolvimento, ao crescimento de um organismo.
(SCHOENBERG, 1996, p. 35-36).

Bartók se enquadra aqui pela utilização da proporção áurea14 e de estruturas simétricas,
que aparecem em inúmeras de suas obras, em diferentes níveis estruturais. Uma das obras em
que isto ocorre com maior clareza é a “Música para Cordas, Percussão e Celesta”, sendo
possível ver uma relação entre as notas que iniciam cada apresentação do tema (sujeito) no
primeiro movimento, que tem estrutura de fuga. Conforme Lester (1989, p. 58), o sujeito
entra em alturas sucessivamente mais agudas ou mais graves por quintas perfeitas:
[A]-E-B-F#-C#-G# e [A]-D-G-C-F-Bb. Estas duas séries então se encontram no
clímax no Eb – Eb é uma quinta passando o final de ambas as séries e também a
altura mais distante do A [pelo ciclo de quintas] (um trítono de distância). Seguindose o clímax, as duas séries seguem em ordem reversa de Eb retornando para A, desta
vez utilizando o sujeito em inversão.

O clímax do primeiro movimento ocorre justamente em seu ponto áureo. Esta obra
também apresenta esta simetria e a utilização da proporção áurea e série de Fibonacci em
níveis menores, como em algumas organizações rítmicas e disposição de alturas em temas, e
maiores, como na organização dos movimentos, que tem como eixos harmônicos A-Eb-A (I e
IV) e C-F# (II) e F#-C (III) criando a simetria [A-Eb-A] – [C-F#-C] – [A-Eb-A].
Outro compositor que trabalhava com estruturas simétricas foi Messiaen,
principalmente na utilização de escalas simétricas, mas também de ritmos não retrogradáveis,
“grupos divididos em dois grupos, um dos quais é o retrógrado do outro, com um valor central
em comum” (MESSIAEN, 1956, p. 20). É importante ressaltar, que, apesar das simetrias que
14

Para definição de proporção áurea ver pág. 49.
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Bartók e Messiaen utilizavam, ambos davam grande importância aos ritmos irregulares. Uma
das técnicas para criar ritmos irregulares é a utilização dos “valeurs ajoutée” (valores
adicionados), na qual se adicionam valores rítmicos (notas, pausas ou pontos de aumentação)
a figurações simples dentro de uma métrica regular, transformando-as em figurações
irregulares. Outra forma é a utilização de aumentação e diminuição rítmica, por acréscimo de
figuras que não tem o dobro ou metade da duração das notas, como se utiliza normalmente,
mas aumentando todas as figuras originais em uma mesma figura, como a semicolcheia, por
exemplo. Outro procedimento é o crescimento e decrescimento gradual de durações ou de
unidades rítmicas, geralmente por progressões simples, como a aritmética, às vezes de forma
alternada, como em “Première communion de la Vierge” 15 [62-71] 16 , em que se repetem
semicolcheias em grupos de 9-11-10-12-11-13-12-14-13-15, ou seja, acrescentam-se duas
semicolcheias e depois retira-se uma, repetindo o processo continuamente (fig. 2.1.2).

etc...

Figura 2.1.2 – Messiaen, Première communion de la Vierge [59-68] (Ed. Durand, 1944).

15
16

“Vingt Regards sur l‟Enfant-Jésu‟‟, n° XI.
Os números de compasso aparecerão sempre entre [ ] nesta tese.
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Um elemento comum em muitas obras de Messiaen, principalmente orquestrais, é a
formação de uma textura por camadas, onde cada grupo instrumental possui um material
próprio e recorrente que é sobreposto aos demais. Isto não é característica exclusiva de
Messiaen, sendo um procedimento seguido por diversos compositores do século XX,
principalmente a partir da “Sagração da Primavera” de Stravinsky, obra, aliás, à qual
Messiaen tinha grande admiração (GRIFFITHS, 1986). Esta característica tem importância
em meus processos composicionais pensando-se principalmente nas possibilidades de
crescimento da estrutura a partir do crescimento textural como ocorre, por exemplo, na
Introdução da Sagração. Segundo Lester, a Sagração da Primavera, quanto à textura,
“somente gradualmente revela seus recursos”. A introdução da obra parte de uma única linha
melódica que, por recorrência, “começa a funcionar como um ostinato, enquanto outros
padrões se juntam e eventualmente a suplantam”. Assim, ela “é construída de uma variedade
de padrões curtos e recorrentes que entram e se dissolvem conforme outros ostinatos
aparecem. A orquestra inteira gradualmente se acumula em texturas por camadas construídas
com tais ostinatos” (LESTER, 1989, p.40).
A textura por camadas muitas vezes é chamada de textura “estratificada”, mas Cone
(1962) se refere à estratificação também no tratamento linear da composição, que ocorre a
partir de interrupções “afetando quase todas as dimensões musicais”. A estratificação,
segundo ele, é “a separação de idéias no espaço musical– ou melhor, de áreas musicais
aproximadas [juxtaposed] no tempo. A interrupção é a marca dessa separação” (CONE, 1962,
p. 19). As idéias musicais apresentadas em estratificação estão “geralmente incompletas e
frequentemente claramente fragmatárias”, e, portanto, “a estratificação estabelece uma tensão
entre segmentos temporais sucessivos” (CONE, 1962, p. 19). Uma questão que surge é: como
é possível manter a unidade e a coerência utilizando elementos fragmentados? Cone fala de
dois procedimentos utilizados por Stravinsky: conexão (ou entrelaçamento) e síntese. A
conexão consiste na continuidade de desenvolvimento de uma idéia

mesmo após

interrompida por outra da seguinte maneira:
considere duas idéias apresentadas alternadamente: A-1, B-1, A-2, B-2, A-3, B-317.
Uma linha musical irá se direcionar através de A-1, A-2, A-3; a outra irá,
correspondentemente unir as apresentações de B. Embora ouvidas em alternância,
cada linha continua a exercer sua influência mesmo quando em silêncio (CONE,
1962, p. 19).

A utilização de somente duas idéias para exemplificar a estratificação é para “tomar o caso mais simples
possível” (CONE, 1962, p. 19), pois Cone analisa no mesmo artigo a presença de seis idéias estratificadas na
“Sinfonias para instrumentos de sopro” de Stravinsky, por exemplo.
17
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A síntese consiste de algum processo de unificação das idéias estratificadas,
envolvendo “quase invariavelmente a redução e transformação de um ou mais componentes e
frequentemente a assimilação de todos os componentes por um deles” (CONE, 1962, p.20).
De forma praticamente oposta, é gerada a estrutura da música processual de Steve
Reich, que normalmente possui materiais contínuos e com muita repetição. No entanto, a
estrutura está em constante evolução a partir de processos graduais de transformação. Para
Reich era importante que os processos fossem perceptíveis, que fosse possível “ouvir o
processo acontecendo do início ao fim da música enquanto está soando”. Estes processos
determinam “todos os detalhes nota-a-nota (som-a-som) e a forma global simultaneamente.
(Imagine um círculo ou cânone infinito)” (REICH, 1968). O compositor poderia criar um
material e este material sugeriria o tipo de processo pelo qual deveria passar (“o conteúdo
sugere a forma”) ou escolher um processo que sugeriria que tipo de material deveria passar
por ele (“a forma sugere o conteúdo”). Portanto, forma e conteúdo estariam amplamente
conectados, pois Reich estava interessado em um “processo composicional e um resultado
sonoro que são uma e a mesma coisa” (REICH, 1968). Neste período, Reich utilizou
processos como a defasagem rítmica (nas phase pieces), o alargamento gradual de durações
(por ex. “Four organs”,1970), construção e redução rítmica – respectivamente por acréscimo
de notas substituindo pausas até formar um padrão rítmico que se repete; ou substituindo
notas por pausas “desmantelando” por espelhamento a construção do padrão – e modulação
de timbre – por entrada de instrumentos diferentes em fade in dobrando instrumentos que
saem gradualmente através de fade out (por ex. “Druming”, 1971) (SCHWARZ, 1982).
Ritmicamente, é comum encontrar uma construção polirrítmica sobre um mesmo pulso,
principalmente a partir de Drumming, obra composta logo após Reich ter voltado de viagem
de estudos em Gana e ter tido contato com a música do Gamelão Balinês. Também importante
em muitas obras de Reich é a textura composta por materiais trançados, muitas vezes em uma
mesma região de alturas, através de ritmos contínuos e/ou complementares (muitas vezes
tramas polirrítmicas) construídos sobre um pulso básico comum, formando uma trama única
da qual é difícil distinguir-se claramente, no resultado sonoro, os diferentes elementos que
compõe o todo.
Algumas obras de Ligeti têm também uma característica de trama sonora em rede e
transformações graduais, no que foi chamado por ele de “estrutura-rede” (net-structure), “uma
teia contínua de linhas finamente trançadas ou padrões repetidos em um processo constante e
interativo de transformação de um ou mais parâmetros, tais como altura, ritmo, textura,
dinâmicas ou timbre” (ROIG-FRANCOLÍ, 1995, p. 243). Essas estruturas-rede criam uma
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textura homogênea utilizando-se de recursos como clusters (por ex. “Atmospheres”, 1961),
polifonia complexa, com frequente utilização de múltiplas linhas em cânone, com
dobramentos de notas por diferentes instrumentos criando efeitos microtonais (por ex.
“Lontano”, 1967) e utilização direta de microtons, e polirritmia complexa, com diferentes
quiálteras, misturando sonoramente os complexos harmônicos dos instrumentos, como em
“Ramifications” (1970) (fig. 2.1.3), que utiliza todos os recursos mencionados.

Figura 2.1.3 – Exemplo de transformação textural em rede em Ramifications de Ligeti.
(Fonte: ROIG-FRANCOLÍ, 1995, p.245)

A polifonia complexa continuou sendo um elemento importante na música posterior
de Ligeti, mesmo com grande mudança em seu estilo em obras a partir da década de 80.
Segundo o compositor, com o seu Concerto para Piano (1988), ele “oferece seu credo
estético”: sua “independência tanto dos critérios da avant-garde tradicional quanto daqueles
do pós-modernismo da moda” (LIGETI, 1988b, p. 13). A polifonia complexa nessa etapa é
muito mais rítmica, e ele passa a explorar profundamente as possibilidades polirrítmicas e
polimétricas da música, combinando processos distintos: a utilização de hemiolas e
subdivisões simultâneas de dois contra três provenientes da música ocidental tradicional – às
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quais Ligeti também acrescenta em subdivisões mais complexas, como quatro contra cinco,
seis etc. –, bem como a utilização de processos provenientes da música africana de pulsos
aditivos, no qual
não existem compassos no sentido europeu da palavra, mas ao invés disso dois
diferentes níveis rítmicos: uma camada fundamental consistindo de pulsações
rápidas e regulares que não são contadas como tal, mas antes sentidas, e uma
camada superposta de padrões às vezes simétricos, mas mais frequentemente
assimétricos de variável duração, embora sempre múltiplos completos do pulso
básico. [...] Esta ambiguidade métrica prevalecente, em teoria ao menos, produz
um tipo de hemiola, mas que na prática, entretanto, não existe realmente: não
pode existir uma ambiguidade real se não existe métrica baseada na barra de
compasso, não existem acentos e consequentemente não existe hierarquia de
pulsos, somente o suavemente fluente pulso aditivo”. (LIGETI, 1988a, p. 4-5).

Pode-se fazer novamente uma relação com Reich, nesta influência da música africana,
mas Ligeti explora em seus Estudos para Piano e no Concerto para Piano uma complexidade
rítmica muito maior, misturando todos estes elementos. No Concerto, muitas vezes cada
agrupamento instrumental tem sua própria métrica e suas próprias subdivisões dentro desta
métrica, ou mesmo criando a sensação de diferentes andamentos ao mesmo tempo. A forma
encontrada por Ligeti para conseguir fazer com que os diversos grupos pudessem tocar tais
figuras rítmicas em conjunto na orquestra foi utilizando uma unidade comum de compasso e
andamento sobre a qual cada agrupamento instrumental utiliza uma diferente quiáltera em
agrupamentos irregulares, começando em pontos diferentes do compasso (fig. 2.1.4).
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Figura 2.1.4 – Ligeti, Concerto para Piano (1988), segundo movimento [67-69]
Outro tipo de sobreposição, através de recursos eletrônicos e acústicos, foi utilizado
pela banda Pink Floyd em Atom Heart Mother 18 (1970). Em determinado momento, após um
clímax no qual se apresenta o principal tema da peça (que aparece sempre nos metais), há uma
interrupção, a partir da qual restam apenas sons eletrônicos (15‟28”), aos quais se sobrepõem
novos sons e ruídos eletrônicos. A sobreposição atinge um ápice que culmina num estouro
A música foi composta pelos quatro integrantes da banda – Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright e
Nick Mason – e Ron Geesin, que também foi responsável por sua orquestração.

18
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(17‟43”), sobrando apenas resquícios destes sons. Nova sobreposição começa a ocorrer, não
só com sons eletrônicos, mas também com trechos instrumentais gravados, de outros
momentos da música, levando a um auge maior do qual vai emergindo a banda e os sons dos
metais e culminando em uma nova apresentação do tema principal (19‟13”). Essa
sobreposição de diferentes camadas de materiais já apresentados, sem a utilização de um
pulso comum, resulta em uma idéia de caos, gerando tensão, ao mesmo tempo em que os
elementos pré-existentes são rememorados. A idéia de clímax é ampliada pela utilização do
tema principal após esta tensão que o precede, potencializando sua característica de material
unificador. Esta diferença na percepção de cada retorno do tema principal pelos diferentes
contextos em que é apresentado é outra característica a ser ressaltada.
Uma última referência precisa ainda ser feita aqui, não a um compositor ou grupo
musical, mas à simbiose perfeita entre uma canção e seu arranjo mais conhecido:
“Construção/Deus lhe pague”, de Chico Buarque, com arranjo de Rogério Duprat, na
gravação de 1971. O arranjo de Rogério Duprat apresenta uma tensão crescente representando
o trágico ambiente psicológico da letra de Chico Buarque. Esta tensão é obtida através do
adensamento gradual em todos os parâmetros sonoros e na textura, acrescentando pouco a
pouco a massa instrumental enquanto, pela simples interpolação de palavras, a letra se torna
mais sarcástica na descrição da trágica história de um trabalhador, como nas alterações do
final da frase que finaliza cada estrofe, na qual os instrumentos param: “morreu na contramão
atrapalhando o tráfego”, “... atrapalhando o público” e “... atrapalhando o sábado”. Após a
última frase da letra de Construção, já com todos os naipes orquestrais introduzidos, o arranjo
conduz para “Deus lhe Pague”, se tornando mais contínuo na utilização da orquestra e
utilizando todo o efetivo orquestral.
Os processos musicais mencionados nesta subseção são utilizados livremente dentro
de meus processos composicionais atuais, sempre como ferramentas composicionais e em um
contexto diferente com relação àquele em que elas surgiram, dentro de um processo mais
amplo de organização musical conduzido pela Concepção Estética dos Ciclos Vitais. A
presença de técnicas opostas utilizadas por diferentes compositores – como as estruturas
estratificadas de Stravinsky, com materiais tratados fragmentadamente, e a música processual
de Reich, com transformações graduais em um processo contínuo em texturas homogêneas –
não é considerada um problema na Concepção Estética dos Ciclos Vitais e antes constitui um
elemento essencial do processo, como se poderá deduzir nas subseções seguintes deste
capítulo. Diferentes técnicas podem ser utilizadas com diferentes finalidades em diferentes
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pontos da estrutura, e frequentemente aparecem misturadas ou transformadas pelo contexto
em que aparecem.

2.2.

CONCEPÇÃO

ESTÉTICA

DOS

CICLOS

VITAIS:

ELABORAÇÃO

E

TRANSFORMAÇÃO

Durante o mestrado em composição musical foi necessário refletir sobre os rumos que
havia percorrido como compositor, a fim de encontrar elementos que determinassem como
funcionava o meu pensamento estético composicional. Quando me concentrava na análise de
algumas obras, principalmente no Concerto para Piano (1999), nos Sonetos de Amor (1999),
em Ensemble 33 (2000), e nas Variações Simbióticas I (2000), relembrei, através de
elementos procedentes desta análise, uma idéia importante, que se originara ainda na época
em que comecei a estudar música: o pensamento de que a música funciona como um
organismo vivo. A leitura de alguns textos de análise, principalmente de Schmalfeldt (1995) e
Burnham (1995), que mencionam a relação entre a estrutura musical de obras de Beethoven e
o pensamento de alguns escritores e filósofos alemães do século XVIII e XIX, especialmente
Hegel, serviu para cristalizar o principal aspecto estético das composições do memorial, a
"Concepção Estética dos Ciclos Vitais". Muitos pontos em comum à concepção dos ciclos
vitais foram encontrados também no misticismo oriental e na física moderna. Por isto, utilizei
como principais referenciais teóricos no memorial os livros "Fenomenologia do espírito", de
Hegel (1992 e 1993), e "O Tao da física", de Capra (2000b). O resultado desta investigação
estética foram cinco composições: os Estudos para Piano nº 1 e 2; Eterna Ciklo, para violão,
violino e violoncelo; Ambigüidades II, para violoncelo solo; e Concerto Grosso, para flauta
doce, flauta transversa, oboé, 2 pianos e quinteto de cordas.
Os ciclos vitais são definidos aqui pelo seguinte percurso: algo nasce (ou é criado), se
desenvolve, morre e renasce. O nascimento em geral vem de algo ainda "não concreto". O não
concreto ganha conteúdo até se transformar em uma estrutura reconhecível que será chamada
de "ser". A partir daí, o ser começa a se desenvolver com os elementos que o formaram até
chegar a um ponto máximo, do qual não é possível passar. Chega então a etapa da morte, que
pode ocorrer de forma gradual ou súbita. Após a morte, vem o renascimento, diferindo do
nascimento porque o ser já adquiriu as informações de uma existência, que agora se fundem
com as aquisições da nova existência. A idéia de renascimento faz com que os ciclos vitais
entrem em um processo infinito. Deve-se pensar neste infinito não como algo que se repete
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exaustivamente, de maneira uniforme, ou como algo que se cria, se destrói e começa a
reconstruir-se a partir do nada, mas como algo que se transforma e ao mesmo tempo mantém
sua identidade. Os ciclos vitais aqui propostos se referem não apenas a um ciclo de um ser
vivo, mas também a outros ciclos da natureza, como as cadeias alimentares e os ecossistemas,
e também a outros ciclos envolvendo desenvolvimento em diferentes níveis, ciclos dentro de
ciclos. Essa concepção de ciclo vital encontra eco na concepção sistêmica de Capra, em que
Todo e qualquer organismo – desde a menor bactéria até os seres humanos,
passando pela imensa variedade de plantas e animais – é uma totalidade integrada e,
portanto, um sistema vivo. As células são sistemas vivos, assim como os vários
tecidos e órgãos do corpo, sendo o cérebro humano o exemplo mais complexo. Mas
os sistemas não estão limitados a organismos individuais e suas partes. Os mesmos
aspectos de totalidade são exibidos em sistemas sociais – como o formigueiro, a
colméia ou uma família humana - e por ecossistemas que consistem numa variedade
de organismos e matéria inanimada em interação mútua (2000a, p. 260).

A idéia do desenvolvimento do ser contida nos ciclos vitais está sintetizada no trecho a
seguir, extraído da “Fenomenologia do Espírito”, de Hegel (1993):
Enquanto sua perfeição consiste em saber perfeitamente o que ele [o espírito] é – sua
substância – esse saber é então seu adentrar-se em si [...]. No seu adentrar-se-em-si,
o espírito submergiu na noite de sua consciência-de-si; mas nela se conserva seu seraí que desvaneceu; e esse ser-aí suprassumido – o [mesmo] de antes, mas recémnascido [agora] do saber- é o novo ser-aí, um novo mundo e uma nova figura do
espírito. Nessa figura o espírito tem de recomeçar igualmente, com espontaneidade
em sua imediatez; e dela tornar-se grande de novo,- como se todo o anterior
estivesse perdido para ele, e nada houvesse aprendido da experiência dos espíritos
precedentes. Mas a re-cordação [Er-inerung] os conservou; a recordação é o interior,
e de fato, a forma mais elevada da substância. Portanto, embora esse espírito
recomece desde o princípio sua formação, parecendo partir somente de si, ao mesmo
tempo é de um nível mais alto que [re]começa. (p. 219-220).

A fenomenologia do espírito consiste em um movimento perpétuo, onde o espírito,
através de um processo dialético, alcança um determinado nível de consciência e recomeça o
seu desenvolvimento num nível mais alto, passando novamente pelo mesmo processo. O
processo dialético de Hegel19 consiste em três etapas: 1) proposição – a tese; 2) negação - a
antítese; 3) reconciliação ou superação das diferenças entre a proposição e sua negação – a
síntese. Segundo Bowmann (1998, p. 96), "a tensão entre tese e antítese leva à síntese que as
reconcilia, mas que por sua vez torna-se a tese em outra tríade dialética". A estrutura da
Na “Fenomenologia do Espírito”, Hegel fala de um desenvolvimento cíclico do espírito humano passando por
suas diversas atividades, sendo a artística uma das mais elevadas, e entre elas a música estaria próxima ao topo,
por ser a mais etérea das artes. No entanto, a Filosofia superaria as artes correspondendo ao Espírito Absoluto. A
utilização da ideia de ciclos de desenvolvimento de Hegel neste trabalho não implica na adesão de sua
classificação hierárquica no desenvolvimento do espírito humano.
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"Fenomenologia do Espírito" reflete este pensamento dialético, sendo dividida em três
grandes partes: o espírito subjetivo, o espírito objetivo e o espírito absoluto. Cada parte passa
pelo processo dialético, e as três juntas constituem igualmente uma tríade dialética, refletindo
na macroestrutura os elementos da microestrutura, e a idealização estética de Hegel de
unidade orgânica de forma e conteúdo.
Esta mesma idéia de unidade do todo tem um paralelo na física moderna, na hipótese
"bootstrap", idealizada por Geoffrey Chew. Esta teoria nos diz que não existem entidades
fundamentais, ou seja: se dividirmos as partículas nos componentes que as constituem,
encontraremos outras partículas que novamente serão divisíveis e assim por diante, não
podendo ser consideradas como "entidades inacessíveis à analise ulterior" (CAPRA, 2000b,
p. 214).
Capra também apresenta a teoria dos campos quantizados:
O campo quantizado é concebido como uma entidade física fundamental, um meio
contínuo que está contido em todos os pontos do espaço. As partículas não passam
de condensações locais do campo, concentrações de energia que vêm e vão,
perdendo dessa forma seu caráter individual e se dissolvendo no campo subjacente.
(CAPRA, 2000b, p. 160).

Pode haver certa contradição nas duas ideias acima, mas observa-se que não se
encontra uma partícula fundamental dividindo-se cada vez mais em porções menores a
matéria, mas antes, encontra-se uma unidade fundamental que está no todo, na inter-relação
existente entre todas as partículas em um “meio contínuo que está contido em todos os pontos
do espaço”. A existência destas dualidades é, aliás, um ponto recorrente da física subatômica,
“onde as partículas são igualmente destrutíveis e indestrutíveis, onde a matéria é igualmente
contínua e descontínua, e a força e a matéria não passam de dois aspectos diferentes de um
mesmo fenômeno” (CAPRA, 2000b, p. 116). Todos estes elementos podem ser simbolizados
com um símbolo extraído da filosofia taoísta, frequentemente comparada por Capra a idéias
concebidas na física moderna. O T’aichi T’u (fig. 2.2.1), ou “Diagrama do supremo
Fundamental”, apresenta os opostos yin e yang da filosofia taoísta em uma “simetria
rotacional, que sugere [...] um contínuo movimento cíclico. [...] Os dois pontos do diagrama
simbolizam a idéia de que, toda vez que uma das forças atinge o seu ponto extremo, manifesta
dentro de si a semente de seu oposto” (Capra, 2000b, p.87).
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Figura 2.2.1 - T’aichi T’u

A etapa de investigação estética resultou então em cinco derivadas que integram a
Concepção Estética dos Ciclos Vitais: 1) o movimento cíclico de eterno retorno 20 , em
constante mudança e evolução; 2) a ambiguidade dos conceitos e sua superação, ou
unificação; 3) o vir-a-ser contido no germe do ser; 4) a unidade orgânica do todo; e 5) a
presença de estruturas simétricas, da proporção áurea e da série de Fibonacci.
O memorial “Eterna Ciklo” termina da seguinte forma:
O conjunto de obras compostas durante o curso de mestrado possui inter-relações
não só entre si, mas também com obras compostas anteriormente e, possivelmente,
com o trabalho de outros compositores e autores, pertencendo a um contexto
seqüencialmente mais amplo, em uma cadeia infinita de relações. Esta "teia de
eventos inter-relacionados", bem como a continuidade desta investigação, trazendo
novas idéias à concepção dos ciclos vitais, mantém o fluxo constante de reutilização
e transformação das idéias em um ciclo eterno de nascimento, desenvolvimento,
morte e renascimento. (ADAMI, 2004, p. 144)

Novas idéias que surgiram desde então, dando continuidade, ampliando e
transformando a Concepção Estética dos Ciclos Vitais, a qual se mantém autocoerente, já que
possui como conceito integrante o movimento cíclico de eterno retorno, em constante
mudança e evolução. Estas idéias, as quais serão apresentadas nas subseções a seguir,
consistem de pensamentos filosóficos diferentes dos apresentados no memorial, mas
interligados, seguindo uma mesma linha de pensamento, portanto sendo complementares a
eles, e podem também ser transpostos ao universo musical.

O sentido de “eterno retorno” aqui utilizado não deve ser associado ao sentido de eterno retorno apresentado
por Nietszche em obras como “Assim Falava Zaratustra”, “Ecce Homo” e “Gaia Ciência”.
20
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2.2.1. Do caos à ordem

Dois elementos importantes da natureza e que fazem parte dos ciclos vitais foram de
certa forma negligenciados no memorial. Na defesa de meu memorial de composição, o Prof.
Antônio C. B. Cunha, integrante da banca de avaliação, fez um comentário altamente
pertinente: que nem tudo na natureza, e igualmente na vida, é gradual, que existem mudanças
ou acontecimentos súbitos. Cunha também chamou a atenção ao fato de que a desordem
também existe na natureza, e que eu havia sido bem sucedido ao representar o lado da
organização, mas que eu poderia pensar a respeito deste outro lado no futuro. Apesar de ter
ressaltado apenas os processos graduais de desenvolvimento e transformação no memorial,
em uma análise das obras encontra-se também certo grau de desordem, mas antes como parte
de um processo no qual a ordem é atingida gradualmente, representando a etapa do
nascimento, ou o inverso, onde existe uma tendência à fragmentação, representando a morte.
Por fazer parte de um processo contínuo de organização, esta desordem é aparente, e pode ser
percebida como um elemento de ordem na composição. Morin descreve como ocorre esta
relação entre ordem e desordem na natureza. Segundo ele,
[...] toda eco-organização nasce de ações „egoístas‟, de interações „míopes‟, de
intercomunicações banhadas e por vezes mergulhadas no vago, no ruído, no erro, em
nichos ou meios sem clausuras nem barreiras, expostos às correntes de ar, de água,
abertos às correntes da vida selvagem (evadidos, criminosos e fugitivos de outros
ecossistemas), abertos às correntes de morte (vírus, epidemias). É por meio desse
fervilhar cego, míope, egocêntrico, em meio a desordens, destruições, proliferações
indescritíveis, que um Universo – Unwelt21 – organiza-se.
É maravilhoso que essa organização [...] não seja reduzida à sua mais simples
expressão, mas ao contrário, voltada à sua expressão mais completa; que seja
complexa precisamente porque nela a unidade e a diversidade extrema, a
solidariedade e o antagonismo extremo, não apenas coexistem, mas estão ligados
pela necessidade. (Morin, 2005, p. 37)

Nas pesquisas recentes da física e da química, essa aparente desordem é um elemento
essencial para o surgimento e desenvolvimento da vida. Segundo Prigogine, “A vida só é
possível num universo longe do equilíbrio” (1996, p.30). Ele afirma que
em ambos os casos [no nível microscópico e macroscópico] é do caos que surgem ao
mesmo tempo ordem e desordem. Se a descrição fundamental se fizesse com leis
dinâmicas estáveis, não teríamos entropia, mas tampouco coerência devida ao não
equilíbrio, nem nenhuma possibilidade de falarmos de estruturas biológicas e,
portanto, um universo do qual o homem estaria excluído. (Prigogine, 2002, p. 80).

21

Termo cunhado no século XIX que significa “mundo circundante”, o meio ambiente.
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Processos em que a ordem é atingida através de um processo de desordem podem ser
observados em algumas obras de Ligeti, como alguns dos estudos para piano e o primeiro
movimento do Concerto para Piano. O Estudo n° 1 (1985), chamado não casualmente pelo
compositor de Désordre (Desordem), começa com figuras repetitivas com uníssono rítmico
em ambas as mãos, com acentos em oitavas a cada três ou cinco colcheias, o que cria uma
unidade entre os pentagramas nos quatro primeiros compassos. Mas em seguida as figurações
de um pentagrama começam a se defasar com relação ao outro 22 e a rítmica começa a mudar.
Se no começo há materiais unificados, a partir daí eles vão se dissociando gradualmente até
que existam duas unidades distintas, cada uma com sua própria acentuação e com compassos
separados. Nos primeiros compassos de dissociação há ainda certa integração rítmica entre as
figurações dos dois pentagramas, já que a maioria dos acentos de um é anacruse para os
acentos do outro, mas aos poucos os dois pentagramas se tornam independentes.
Lochhead, em seu artigo “Hearing the chaos”, se refere a este tipo de processo como
“ordenação para criar imprevisibilidade”. Ela classifica dentro deste tipo de utilização do
“caótico” em música, processos determinísticos do serialismo integral, a música processual
como as “phase pieces” de Steve Reich ou ainda a polifonia complexa, como a escrita
canônica de Atmosphères de Ligeti (LOCHHEAD, 2001, p. 218-226). Além desta categoria,
ela faz mais três classificações da utilização do caos em música 23: “ordenação para criar um
análogo sonoro do caos”, “caos como potencial criativo” e “caos liberatório”. Dentre estas
classificações, as que melhor se enquadram à Concepção Estética dos Ciclos Vitais são a
“ordenação para criar imprevisibilidade” e a “ordenação para criar um análogo sonoro do
caos". Utilizando como exemplo o Concerto Duplo para Cravo, Piano e Duas Orquestras de
Câmara de Elliott Carter, Lochhead diz que ele “representa uma imagem sonora dos
processos na qual a ordem é atingida a partir do caos por meio da disposição da forma, textura
e estruturas musicais, nos domínios das alturas e ritmos” e que, criando esta imagem sonora, o
compositor produziria “uma corporificação sonora que convida o ouvinte a experienciar
auditivamente os processos auto-organizáveis deste conceito de caos” (LOCHHEAD, 2001, p.
227). Nesta categoria, o compositor estaria, portanto, buscando um resultado sonoro
direcionado à idéia de caos, não sendo este resultado parte de um processo predeterminado.
22

A cada quatro compassos do estudo se retira uma colcheia no compasso da mão direita, voltando no próximo
compasso a ter o mesmo número de colcheias, mas os compassos de mão esquerda e direita ficam em
defasagem, até que o ciclo se complete e ambas as mãos encontram-se novamente em uníssono rítmico.
Processos semelhantes continuam a ocorrer ao longo do estudo.
23
A classificação foi construída a partir de obras da década de 50 e 60, mas formas de organização (ou
desorganização) utilizados em obras posteriores, como as composições que integram este projeto, ou obras
anteriores, também podem se enquadrar nessas categorias. Ao referir-se a Ligeti, a autora menciona também a
ligação de obras da década de 80 e 90.
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Na Concepção Estética dos Ciclos Vitais, normalmente é criado um direcionamento
estrutural que leva do caos à ordem ou da ordem ao caos, a partir da utilização dos diferentes
parâmetros musicais, se enquadrando na categoria “ordenação para criar um análogo sonoro
do caos". Eventualmente utiliza-se a “ordenação para criar imprevisibilidade” como uma
ferramenta auxiliar para criar elementos que se alteram imprevisivelmente dentro de um
contexto maior regulado pela idéia de análogo sonoro do caos, que ocorre normalmente de
forma mais intuitiva.

2.2.2. Estruturas dissipativas e pontos de bifurcação
Na obra Concerto Grosso 24 (ADAMI, 2003) existe uma mudança súbita na textura
fortemente relacionada com um de seus impetus geradores, já que “átomos turbilhão”,
associados a trinados dos instrumentos, estariam entrando em um estado de tensão e
movimento semelhantes ao ponto de fervura de um líquido. Musicalmente os “átomos
sonoros” de um instrumento se chocam aos de outros instrumentos a partir de escalas rápidas,
transferindo seu movimento, e parecem repentinamente se dirigir a um estado de organização
ao entrar em uma nova seção da música, onde os instrumentos são utilizados de forma
complementar. Pode-se criar aqui uma analogia com a teoria das estruturas dissipativas
desenvolvida por Ilya Prigogine. Segundo Capra (2003, p. 80), “o que mais intrigava
Prigogine era o fato de que organismos vivos são capazes de manter seus processos de vida
em condições de não-equilíbrio”. Prigogine se voltou para um fenômeno físico de autoorganização, no qual o aquecimento uniforme de uma fina camada de líquido, a partir de
baixo, estabelece um fluxo térmico constante que se move do fundo para o topo, levando o
sistema a se afastar do equilíbrio. Quando o sistema atinge um ponto crítico de instabilidade,
um “ponto de bifurcação”, emerge um padrão de células hexagonais ordenadas. Este
fenômeno é conhecido como “instabilidade de Bénard”, físico que o descobriu (CAPRA,
2003, p. 81). Conforme Prigogine

24

Obra para flauta doce, flauta transversa, dois pianos e quinteto (ou orquestra) de cordas.
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a matéria se comporta de maneira radicalmente diferente em condições de nãoequilíbrio, ou seja, quando os fenômenos irreversíveis desempenham um papel
fundamental. Um dos aspectos mais espetaculares desse novo comportamento é a
formação de estruturas de não-equilíbrio que só existem enquanto o sistema dissipa
energia e permanece em interação com o mundo exterior. Eis aí um evidente
contraste com as estruturas de equilíbrio, como os cristais, que uma vez formados
podem permanecer isolados e são estruturas “mortas”, que não dissipam energia.
(PRIGOGINE, 2002, p. 21).

Prigogine notou também que esse tipo de sistema, afastado do ponto de equilíbrio, que
chamou de estruturas dissipativas, pode evoluir em direção a estruturas mais complexas
conforme aumenta o fluxo de matéria e energia que passa através dele, podendo, portanto,
ocorrer diferentes pontos de bifurcação em um mesmo sistema. O nome das estruturas
dissipativas provém do fato de que as estruturas se mantêm justamente pelo fluxo de matéria e
energia que passa por elas e se dissipa, como ocorre no próprio processo vital. O ser vivo
possui uma estrutura que se mantém pelo fluxo constante de energia e matéria e se altera
conforme este fluxo aumenta ou diminui, porém mantendo seu padrão de organização.
Uma das características mais importantes desses sistemas afastados do equilíbrio é que
eles apresentam grande sensibilidade em suas condições iniciais, ao contrário dos sistemas
dinâmicos estáveis. As modificações nos sistemas não lineares “se amplificam ao longo do
tempo” de “maneira exponencial”. Esta característica é ilustrada por Prigogine através do
famoso “efeito borboleta”, no qual “a batida de asas de uma borboleta na bacia amazônica
pode afetar o tempo que fará nos Estados Unidos”. (PRIGOGINE, 1996, p.32)
Na matemática do século XX, o estudo da aparente desordem existente em alguns
fenômenos da natureza, por matemáticos como Poincaré e Lorenz, resultou no que é
conhecido como “teoria do caos”. Antes de mostrar o caos como algo aleatório, a teoria
mostra padrões complexos, mas ao mesmo tempo altamente organizados, como o “pêndulo
caótico”25, estudado por Ueda no final da década de 60 (Capra, 2003, p. 114). Estes sistemas
são matematicamente representados por equações não-lineares 26 e quando representados
graficamente resultam nos chamados “atratores estranhos” (cf. Capra, 2003, p. 114) (fig.
2.2.2.1), imagens que possuem um estranho equilíbrio entre ordem e desordem.

O pendulo caótico é um “circuito eletrônico não-linear com um acionador externo” em que cada oscilação é
única e “o sistema nunca se repete” (Capra, 2003, p. 114).
26
Incluindo aí as estruturas dissipativas.

25
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Fig. 2.2.2.1 – Atrator de Ueda – Representação gráfica em um sistema de fase bidimensional27
do movimento de um pêndulo caótico

2.2.3. Unidade estrutural, geometria fractal e autopoiese

A teoria do caos se relaciona amplamente com a geometria fractal, desenvolvida
simultaneamente a ela por Mandelbrot. Os fractais são figuras geométricas diferentes das
estudadas na geometria tradicional, por não apresentarem a mesma regularidade. Na natureza
existem diferentes tipos de simetria. Os seres humanos, por exemplo, possuem uma simetria
de “reflexão”, ou seja, dois lados semelhantes, enquanto os ouriços do mar possuem uma
simetria mais ampla, podendo ser girados em torno de um eixo central mantendo sempre sua
simetria, ou seja, possuem simetria “rotacional”. Porém, as simetrias quase sempre são
aproximações, pois normalmente existem pequenas irregularidades na estrutura simétrica de
um ser vivo. Outros seres vivos possuem outros tipos de regularidades, sendo uma das mais
comuns a proporção áurea (como na concha do náutilo ou nas populações de abelhas macho e
fêmea). A proporção áurea é uma divisão de uma estrutura em duas partes de forma que a
proporção da menor parte em relação à maior seja igual à proporção da maior parte em
relação ao todo, o valor da proporção é de aproximadamente a 0,618/1. A parte menor que
divide o todo equivale a 0,382/1, aproximadamente, e será denominada aqui como proporção
áurea invertida ou inversa (fig. 2.2.3.1). O ponto onde ocorre a divisão das seções é
denominado ponto áureo.

27

Sistema de fase é o nome utilizado para a representação gráfica em duas ou mais dimensões dos sistemas
dinâmicos, semelhante a um gráfico cartesiano.
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Figura 2.2.3.1 – Retângulo dividido pela proporção áurea.
Os fractais apresentam um outro tipo de coerência: a repetição de padrões
característicos em diferentes níveis estruturais, sem que eles sejam necessariamente idênticos
ou apresentem uma relação de proporções fixas28. A couve-flor é um exemplo bem conhecido
de geometria fractal, pois podemos a dividi-la diversas vezes encontrando sempre um formato
semelhante. Outros exemplos de geometria fractal presentes na natureza são a forma do
brócolis, das ramificações pulmonares do ser humano (traquéia/brônquios/bronquíolos) e
novamente a concha do náutilo. A concha do náutilo, portanto, contém uma geometria fractal
em que os elementos semelhantes estão dispostos na proporção áurea (fig. 2.2.3.2 e fig.
2.2.3.3).

Figura 2.2.3.2 – Foto da parte interna da concha do molusco náutilo.
Fonte: BACARO, 2009, p.16

28

Para se criar estruturas fractais artificialmente, normalmente se utilizam fórmulas matemáticas com uma
variável reiteradas, utilizando-se como nova variável o seu resultado.
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Fonte: LANGE E NARDELLI, 2007, p. 6.

Fig. 2.2.3.3 – Desenho de um náutilo contendo as medidas de cada meia volta de sua espiral,
em relação à primeira volta (medida padrão, ou 1). Dividindo dois números subsequentes, o
menor pelo maior, obteremos sempre aprox. 0,618.

A geometria fractal tem sido utilizada na música principalmente a partir da segunda
metade do século XX (ao menos de forma consciente), podendo servir como elemento
unificador da estrutura musical, por poder se aplicar desde a elementos mínimos, como uma
figuração melódica, até a organização da estrutura global de uma obra. Os gráficos da
Sinfonia Mitos, de Reynolds (ver fig. 1.1.4 a 1.1.7), demonstram como o design gráfico
gerado a partir da imagem das pedras gêmeas japonesas se reflete desde a estrutura em larga
escala da obra até pequenas figurações melódicas.
Ainda relacionado às novas concepções sistêmicas da vida, a unidade estrutural pode
ser vista através da idéia de autopoiese, termo cunhado por Maturana e Varela. Segundo
Capra,
Autopoiese, ou „autocriação‟, é um padrão de rede no qual a função de cada
componente consiste em participar da produção ou da transformação dos outros
componentes da rede. Dessa maneira, a rede, continuamente, cria a si mesma. Ela é
produzida pelos seus componentes e, por sua vez, produz esses componentes (2003,
p. 136).

Um ser vivo, como definem Maturana e Varela, é uma unidade, ou máquina
autopoiética, funcionando como um sistema fechado.
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Uma máquina autopoiética é uma máquina organizada como um sistema de processos
de produção de componentes concatenados de tal maneira que: I) geram os processos
(relações de produção que os produzem através de suas contínuas interações e
transformações), e II) constituem a máquina como uma unidade no espaço físico.
(Maturana e Varella, 1997, p. 71).

Musicalmente, a idéia de autopoiese pode ser utilizada na criação de novos materiais a
partir de materiais já utilizados na obra, bem como em transformações posteriores a partir da
inter-relação entre esses materiais, ou de materiais distintos, ou na sua utilização na estrutura
de forma complementar, levando de um material ao outro ciclicamente.

2.2.4. Acoplamento estrutural: a influência do meio e as mudanças súbitas

Ao falar de estruturas dissipativas e pontos de bifurcação, Prigogine comenta o fato de
que os sistemas são sensíveis a variações no ambiente, podendo levar um sistema a “escolher”
entre diferentes ramificações em um ponto de bifurcação. Um exemplo utilizado por ele é o
processo de resfriamento de uma solução de Clorato de Sódio. Normalmente o resfriamento
resultaria na formação de dois tipos de cristais em mesma quantidade. No entanto, se esta
solução é agitada em um momento do processo, o resultado é a formação de somente um dos
dois tipos de cristal, ou seja: um elemento externo obriga o sistema a uma mudança de curso,
eliminando a formação de um dos tipos de cristal. O mais intrigante, no entanto, é que, apesar
de uma ação externa ao sistema direcionar a transformação química neste experimento, não é
possível prever qual dos dois tipos de cristal vai ser formado, o caminho é “escolhido” pelo
próprio sistema. (PRIGOGINE, 2002, p. 24-25).
Os sistemas autopoiéticos que caracterizam os seres vivos se relacionam com o meio
(ambiente ou outro ser vivo que faça parte do meio) através do que Maturana e Varela (2001)
definem como acoplamento estrutural. Uma mudança brusca no ambiente causará mudanças
no sistema autopoiético, mas, por se tratar de um sistema fechado, estas mudanças ocorrerão a
partir de uma reorganização interna do próprio sistema, levando em conta sua ontogênese, ou
seja, de acordo com os conhecimentos já adquiridos pelo ser em seu desenvolvimento
anterior29 . Desta forma, uma mudança súbita no meio ocasiona uma mudança no sistema
autopoiético, porém esta reorganização mantém seu padrão e sua coerência de acordo com seu
desenvolvimento histórico e, portanto, mantém sua identidade, pois as mudanças estruturais,

29

Cf. Matura e Varela (2001).
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conforme Capra (2003, p. 212), são “atos de cognição”, e a cognição “não reage aos estímulos
ambientais por meio de uma cadeia linear de causa e efeito, mas responde com mudanças
estruturais em sua rede autopoiética não linear” (ver fig. 1.4.1).
Ao ouvir o segundo movimento do Concerto para Piano de Ligeti, notei que existe um
processo gradual que poderia ser comparado a este padrão de mudança, e, diferente das
composições que eu compus durante o mestrado, existe a presença do súbito, não gerado a
partir de uma transformação gradual. Em determinado ponto do movimento, existem ataques
violentos súbitos, em um contexto sonoro que se mantinha entre ppp e p. Estes ataques são
seguidos por uma mudança estrutural coerente com o que havia sido apresentado até então, e
o desenvolvimento continua a ocorrer de forma contínua, mas agora direcionado a um
crescimento de intensidade e textura. Pode-se considerar que a densificação dos parâmetros é
a mudança desencadeada pelos ataques (o fator externo), mas os materiais utilizados são os
mesmos já apresentados no decorrer da obra, embora transformados, o que demonstra a
importância da ontogênese da obra em seu desenvolvimento.

2.2.5. Das partes para o todo: a composição e o processo criativo

As estruturas dissipativas e a autopoiese fazem parte dos três critérios de Capra (2003)
para sua “teoria emergente dos sistemas vivos”. Os três critérios são: padrão de organização –
a configuração de relações que determina as características essenciais do sistema, sendo
considerado o modelo ideal o da autopoiese, elaborado por Humberto Maturana e Francisco
Varela; estrutura – a incorporação física do padrão de organização do sistema, tendo como
modelo as estruturas dissipativas; e processo vital – a atividade envolvida na incorporação
contínua do padrão de organização do sistema, identificada com o processo de cognição, mas
tendo em vista um significado mais amplo deste termo, o qual considera a cognição não como
um processo de pensar, mas como um processo de perceber e agir, não sendo necessária para
isto a existência de um sistema nervoso (CAPRA, 2003, p. 134 - 145).
Na composição musical, pode-se associar o padrão de organização ao processo de
organização dos materiais ao longo da música e ao modo como eles interagem de forma a
compor um sistema de inter-relações, mantendo uma unidade estrutural. A estrutura está
associada aos materiais utilizados em seus diferentes níveis de complexidade, correspondendo
à forma musical. Se se pode identificar a estrutura de uma obra, definindo-se as partes que a
constituem, o padrão de organização refere-se a como estas partes interagem e como elas
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transformam umas às outras. O processo vital aqui é visto como o elo de ligação entre a obra
musical em si e o compositor, ou seja, corresponde ao processo criativo. A composição se
alimenta das idéias do compositor. O compositor corresponde então ao meio em que ela está
inserida e com o qual ela interage através de uma espécie de acoplamento estrutural, ou, em
alguns casos, é o próprio compositor que se sente inserido na obra, ou seja, a obra seria um
meio no qual o compositor estaria inserido, como atesta Harvey:
O compositor frequentemente se torna tão absorvido na peça musical que ela
começa a constituir, para ele, um mundo separado, autossuficiente. Isto se prova
pela forma na qual compositores descrevem que „vivem‟ ou „habitam‟ sua música:
Beethoven escreve que „Eu vivo inteiramente em minha música‟, enquanto Wagner
escreve de Tristão que „Eu estou vivendo completamente nesta musica...eu vivo nela
eternamente..‟ (1999, p. 33)

Esta inter-relação entre composição e compositor significa que toda a transformação
pela qual o compositor passa vai ser de alguma forma transferida à obra e igualmente, ao ser
transformada, a obra irá se comunicar com o compositor levando-o também a uma
transformação. Segundo Manzolli (1997, p. 2) “o fluxo e refluxo de informação sonora, entre
o compositor e a obra, modificam as estratégias de escolha e, eventualmente, criam novos
padrões sonoros, que passarão a fazer parte do próprio domínio de escolha”. O fato de uma
composição ser pensada como um sistema auto-organizado, semelhante aos sistemas
autopoiéticos, não diminui, portanto, a participação do compositor, pois ela igualmente forma
um sistema de inter-relações, em outro nível, junto ao compositor.
A definição de cognição dada por Capra (2003, p. 145), envolvendo “percepção,
emoção e ação”, aos quais ele acrescenta, “a linguagem e o pensamento conceitual”30, entre
outros atributos no domínio humano, corresponde também aos principais elementos
envolvidos no ato da criação musical. Conforme o compositor alimenta a música, nutrindo-a
com novos materiais musicais, a música cresce e se desenvolve, e os materiais utilizados, no
conjunto, adquirem funções através de sua inter-relação indicando muitas vezes ao
compositor o caminho que este deve seguir. É claro que o compositor faz as escolhas, mas por
vezes, parece realmente que a obra necessita seguir numa direção e o compositor sente a
necessidade de seguí-la. Sloboda, referindo-se ao relato de um compositor31, diz que
30

Pode-se comparar esta idéia com os processos psicológicos da composição apresentados na fig. 1.1.2: a
emoção existe em ambos, a ação corresponde aos processos criativos, a percepção aos processos perceptivos e a
linguagem e pensamento conceitual aos processos cognitivos. A ordem diferente colocada por Capra com
relação à figura, mostra também como os processos se intercambiam: a percepção leva a uma emoção, mas está
canalizada pelos processos cognitivos e leva a uma ação.
31
O relato é de Reitmann (1965).
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é provável que os condicionamentos internos gerados pelo material já composto, de
acordo com algum princípio geral de consistência ou equilíbrio, sejam mais
importantes do que tais condicionamentos externos32. [...] Parece que o compositor
busca descobrir propriedades inicialmente não notadas, no material já composto,
para ajudá-lo a gerar novas idéias para continuar (2008, p.161).

Esta relação funcional adquirida pelos materiais vai aos poucos criando o todo, e as
partes adquirem qualidades às quais não disporiam isoladamente. Fazendo uma analogia, é o
que Morin (2005) chama de “Unitas Multiplex”, ao referir-se às relações entre seres vivos. A
união do biótopo – “o meio geofísico” – e de uma biocenose – “o conjunto das interações
entre os seres vivos de todas as espécies que povoam o biótopo” (p. 33) – “é plenamente um
sistema, ou seja, um todo se organizando a partir da interação de seus componentes” (p. 36).
Morin frisa que não só as partes adquirem novas propriedades a partir das inter-relações no
todo, mas o todo também cria limitações,
“eliminando ou destruindo o que não pode integrar, instituindo a lei de ferro da
devoração mútua. Como veremos, as relações entre o todo e as partes são de uma
extrema ambigüidade e complexidade, ilustrado pelo princípio [...] de que o todo é
ao mesmo tempo, mais e menos que a soma das partes, que o todo é mais e menos
que o todo, que as partes são mais e menos que as partes, que há cisão, buracos
negros, zonas de sombra dentro do todo e também nas interações entre as partes.
Como todo sistema ativo, o ecossistema é, ao mesmo tempo, constituído e
dilacerado por suas interações internas (2005, p. 36).

Estas relações entre as partes e o todo, na composição, significam que os materiais vão
interagir de acordo com regulações internas do sistema criado a partir de suas inter-relações, o
que o torna semelhante a um sistema autopoiético, ou auto-organizado. Também significa que
um material pode gerar uma nova idéia quando utilizado em diferentes contextos
composicionais, pois possui também qualidades diferentes em cada sistema de inter-relações
(ou seja, quando se relaciona com outros materiais ou altera sua organização em relação a
materiais semelhantes). Um exemplo de como os materiais podem adquirir um novo sentido
quando em diferentes contextos, interagindo com novos materiais, é o terceiro movimento da
Sinfonia de Berio, que utiliza inúmeras citações, sendo a principal o scherzo da Terceira
Sinfonia de Mahler, que a perpassa e sobre o qual frequentemente as demais citações são
sobrepostas.. Comentando sobre esta obra, Hicks (1982, p. 221) afirma que “por certo existe
atualmente um novo ecletismo em desenvolvimento, no qual linguagens musicais, „vozes‟ de

32

Sloboda se refere a condicionamentos internos como aqueles ditados pela própria composição, e externos
aqueles condicionamentos existentes a priori, antes mesmo da composição começar, como por exemplo a
estrutura de fuga que gere a peça do relato do compositor..
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muitos lugares e épocas, são livremente juntadas e remodeladas em surpreendente novo
contexto”.
A composição é, portanto, uma estrutura organizada através de um complexo sistema
de inter-relações entre seus materiais, formando uma unidade quase autônoma, mas que está
em completa interação com o compositor, o qual, por sua vez, está conectado ao ambiente que
o cerca. Esta visão mais ampla da composição musical leva ao entendimento da composição
musical como um processo de inter-relações que não se restringe ao seu produto ou suporte
físico, mas forma uma rede que se comunica com todo o universo que a cerca, interferindo
nele e ao mesmo tempo recebendo sua interferência. Este processo em parte pode se
enquadrar no que Chaves chama de território de tomada de decisões ideológicas, no qual “o
compositor embarca em um diálogo com seu repertório de escolha” (2009a, p. 4), e que
também pode levar aos seguintes questionamentos: como interfiro através de minha obra na
sociedade e no mundo? E como sofro interferência?33 Este é um questionamento que leva a
composição musical a um território amplo, e merece ser pesquisado a fundo, mas que
certamente transcende os limites deste projeto.

2.3. A CONCEPÇÃO ESTÉTICA DOS CICLOS VITAIS: UMA SÍNTESE

Um ponto a ser destacado na Concepção Estética dos Ciclos Vitais é a integração do
processo criativo como parte importante, bem como o fato de se pensar o processo criativo
como um ciclo que caminha lado a lado a esta concepção, se desenvolvendo semelhantemente
a um ciclo vital, e retornando diversas vezes ao seu ponto de partida em diferentes níveis de
um processo mais amplo, por fim se ligando ao meio que o engloba.
Também se considera que o processo de desenvolvimento musical analogamente ao
ciclo de nascimento, desenvolvimento, morte e renascimento, o qual recomeça o ciclo em
outro nível, continua sendo um direcionador da estrutura em larga escala dentro da concepção
estética. Musicalmente este processo é representado por processos de construção gradual de
materiais, crescimento ou adensamento dos parâmetros sonoros e da textura e direcionamento
de estruturas fragmentarias a estruturas unificadas, como o nascimento e desenvolvimento, e a
fragmentação dos materiais ou a rarefação dos parâmetros sonoros ou da textura, como um
declínio que pode levar à morte ou à necessidade de uma reorganização do sistema (alguns
33
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procedimentos podem se assemelhar às técnicas de compositores citados ao longo deste
capítulo).
O que se amplia consideravelmente no estágio atual da concepção estética é o
conjunto de derivadas que a constitui. A tarefa de organizar todos os elementos expostos neste
capítulo é muito difícil, pois existem elementos das novas concepções que se entrelaçam entre
si ou com as derivadas anteriores e, dependendo da forma de abordagem, poderiam ser
agrupadas em conjunto ou como derivadas a parte. Por uma questão metodológica, torna-se
necessário criar uma divisão tentando tornar claros os conceitos e como eles se refletem na
música. Deve-se ter em mente, no entanto, que todos os conceitos se interligam, e por vezes
poderiam ser pensados em conjunto. A análise da Sinfonia Sistêmica no terceiro capítulo
mostrará como muitas vezes uma derivada surge justamente a partir da utilização de outra e,
portanto, será uma ferramenta importante para compreender a interconexão das derivadas,
contextualizadas musicalmente. Após ter definido quais seriam as derivadas, chegando a um
número de dez, a ordem de apresentação em que elas seriam apresentadas foi também uma
decisão difícil, pois elas ocorrem quase sempre de forma concomitante na composição.
Optou-se enfim por iniciar e utilizar como penúltima derivada as derivadas que melhor
definem a unidade e a multiplicidade e a continuidade dos ciclos vitais, iniciando pela
derivada do “movimento cíclico de eterno retorno em constante mudança e evolução”, e tendo
como penúltima derivada “a unidade orgânica do todo e a Unitas Multiplex”, e concluir com a
derivada “a composição e o processo criativo em integração” – que liga a concepção estética
em um macrosistema composição-compositor-meio. Segue-se a apresentação das dez
derivadas da Concepção Estética dos Ciclos Vitais e sua correspondência na estrutura
musical.
1) O movimento cíclico de eterno retorno em constante evolução – O movimento cíclico
de eterno retorno corresponde à repetição de etapas do que pode ser considerado uma volta do
ciclo, ou uma nova existência – ou seja, cada sequência de nascimento, desenvolvimento,
auge e morte, existindo em função de um re-nascimento do ser. Cada existência tem sua
própria dinâmica interna, que consiste na passagem, geralmente gradual, de uma etapa à outra.
O retorno das etapas na nova volta do ciclo também é dinâmico, pois a repetição destas etapas
se dá em um novo nível de desenvolvimento, sob nova ótica e adquirindo nova compleição.
Portanto, existem mudança e evolução constantes em cada volta do ciclo. Musicalmente, isso
significa que existe retorno dos materiais em diferentes pontos de uma obra, porém nunca
ocorrendo de forma idêntica. O material pode se diferenciar por sua utilização em um
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contexto diferente ou por transformações, que normalmente ocorrem de acordo com o
desenvolvimento da obra, pela interação com outros materiais que podem fundir-se a ele ou
desencadear alterações de algumas de suas características.
2) Estruturas dissipativas e pontos de bifurcação – Os seres vivos, bem como os
ecossistemas os quais eles integram, são sistemas complexos cuja estrutura se mantém através
de um fluxo constante de matéria e energia típicos das estruturas dinâmicas instáveis. Os
momentos de mudança nos ciclos vitais correspondem a momentos de tensão crescente
levando a uma bifurcação à qual se seguem momentos de maior estabilidade. A música, por
sua característica de desenvolvimento temporal, sendo uma arte especialmente dinâmica, pode
ser fortemente associada às estruturas dissipativas. Ela possui um fluxo constante de matéria e
energia em diferentes níveis, caracterizado pela transformação de seus materiais e parâmetros
sonoros moldando a estrutura musical. Alterações crescentes nestes parâmetros (que
geralmente alteram características dos materiais), ou alguma forma de adensamento na
utilização dos materiais (que por sua vez possuem alterações paramétricas correspondentes),
levam a auges seguidos de um novo direcionamento estrutural, correspondente a uma
mudança de seção, movimento ou outra forma de segmentação na música. O fluxo de
materiais musicais e as transformações dos parâmetros sonoros são associados ao fluxo de
matéria e energia das estruturas dissipativas, e os auges seguidos de uma mudança estrutural,
criados pelo crescimento dentro desses parâmetros ou do direcionamento do material,
associados aos pontos de bifurcação.
3) Do caos à ordem – Os estudos mais recentes da física de partículas obrigaram a uma
mudança de ponto de vista com relação à física tradicional, buscando explicação para
fenômenos mais complexos em teorias que estudam o caos, o que os levou a teorias que
encontram formas de organização do caos. A organização a partir do caos também é foco da
teoria das estruturas dissipativas de Prigogine e é analisada na organização da vida na
natureza por Morin. Na Concepção Estética dos Ciclos Vitais, duas formas de utilização da
idéia de caos e ordem são utilizadas baseando-se em Lochhead (2001):
a) ordenação para criar um análogo sonoro do caos – busca-se um direcionamento do caos à
ordem ou da ordem ao caos “por meio da disposição da forma, textura e estruturas musicais”
para criar uma “uma corporificação sonora que convida o ouvinte a experienciar
auditivamente os processos auto-organizáveis deste conceito de caos” (LOCHHEAD, 2001, p.
227). É uma ordenação mais intuitiva buscando o resultado sonoro sem uma preocupação
central em processos predeterminados, embora esses possam ser utilizados de forma auxiliar.
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O caos é pensado então como um fator de ordem na composição e o direcionamento
caos/ordem determinará junto a outros elementos a estrutura da composição.
b) ordenação para criar imprevisibilidade – utiliza-se processos pré-determinados para criar
elementos que se alteram imprevisivelmente (o caos é gerado pela ordem) dentro de um
contexto maior regulado pela idéia de análogo sonoro do caos.
4) A presença de opostos e sua superação ou unificação – a própria idéia de caos e ordem é
um exemplo de elementos opostos. A presença de opostos existe na natureza interna dos
ciclos vitais – na oposição dos conceitos de vida e morte, de desenvolvimento e decadência. A
ambiguidade é superada pela movimentação contínua do ciclo, na transformação de um
conceito no seu oposto para mais tarde retornar à sua forma anterior, se unificando como parte
de uma mesma realidade, do mesmo "corpo" do ser. Musicalmente, consiste na utilização de
materiais contrastantes, mas que se integram ao longo da composição, pela fusão de materiais,
pela transformação de um material no outro no desenvolvimento da música ou por uma
sobreposição em que os materiais são utilizados de forma complementar. Também pode ser
vista na estrutura musical pela alternância de seções representando o desenvolvimento do ser.
O desenvolvimento da composição leva a auges que pressupõem um declínio que por fim leva
à idéia de morte, a partir da qual a música passa a se reestruturar e, portanto, significando um
novo nascimento. O caos e a ordem se inserem dentro dessa idéia cíclica. Musicalmente, o
caos é direcionado à ordem a partir de elementos provenientes desse caos, que aos poucos vai
se organizando, sendo o processo de estruturação que gera ordem associado ao nascimento ou
renascimento ou, ainda, a momentos em que há uma desestabilização levando à necessidade
de uma reestruturação para alcançar-se novamente uma estabilidade. Muitas vezes é possível
pensar em auto-organização, já que elementos coincidentes do caos podem gerar elementos de
ordem na estrutura musical.
5) O vir-a-ser contido no germe do ser – Todos os elementos de uma composição estão
interligados, e a utilização de novos elementos levando à transformação do sistema ou à
transformação de um elemento pré-existente implica em uma amplificação desta
transformação conforme a composição se desenvolve. Muitas vezes um elemento simples
ganha complexidade, transformando-se em material importante no decorrer da composição,
ou, como no “efeito borboleta”, uma pequena transformação em um material se reitera ou leva
a uma reação em cadeia fazendo com que ocorram grandes transformações na estrutura global
da obra. Também existe na passagem de uma etapa a outra de representação dos ciclos, pois o
atingir um auge de densificação de parâmetros sonoros, em analogia ao máximo
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desenvolvimento do ser, implica uma posterior retração destes parâmetros até atingir a etapa
da morte, e o oposto ocorre na relação morte-renascimento.
6) Autopoiese – O conceito de autopoiese consiste em uma interação recíproca entre
elementos de um sistema de forma que cada um participa da produção ou da transformação do
outro. Na música, consiste na criação de novos materiais a partir de materiais já utilizados na
obra, e em transformações posteriores geradas por esses novos materiais sobre os materiais
que o geraram, seguindo-se um ciclo recursivo de interação. Também ocorre entre materiais
distintos que interagem e se transformam ou que são utilizados de forma complementar,
levando-se de um material ao outro ciclicamente, ajudando a manter a unidade estrutural. A
autopoiese também ocorre no processo criativo, pois, muitas vezes, materiais diferentes são
gerados ao mesmo tempo e têm forte inter-relação, contendo elementos um do outro, ou, às
vezes, materiais gerados mas deixados em espera interagem na geração de novos materiais e,
quando se retorna aos materiais iniciais na sequência do processo criativo, eles por sua vez
são influenciados pelas idéias desses novos materiais.
7) Acoplamento estrutural – O acoplamento estrutural significa que diferentes sistemas
interagem (ou um sistema e seu meio) causando transformações um ao outro. Essas
transformações, no entanto, ocorrem de acordo com a ontogênese de cada sistema, ou seja, de
acordo com o seu desenvolvimento histórico, como no processo autopoiético supracitado.
Portanto, mudanças em um sistema causam uma reação no outro sistema sem que esse seja
diretamente transformado – é o próprio sistema que conduz suas transformações, adaptandose às mudanças do outro sistema (ou de seu meio). Musicalmente, dois materiais interagem
causando transformações sobre o outro, mas sem que nenhum dos materiais perca sua
identidade de forma súbita. Eles se transformam mantendo parte de suas características. A
presença de um elemento súbito, uma perturbação no sistema, causará também uma
transformação, por vezes drástica, no sistema, mas os materiais assimilam a mudança e se
adaptam a ela de acordo com o seu percurso de transformações, e o sistema continuará
contendo os demais elementos que o formavam em uma nova configuração que se integre às
suas novas características.
8) A presença de estruturas simétricas, da proporção áurea e de fractais – Algumas das
regularidades mais encontradas nos seres vivos são as simetrias, a proporção áurea e os
fractais. Elas aparecem frequentemente nas obras geradas dentro da Concepção Estética dos
Ciclos Vitais, sendo muitas vezes geradas de forma inconsciente, sendo constatadas após o
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processo de criação da música. As simetrias aparecem com frequência na estrutura global da
composição, por semelhança de materiais ou processos de desenvolvimento musicais
semelhantes distribuídos simetricamente ao longo da composição, não significando por isso
que as seções com essas semelhanças tenham a mesma duração. A proporção áurea
normalmente indica proporções entre seções subsequentes, ou pontos importantes da
estrutura, onde ocorre um clímax, uma mudança de direcionamento, apresentação de um
material novo importante ou outro evento de importância estrutural, na composição como um
todo ou dentro de seções ou conjuntos de seções. Muitas vezes as simetrias estão adaptadas a
essas proporções, ou seja, a estrutura musical possui seções organizadas de forma espelhada,
mas com durações aproximadas à proporção áurea. Os fractais aparecem na reprodução de
elementos importantes da obra em diversos níveis estruturais, como, por exemplo, a
reprodução de intervalos característicos de um material musical no nível harmônico, em
diferentes níveis melódicos e em pontos de direcionamento da estrutura.
9) A unidade orgânica do todo e a Unitas Multiplex – A unidade orgânica do todo
corresponde às inter-relações entre as partes que constituem o todo, e ocorre naturalmente
pela presença das derivadas anteriores e pelo direcionamento da estrutura musical com
crescimento e desenvolvimento análogos ao ciclo vital. A inter-relação das partes faz com que
elas criem um todo que adquire um sentido diferente do que o conjunto das partes utilizadas
isoladamente. Entretanto, essa característica também faz com que essas partes possam
adquirir novo sentido quando utilizadas em contextos diferentes. Como no conceito de Unitas
Multiplex de Morin, o todo é mais do que a simples soma das partes, mas ao mesmo tempo, a
soma das partes é mais do que o todo. Isso significa que os materiais de uma composição
podem ser utilizados de forma a gerar uma estrutura musical unificada, mas podem ser
aproveitados de diferentes maneiras, em diferentes seções, movimentos ou obras, criando
sonoridades distintas pela interação com outros materiais ou contextos, como uma utilização
do mesmo material em texturas ou agrupamentos diferentes. O resultado é a existência
simultânea de unidade e variedade, seja em um movimento, pela inter-relação de seções, em
uma obra, pela inter-relação entre movimentos, ou um conjunto de obras, por suas interrelações mútuas.
10 – A composição e o processo criativo em integração– A composição musical e o
processo criativo que a gera estão profundamente relacionados. Durante o processo criativo o
compositor cria materiais musicais, mas ao mesmo tempo esses materiais direcionam a
criação do compositor. Durante o processo criativo o compositor está ligado ao meio com o
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qual interage, podendo ter novas experiências e adquirir novos conhecimentos durante esse
processo; ao mesmo tempo está ligado à composição e, conforme compõe, a reavalia e
reestrutura de acordo com o direcionamento que ela vai tomando. Portanto, a própria
composição por vezes indica ao compositor o caminho a ser tomado. Algumas decisões sobre
passos a serem tomados no processo criativo acabam levando a repensar um material,
resultando em alterações, as quais por sua vez levam o compositor a reavaliar os próximos
passos a serem tomados no processo. Este processo influi na estrutura global da composição,
pois a história do processo criativo da obra indica também como os elementos que a
constituem irão interagir e se organizar gerando uma determinada forma ou estrutura musical.
Existe então uma espécie de processo vital onde o compositor alimenta a composição
e a composição alimenta o compositor com novas idéias, interferindo e indicando caminhos a
serem tomados e transformando e alterando sua bagagem composicional. Num nível superior,
existe também a interferência do meio sobre o compositor e em consequência sobre seu
processo criativo e sua obra, que por sua vez interferem no meio pelo ciclo de geração e
difusão, que culmina na apreensão como o ponto de retorno ao início do ciclo. Assim, o
processo criativo tem um ciclo vital que começa no nascimento de uma nova composição a
partir de idéias provenientes de alguma motivação ou inspiração, musical ou extramusical –
um impetus que funciona como uma força que movimenta o processo criativo –, se
desenvolve de acordo com procedimentos regulares, como na Teoria dos Estágios de Wallas,
seguindo um padrão de organização, e de acordo com procedimentos específicos,
correspondentes à bagagem musical e cultural do compositor e a elementos provenientes do
meio que tragam interferências durante processo, os quais mantém um fluxo de energia e de
materiais que nutrem o processo e fazem com que ele se desenvolva no tempo, o que pode ser
comparado ao fluxo de matéria e energia que mantém as estruturas dissipativas. Como todo o
processo vital, o processo criativo de uma composição chega ao fim no momento em que o
compositor sente que os materiais criaram um todo que se sustenta e que continuar o processo
seria redundante ou contraprodutivo. Comparando a um ser vivo, a morte chega quando o seu
organismo não consegue mais manter sua organização aproveitando a matéria e energia do
meio. Mas assim como a matéria e a energia do ser vivo que morreu retornam ao meio e são
reaproveitadas em novos ciclos vitais na cadeia alimentar, existe uma realimentação do ciclo
composicional ao finalizar-se o processo criativo. Ele renasce de acordo com o retorno
desencadeado pela difusão ou pela própria reavaliação, consciente ou inconsciente, do
compositor. Os materiais composicionais e a energia empregada na criação da obra se

81

disseminam pelo meio em que o compositor está inserido e adicionam novos elementos à sua
bagagem composicional teórica, prática e estética ou à bagagem de outros compositores.
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3. ANÁLISE DE UMA OBRA GERADA DENTRO DA CONCEPÇÃO
ESTÉTICA DOS CICLOS VITAIS: SINFONIA SISTÊMICA34

Quatro obras foram compostas durante o doutorado: Variações Simbióticas, para
contrabaixo solo (2007); Ernst Gesang, para barítono ou baixo e piano; Piano Harm, para
piano e sons eletroacústicos; e Sinfonia Sistêmica, para orquestra sinfônica. Destas obras, a
Sinfonia Sistêmica foi selecionada para integrar a tese de doutorado, por ser a obra mais
ampla, contendo todos os elementos da Concepção Estética dos Ciclos Vitais apresentados
nesta tese. Sendo uma obra dividida em movimentos, é possível analisar o processo
composicional em diferentes níveis estruturais: o nível da interação com o meio; o nível
global, da interação entre os movimentos; o nível dos movimentos, da interação entre suas
seções e subseções; e o nível dos materiais musicais.
A seguir serão feitas análises de diferentes aspectos do processo composicional desta
obra, que, além de ter sido gerada seguindo a concepção estética em questão, teve seu
processo criativo desenvolvido em muitos aspectos conforme os processos criativos
discutidos na primeira seção desta tese. Primeiramente será discutido o processo de criação da
obra como um todo, de um modo mais geral, associando também o processo criativo com os
ciclos vitais, tendo em vista que esses processos se refletiram no desenvolvimento musical
deste movimento. Depois serão feitas análises de cada movimento da obra, levando em conta
os diversos aspectos da concepção estética como estruturadores do desenvolvimento musical.
Para concluir, serão levantados aspectos que unificam estes movimentos, em uma rede de
aspectos interligados.

3.1. UMA VISÃO GLOBAL DO PROCESSO CRIATIVO DA “SINFONIA
SISTÊMICA” DENTRO DA CONCEPÇÃO ESTÉTICA DOS CICLOS VITAIS
O projeto de composição da Sinfonia Sistêmica foi contemplado pela Fundação
Nacional das Artes – FUNARTE, no Programa de Bolsas de Estímulo à Criação Artística –
Categoria Música (Composição Erudita), em dezembro de 2008. As motivações que
normalmente guiariam o processo são a intrínseca, ou seja, a satisfação ou mesmo
34
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necessidade do compositor de ver sua obra se desenvolvendo, e a extrínseca com regulação
integrada, levando em conta o pensamento estético e os elementos já interiorizados pelo
compositor, neste caso, principalmente a Concepção Estética dos Ciclos Vitais. O fato de os
elementos da concepção já estarem plenamente assimilados, quase se equivalendo à
motivação extrínseca, também possibilitaram que os elementos da concepção estética fossem
utilizados de forma bastante intuitiva e gerados muitas vezes em nível inconsciente. A
premiação e a exigência de um prazo de conclusão se integraram também como motivações
extrínsecas com regulação externa, o tipo de motivação que estaria mais próxima à
amotivação no quadro de Decy e Ryan (ver fig. 1.2.1). No entanto, estas motivações não
foram vistas como negativas no processo, mas antes como um estímulo para a composição.
Este aspecto é comum em meu processo criativo, sendo mais comum a obra se encaminhar
mais rapidamente para a conclusão quando existe um prazo limite estabelecido. Rossini é um
exemplo deste tipo de motivação. Em carta a um “cavalheiro não identificado”, Rossini envia
“receitas” de como escrever uma abertura de ópera. A primeira diz:
Espere pela véspera da estréia antes de compor a abertura. Nada é melhor para a
inspiração que a necessidade, a presença de um copista esperando pelo seu trabalho,
folha a folha, e o sinistro espetáculo do empresário arrancando seus cabelos em
desespero. Todas as verdadeiras obras-primas deste gênero foram escritas deste
jeito. Na Itália, em meu tempo, todos os empresários, aos trinta anos, eram tão
carecas como a palma de sua mão (HUGHES, 1956, p. 247).

Assim como no caso de Rossini, um copista foi contratado para formatar a grade de
orquestra e fazer as partes dos movimentos da Sinfonia que estavam finalizados enquanto se
finalizavam os intermezzi e o último movimento, o qual eu mesmo formatei para dar tempo ao
copista de terminar os demais movimentos, que eram extremamente complicados devido à
utilização de técnicas não convencionais e pela quantidade de instrumentos.
Essa pressão para que a obra fosse concluída no prazo levou à busca de soluções
interessantes no processo criativo. Embora a composição tenha sido colocada no papel entre
janeiro e julho de 2009, o processo criativo começou muito mais cedo. A concepção da idéia
geral da obra começou a se concretizar quando tomei conhecimento do edital da FUNARTE,
em setembro de 2008, apenas dois dias antes do prazo final de envio do projeto (que depois
acabou sendo ampliado). Já existia o “estado de ânimo especial” ao qual Villar se refere,
sendo ele ampliado pela motivação maior deste concurso, que obrigava a rapidamente se
estabelecer o “problema geral de escrever” (VILLAR, 1975, p. 279) a composição. No
entanto, idéias geradas anteriormente e materiais de composições anteriores foram utilizados,
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e o processo na verdade não tem uma data inicial e final que possam ser concretamente
definidos. A seguir, o processo criativo da Sinfonia Sistêmica vai ser comentado de uma
forma geral, fazendo-se uma analogia às etapas dos ciclos vitais.

3.1.A - Nascimento

A ideia de compor uma sinfonia era antiga, mas ficou mais concreta ao se escrever o
projeto da Sinfonia Sistêmica, o qual foi premiado e, portanto, colocado em prática.
As ideias iniciais da Sinfonia, no entanto, surgiram quando pensei em iniciar outra
obra, para o Duo Cuervo/Adami – o qual mantenho com Luciane Cuervo – que completava 10
anos de atuação em 2008: um concerto para flauta doce amplificada, cravo e orquestra de
cordas. O cravo pode ser configurado de tal forma que um teclado fica inativo, apenas
ocorrendo o ruído das teclas baixando. Isto levou a idéia de um grupo de instrumentos
tocando, mas criando somente ruídos. A música iria surgindo de dentro destes ruídos: a ordem
surgindo do caos. A idéia inicial era fazer rápidos arpejos no teclado inativo do cravo e,
eventualmente, tocar uma nota, ou parte do arpejo no outro teclado para fazer soar o som das
cordas. A flauta tocaria finger slap e eventualmente sopraria para daqueles ruídos surgir o
som convencional. As cordas também começariam somente com ruídos de arco no corpo do
instrumento, semelhante ao som de vento, em movimentos contínuos, eventualmente
“esbarrando” nas cordas do instrumento. Como havia muito pouco tempo para criar a obra,
que deveria ser estreada em concerto comemorativo aos cem anos do Instituto de
Artes/UFRGS, acabei optando por fazer uma nova versão de uma peça já existente, para
grupo de câmara, que o Duo estreara anos antes, Ensemble 33, em formato de concerto,
deixando de lado as idéias mencionadas, as quais acabaram sendo aproveitadas na Sinfonia
Sistêmica, como pode-se observar no exemplo a seguir, extraído do primeiro movimento da
Sinfonia (fig. 3.1.1)
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Símbolos utilizados

Figura 3.1.1 – Sinfonia Sistêmica, primeiro mov. [75-80]
Antes de começar a composição da Sinfonia já tinha em mente a utilização de algumas
idéias importantes do pensamento complexo, como a existência de ordem no caos aparente
em sistemas complexos e as estruturas dissipativas de Prigogine, onde padrões ordenados
emergem a partir de sistemas afastados do ponto de equilíbrio e resultam em atratores
estranhos (ver fig. 2.2.2.1).
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A idéia de gerar ordem através do caos foi pensada principalmente para iniciar a obra,
mas em diversos momentos se retorna também da ordem ao caos ou novamente se direciona
do caos à ordem. Uma citação que foi utilizada como impetus para a obra “Concerto Grosso”,
integrante do conjunto de obras da dissertação “Eterna Ciklo” (ADAMI, 2004), serve também
de impetus gerador para a Sinfonia Sistêmica:
Cada peça musical e cada gesto sonoro [...] é um ato temporal controlado pelo
agente, e tal realização se origina no silêncio e no repouso. [...] A transição de
padrões sonoros potenciais, apenas virtuais, para gestos sonoros reais e música, é
causado por mudanças no tônus mental e senso-motor do agente através da troca de
energia entre ele e o seu ambiente, de um equilíbrio não-estável (repouso) a estados
ativos de flutuação. Um equilíbrio não-estável é um estado repleto de possibilidades
criativas. O silêncio portanto, para ser quebrado e transformado em gestos sonoros
ou música, é de certa maneira análogo ao vácuo quântico, postulado em alguns
modelos cosmológicos modernos para a criação do universo [...]: não é passivo, mas
oculta seu poder para, em certo momento, liberar todas as combinações imagináveis
de energia acústica e cinética em um mundo de música e dança. (WALLIN, 1991, p.
xix).

A leitura do livro “O som e o sentido” (WISNIK, 1989) também influenciou a geração
de idéias musicais para o primeiro movimento da Sinfonia. Wisnik exprime da seguinte forma
a relação entre sons periódicos, ruídos e silêncio: “O som periódico opõe-se ao ruído, formado
de feixes de defasagens „arrítmicas‟ e instáveis” e o som “é um traço entre o silêncio e o ruído
(nesse limiar acontecem as músicas)” (1989, p. 32). A existência do ruído e sua relação com a
estrutura da Sinfonia Sistêmica, podem ser associados à busca constante do ser humano de
extrair ordem do caos, ao menos aparente, que o cerca. No entendimento de Wisnik,

O som do mundo é ruído, o mundo se apresenta para nós a todo momento através de
frequências irregulares e caóticas com as quais a música trabalha para extrair-lhes
uma ordenação (ordenação que também contém margens de instabilidade, com
certos padrões sonoros interferindo sobre outros). (1989, p. 33).

Levando em conta estas margens de instabilidade, pode-se dizer que a música pode
buscar a ordem, mas ela está sempre às margens do caos, para o qual frequentemente retorna.
Essa é a idéia de relação entre caos e ordem utilizada na Sinfonia Sistêmica, a existência de
uma ordem cercada pelo caos, e de um caos cercado de ordem.
A partir dessas referências, as técnicas não convencionais na Sinfonia foram utilizadas
partindo de sons quase inaudíveis após um momento de silêncio, aos poucos gerando ruídos
mais fortes e depois alcançando os sons convencionais e se direcionando a uma utilização
ordenada do conjunto orquestral. As primeiras idéias estruturais do primeiro movimento
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foram então a utilização de silêncio, ruído e sons com altura definida e os primeiros materiais
imaginados quando pensei em iniciar a composição, além dos ruídos gradualmente surgindo a
partir do silêncio, foram arpejos surgindo de uma massa de ruídos orquestrais e depois os
primeiros materiais melódicos – ainda mentalmente difusos, apenas uma “massa sonora a ser
esculpida”, como no ponto de vista de Ferneyhough (1995) – e uma concepção global de levar
o movimento a ganhar forte impulso rítmico na sua continuação.
Estas idéias foram utilizadas analogamente na música. No primeiro movimento da
Sinfonia, por exemplo, foram utilizadas figuras rítmicas e melódicas aparentemente
desordenadas nas cordas con legno batuto, mas que na sua utilização conjunta com figurações
de outros instrumentos, agrupados em conjuntos de um a dois compassos, seguidos de pausas
antes do próximo agrupamento, acabam formando unidades sonoras identificadas como
padrões auditivos (fig. 3.1.2). Na continuidade da música os agrupamentos criam uma espécie
de macro-pulsação e vão se aproximando até criar um fluxo mais contínuo, onde essas
pulsações são identificadas não mais pela sua alternância com as pausas, mas pelas oscilações
nas alturas. Assim, a ordem estaria sendo alcançada a partir da desordem.

Fig. 3.1.2 - Sinfonia Sistêmica, primeiro mov. [87-92]: dois agrupamentos nas cordas
con legno batuto, formando unidades sonoras.
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Relacionando com os estágios de Wallas (1926), a idéia de criar a Sinfonia seria parte
do estágio de preparação, ou mais especificamente, utilizando-se a expansão para cinco
estágios conforme Kneller (1978), de apreensão. A idéia ganha novo estímulo ao tomar-se
conhecimento do Programa de bolsas da FUNARTE, entrando claramente na etapa de
preparação, onde se começa a definir os instrumentos e elementos que pudessem ser
utilizados na sua estruturação. A utilização da ideia de silêncio, ruído e som, antes imaginada
para a outra obra, consiste numa primeira iluminação, que ajudou na elaboração do projeto.
Mas a forma como estas ideias iriam se desenvolver foi temporariamente deixada em espera,
pois a busca de materiais acabou encaminhando o processo composicional antes ao segundo
movimento.
Os primeiros materiais do segundo movimento surgiram em um momento em que se
havia decidido descansar a mente, improvisando e lendo uma série de partituras, algumas das
quais compostas por mim. Uma pequena frase musical gerada na improvisação foi anotada,
pensando-se inicialmente no primeiro movimento, embora ainda não precisando de que forma
ela seria utilizada (fig. 3.1.3).

Figura 3.1.3 - Esboço da frase gerada na improvisação ao piano,
utilizada no segundo movimento da Sinfonia
Dentre as peças lidas, a peça n° 3 (fig. 3.1.4) de meus Quatro Esquetes para Piano
Solo (2007) – compostos cerca de um ano antes e ainda manuscritos – chamou a atenção, pois
achei que poderia perfeitamente ser utilizada em conjunto com os materiais da improvisação.
No entanto, percebi que os materiais serviriam não como parte do primeiro movimento, mas
que o material gerado na improvisação serviria de auge de uma seção de um novo movimento,
iniciada pela peça para piano, a qual foi orquestrada e utilizada integralmente [1-26], com
pequenas alterações. As duas idéias parecem ter ditado a partir daí o caminho a ser seguido na
primeira seção do movimento: a criação de um trecho direcionando da peça para piano
(orquestrada) até atingir a ideia gerada no improviso – utilizada como auge da primeira seção
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do movimento [60-63] – como em um processo autogerador. Nascia o segundo movimento,
composto, por questões de fluxo de pensamento, antes do primeiro.

Figura 3.1.4 – Quatro Esquetes para Piano, n°3, peça utilizada na
construção do segundo movimento da Sinfonia.
O aproveitamento de materiais de peças já existentes, bem como de materiais
imaginados para uma obra, mas utilizado em outra, demonstra como eles estão
constantemente retornando à memória do compositor e como processos geradores de uma
composição são revistos e se transformam em um novo ciclo criativo.
Do ponto de vista do processo criativo, o processo utilizado para “descansar a mente”,
enquanto se estava ainda no estágio de incubação, serviu na verdade para estimular um grande
número de idéias musicais na mente, que se mantinha inconscientemente voltada ao processo
de criação da Sinfonia, ou seja, estimulou o “pensamento divergente”, do qual extraíram-se os
materiais que melhor serviam para a obra através do pensamento convergente.

3.1.B - Desenvolvimento
O segundo movimento acabou sendo composto integralmente, assim como a idéia
inicial do Intermezzo II relacionada a ele (ainda sem saber se seria a introdução ao último
movimento ou um movimento intermediário), antes de começar a colocar o primeiro
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movimento no papel. Novamente, foram iniciadas e deixadas de lado temporariamente idéias
geradas para um movimento (o Intermezzo) enquanto outro seria composto. Estes
procedimentos, em que elementos são deixados em suspenso enquanto outros são gerados,
acabaram criando um fluxo temporal a-cronológico no processo criativo, em que elementos de
um movimento agem sobre os elementos de outro, criando uma forte inter-relação entre eles.
Embora parte da estrutura do primeiro movimento já estivesse pré-estabelecida, antes em
idéia do que em forma, influenciando a construção do segundo movimento, os elementos, já
concretos, do segundo movimento certamente tiveram reflexo na construção do primeiro
movimento. Arpejos rápidos que seriam utilizados no primeiro movimento, ainda visualizados
difusamente ao ter composto o segundo movimento, conduziram à utilização dos arpejos que
aparecem na passagem da seção I para a seção II do segundo movimento [66-68] (fig. 3.1.5a).
Este material se torna um dos mais importantes do segundo movimento e seu formato
predominantemente quartal e com desdobramentos que acaba se uniformizando (fig. 3.1.5b),
definem, em contrapartida, o formato em que serão construídos os arpejos do primeiro
movimento (ex. 3.1.5c). Assim, embora os movimentos se desenvolvam como uma sucessão
no tempo, eles interagem de forma quase simultânea um com o outro, numa espécie de
processo autopoiético, onde as unidades celulares se produzem e se transformam umas às
outras.

Figura 3.1.5a – Arpejo nos violinos entre as seções I e II do segundo movimento da
Sinfonia Sistêmica [66-68]
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Figura 3.1.5b – Arpejos rápidos utilizados na seção II do segundo movimento,
complementarmente entre os clarinetes e entre clarinetes e flautas [87-88]

Figura 3.1.5c – Arpejos utilizados na primeira seção do primeiro movimento,
no ponto onde atingem seu ápice, nas madeiras [119-121].
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O primeiro movimento foi composto utilizando outros elementos lançados também no
segundo movimento, como o padrão melódico básico de quarta seguida de segunda por
movimento contrário, mais frequentemente trítono seguido de semitom (fig. 3.1.6), além de
elementos gerados pensando exclusivamente no primeiro movimento, como, por exemplo, a
maior parte dos ruídos utilizados na primeira seção. Novamente foram utilizados elementos
gerados em uma peça criada anteriormente, a obra Piano Harm, para piano e sons
eletroacústicos (2008). Materiais do final dessa peça, basicamente a alternância de acordes
entre piano e um piano virtual (sampler de piano), foram utilizados como elementos de
oposição aos materiais que iniciam a segunda seção do movimento. A utilização deste
material acabou sendo o germe para uma decisão que viria mais adiante, na composição do
terceiro movimento da Sinfonia.

a)

b)

Figura 3.1.6 – Utilização do padrão de quarta (principalmente trítono) seguido de segunda
(principalmente semitom) por movimento contrário, (a) no segundo movimento, violino II
[40-45], e (b) no primeiro movimento, utilizado complementarmente entre
flautas e oboé.
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3.1.C - Morte
Durante o processo de criação do primeiro movimento começaram a surgir dúvidas
sobre como ficaria a estrutura final da obra ao visualizar-se o todo gerado até o momento,
uma espécie de reestruturação gestáltica, onde se procura identificar as falhas ou tensões na
estrutura como um todo, a partir de suas relações internas, buscando a melhor resposta para
resolver esta tensão. No caso da composição em progresso, essas reestruturações são
constantes, pois as relações entre as partes vão mudando conforme se progride na estrutura.
Porém, a finalização do primeiro movimento foi o ponto em que a avaliação do objeto
composicional foi maior, por terem sido concluídos os dois maiores movimentos da obra.
Uma das soluções vislumbradas em um primeiro momento foi a idéia de fazer dois
intermezzos entre os movimentos principais. Os esboços que já haviam sido gerados para
iniciar um novo movimento passaram a ser imaginados como prováveis materiais para um
intermezzo antes do último movimento. No entanto, chegou-se à conclusão de que era
preferível ter os três grandes movimentos compostos antes de compor os intermezzos, e o
processo composicional foi lançado em uma espécie de limbo, em um período de buscas sem
respostas imediatas.
Este momento corresponde à etapa de verificação da Teoria dos Estágios, em uma
macrovisão do processo criativo, visto que boa parte do trabalho havia sido criado, passando
pelos estágios de incubação e iluminação, e chegando a um ponto crítico, em que o todo
necessitava de uma reavaliação antes de ganhar prosseguimento.
3.1.D - Renascimento
O processo, após a conclusão da grande etapa que foi a finalização dos dois primeiros
movimentos, estaria então sendo levado a um novo ciclo, tendo sido lançado um novo
problema, a construção do movimento final da Sinfonia. O insight veio no momento em que
percebi que a semelhança de materiais do primeiro movimento da Sinfonia com os materiais
utilizados na obra Piano Harm ultrapassava o material que havia sido utilizado
conscientemente no primeiro movimento (acordes alternados). Existe também grande
semelhança nas figuras com forte caráter rítmico baseado em arpejos quartais com eventuais
presenças de semitom, que no primeiro movimento da sinfonia são utilizadas na segunda
seção e em Piano Harm na seção final (fig. 3.1.7).
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a)

b)

Figura 3.1.7 – Comparação entre materiais da seção II do primeiro movimento da Sinfonia
Sistêmica (a) com materiais da seção final de Piano Harm (b).
Decidiu-se, a partir desta constatação, utilizar a obra Piano Harm na construção do
último movimento da Sinfonia, levantando-se num primeiro momento a possibilidade de sua
utilização integral, com as devidas alterações pela mudança de meio.

3.1.E - Novo desenvolvimento

Ao começar o trabalho de transformação da obra para piano e sons eletrônicos no
último movimento da Sinfonia, uma audição internalizada da Sinfonia seguida da audição de
Piano Harm levou a uma reavaliação de sua utilização. A primeira metade de Piano Harm
consistia em uma construção gradual até um ápice seguida de um retorno a elementos que
iniciaram a peça, iniciando-se um novo ciclo. Estruturalmente na Sinfonia, a reiteração destes
ciclos ficava excessiva no último movimento, pois já existiam processos de crescimento
semelhante nos movimentos que o haviam precedido. A utilização da segunda metade de
Piano Harm, porém, se enquadrava perfeitamente na estrutura global da obra dando um
caráter de fechamento a ela, através da reiteração dos materiais semelhantes aos do primeiro
movimento. Também resultou numa idéia de renascimento, não só pela utilização destes

95

materiais, mas pela reutilização da peça Piano Harm em uma nova acepção, com
transformação da parte eletroacústica em sons orquestrais, a tarefa mais difícil na finalização
da obra. O início da parte utilizada de Piano Harm também mostra relação com as repetições
em eco de padrões extraídos do segundo movimento da Sinfonia, utilizados nos esboços que
estavam em suspenso. Optou-se então por utilizar estes esboços definitivamente como um
pequeno movimento intermediário, o Intermezzo II, criando um elo de ligação entre o segundo
e o último movimento (fig. 3.1.8), e criar também um Intermezzo entre o primeiro e o segundo
movimentos. Os intermezzos utilizados na Sinfonia funcionam como resquícios post mortem
dos movimentos recém finalizados, bem como uma espécie de resistência a este destino,
levando à necessidade de uma nova existência.
A decisão de utilizar a obra da qual se extraíram elementos para a criação do primeiro
movimento também ressalta a existência de um processo autopoiético na composição da
Sinfonia, pois, além de elementos do primeiro movimento influírem na construção de
elementos do segundo movimento e elementos do segundo e da peça Piano Harm influírem
na construção do primeiro movimento, como já mencionado, os elementos criados no
primeiro movimento e outros gerados a partir do segundo (no Intermezzo II) acabaram
indicando a criação do terceiro movimento utilizando parte de Piano Harm, mas utilizando
diversos elementos da orquestração dos movimentos anteriores, ou seja, os três movimentos
participaram reciprocamente de suas construções.
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a)

b)

Figura 3.1.8 – Comparação entre o efeito de eco no Intermezzo II (a) e
no terceiro movimento da Sinfonia (b).
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3.1.F – Ciclos dentro de ciclos
A conclusão do terceiro movimento e dos intermezzos representa a finalização do
segundo ciclo criativo da Sinfonia Sistêmica (o ciclo anterior havia sido concluído na
finalização do primeiro movimento) e, ao mesmo tempo, do macrociclo criativo da obra como
um todo. No entanto, a idéia de renascimento no processo continuará a existir no momento em
que cada revisão mostra detalhes a corrigir ou alterar, e cada nova execução representa não só
novas possibilidades de revisão por parte do compositor, mas novas interpretações do texto
musical pelos intérpretes, que correspondem também a um processo criativo de transformação
do texto em som, com a particularidade da experiência musical do regente. Após a estréia do
segundo movimento da Sinfonia Sistêmica, na XVIII Bienal de Música Brasileira
Contemporânea, já surgiram pequenos detalhes a alterar, alguns sugeridos pelo regente, o
maestro Lutero Rodrigues.
O processo de criação desta obra também terá consequências e inter-relações com o
processo de outras obras. Aliás, está tendo, pois sua interação com Piano Harm já trouxe uma
alteração para essa obra. O título Piano Harm vem da abreviação que eu usava como nome do
arquivo de música eletrônica, pois a matéria prima para os sons eletroacústicos foi extraída de
uma nota do piano tocada com a técnica de harmônico (encostando-se o dedo em determinado
ponto da corda ao tocar a tecla). Mas, da mesma forma que gostava do trocadilho com a
palavra em inglês harm, que significa dano, prejuízo, pois o som do piano havia sido
transformado por uma técnica expandida que retirava grande parte da série harmônica do
piano (causando prejuízo à série harmônica) e ao mesmo tempo acrescentava certa dose de
ruído, sendo ainda transformado eletronicamente, “danificando” o som tradicional e tão
apreciado do instrumento, sempre ficava receoso com o efeito que essa palavra poderia ter
para o ouvinte, desviando sua atenção ou alterando sua percepção do processo de crescimento
que é de suma importância nesta composição. Ao compor a Sinfonia Sistêmica, logo encontrei
o título do último movimento, pois resolvi justamente criar analogias às fontes literárias que
vinham inspirando o meu processo criativo, e o título “Teia da Vida” se adaptava à rede que
se criava em sua última seção (ver análise nas subseções 3.2.5 e 3.2.6 da tese) e em outros
pontos da composição. O título de Piano Harm passará então a ser o mesmo do último
movimento da Sinfonia, o que certamente não altera sua partitura ou seu arquivo eletrônico,
mas pode fazer diferença ao influir na percepção da obra, pela associação entre título e música,
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já que diferentes redes neurais serão acessadas ao se associar o que se ouve a uma ou a outra
palavra35.
A alteração do título de Piano Harm demonstra como o processo de interação do
processo criativo da obra com o seu meio não é unilateral, e como as transformações podem
ser mútuas como no processo de acoplamento estrutural, ou seja, o meio transforma a obra,
mas ela também transforma o meio. Na Sinfonia Sistêmica isso ocorre desde o momento em
que começou a ser composta, pela interação com as obras já existentes ou com os
pensamentos filosóficos que a alimentaram, e continua a acontecer enquanto ela for executada,
ouvida, analisada, ou por estar na ontogênese do compositor ou de quem tiver de alguma
forma interagido com a obra, seja regendo, tocando, ouvindo ou trocando idéias a seu respeito.

3.2. ANÁLISE MUSICAL DA SINFONIA SISTÊMICA E A CONCEPÇÃO ESTÉTICA
DOS CICLOS VITAIS

A Sinfonia Sistêmica consiste de três movimentos longos, intercalados por dois
intermezzos mais curtos. Os três grandes movimentos consistem na parte principal da Sinfonia,
os momentos de maior ação e transformação, enquanto os intermezzos têm a função de criar
uma ligação entre estes movimentos, sendo uma espécie de limbo, com resquícios postmortem e indícios do “vir-a-ser” da Sinfonia, ou seja, apresenta elementos musicais que foram
desenvolvidos no(s) movimento(s) que o precedeu(ram), bem como elementos que se tornarão
importantes na estruturação do(s) movimento(s) que o sucederá(ão). A Sinfonia consiste de
um conjunto de elementos inter-relacionados de maneira sistêmica, formando uma rede,
embora possam se delimitar subdivisões claras em sua estrutura, principalmente nas divisões
por movimentos, e os intermezzos consistem em importantes elos de ligação nesta estrutura.
Cada movimento recebeu um subtítulo, com referências a elementos importantes
utilizados no desenvolvimento da Concepção Estética dos Ciclos Vitais:
I - Do Caos à Ordem – em referência à teoria do caos
II - Pontos de Bifurcação – em referência à teoria das estruturas dissipativas de
Prigogine
III - A Teia da Vida – em referência ao livro de Capra (2003), mas principalmente
chamando atenção para o pensamento sistêmico, no qual as partes se inter-relacionam
formando uma teia, também se referindo à complexa visão das inter-relações entre os
seres vivos apresentada por Morin (2005).
35

Ver subseção 1.4 desta tese. Cf. também Levitin, 2010.
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Essas referências não significam que cada movimento explore especificamente cada
um desses elementos, mas que esses são os pontos que mais se ressaltam, dentro das
referências utilizadas na concepção estética nos movimentos. Mas todos os elementos desta
concepção ocorrem paralelamente em todos os movimentos, tendo sido escolhidos os
subtítulos realmente somente após a conclusão da composição (ou pré-conclusão, levando em
conta o processo composicional como um sistema aberto).
Referindo-se novamente ao “vácuo quântico”, já citado por Wallin (1991) em analogia
ao silêncio na música, pode-se entender melhor como nasce a Sinfonia Sistêmica. A partir do
pensamento de Prigogine (1996), o vácuo quântico pode ser considerado uma espécie de “préuniverso” já caracterizado “pelas constantes universais”, e “o ponto essencial, é que o
universo não está mais associado a uma singularidade, mas sim a uma instabilidade, com certa
analogia com uma transição de fase ou com uma bifurcação” (PRIGOGINE, 1996, p. 187). O
autor acrescenta ainda que: “O nascimento do universo se traduz por uma explosão de
entropia” (PRIGOGINE, 1996, p.189). A ordem é alcançada então gradualmente a partir do
caos, longe do equilíbrio, no qual “a matéria adquire novas propriedades em que as flutuações,
as instabilidades desempenham um papel essencial: a matéria torna-se mais ativa”
(PRIGOGINE, 1996, p. 68). E essa instabilidade é necessária, pois, como já mencionado, “A
vida só é possível num universo longe do equilíbrio” (PRIGOGINE, 1996, p. 30). É possível
fazer uma analogia a estes pensamentos na Sinfonia: o silêncio se associa ao vácuo quântico; a
proliferação de ruídos desordenados entre os instrumentos ao caos; e o agrupamento gradual
de sons, bem como a transformação de ruídos e sons sem altura definida em sons com altura
definida, que aos poucos formam figuras melódicas, à criação de uma estrutura organizada.
É assim que ganha vida a Sinfonia Sistêmica e assim surgem os seus primeiros
materiais, a partir dos quais começam a existir inter-relações que organizam a obra como um
todo unificado. Os materiais correspondem a diferentes partes do todo e podem ter relações
construtivas e destrutivas por sua complementaridade ou contraste. As relações construtivas e
destrutivas podem ser comparadas às relações eco-organizadoras de Morin classificadas como
antagonismos ou complementaridades:
Antes de tudo, essas duas noções opostas têm uma base comum: a necessidade
existencial do outro, que toma forma predadora/parasitária ou associativa/simbiótica.
[...] Além disso, cada uma dessas noções contém a outra de modo secundário, pois,
como vimos, o antagonismo produz solidariedade demográfica de fato entre
predadores e presas, sendo que as solidariedades criam um antagonismo de fato
contra o que lhes é exterior. Ou seja, há, ao mesmo tempo, oposição, unidade,
inseparabilidade, incerteza, oscilação, flutuação e, veremos, circuito rotativo
ininterrupto de antagonismo e de complementaridade. (MORIN, 2005, p. 41).
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As relações destrutivas, portanto, são pensadas como tal somente localmente, mas não
são elementos destrutivos na construção global de um movimento ou da obra. Para a formação
do todo, são elementos que movimentam a estrutura, frequentemente levando a
transformações mais profundas no sistema, e podem vir-a-ser novas relações no todo: “assim
como os parasitismos mútuos tornam-se simbioses, as servidões mútuas tornam-se
associações, as alienações mútuas tornam-se interdependências, as explorações mútuas,
trocas” (MORIN, 2005, p. 41). Um elemento localmente destrutivo causa uma
desorganização no sistema, mas ao mesmo tempo obriga o sistema a um movimento de
reorganização que impulsiona dinamicamente o processo de desenvolvimento. Segundo
Morin,
“a idéia de anel eco-organizador começou a indicar-nos que não apenas uma
reorganização permanente responde a desorganização permanente, mas sobretudo
que o processo de reorganização encontra-se no próprio processo de
desorganização.
Assim, a cadeia trófica mostra-nos que toda podridão se torna alimento, que todo
dejeto se torna ingrediente, que todo subproduto se torna matéria prima, que todo
resíduo morto é reintroduzido no ciclo da vida. (2005, p. 47, grifo do autor).

Além dos das relações destrutivas impulsionarem dinamicamente o sistema, elementos
como o acaso e o inesperado também criam instabilidades impulsionadoras geradoras de
ordem/desordem. Um elemento que veio do acaso no processo criativo, e surge como acaso
também no processo de desenvolvimento do primeiro movimento, foi a transformação de sons
de ar em sons com altura definida. Quando testei junto a um oboísta a possibilidade de
crescendo de sons de ar, constatou-se que o oboé não tinha grandes possibilidades, pois após
um pequeno crescendo, o som se transformava no som ordinário, com altura definida. Isto
levou à idéia de transformação do som de ar em som com altura definida se disseminando ao
restante das madeiras a partir da entrada do oboé, que não tinha outra possibilidade se não
essa ao aderir à figura de crescendo no som de ar. O efeito corresponde a um “efeito
borboleta” (ver subseção 2.2.4) no início da Sinfonia, o qual levará à segunda parte do
primeiro movimento, em que ocorre uma grande mudança de direcionamento.
A Sinfonia Sistêmica é pensada então como um sistema dinâmico e, muitas vezes,
pequenas alterações nos parâmetros sonoros ou nos materiais musicais (e em geral alterações
paramétricas levam a transformações de materiais musicais e/ou alterações dos materiais
musicais acabam alterando os parâmetros sonoros) se amplificam até chegar a uma estrutura
diferente, frequentemente levando a pontos de bifurcação onde a música percorre um novo
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caminho, com diferentes características, porém sempre mantendo a identidade através de
inter-relações internas.

3.2.1. Análise do primeiro movimento – Do Caos à Ordem
Como mencionado, existe no início do primeiro movimento da Sinfonia um
direcionamento do caos à ordem, o que levou à utilização de seu subtítulo. A estrutura deste
movimento terá seus elementos de crescimento e transformação, que definem e direcionam
suas seções, centrados principalmente nesta idéia de caos e ordem, mas sempre se
relacionando com a idéia das relações antagônicas, dos pequenos gestos – o “bater de asas da
borboleta” – e da existência de pontos de bifurcação. Desta forma, o primeiro movimento foi
dividido em duas partes, cada uma dividida em seções e subseções. Segue-se uma breve
descrição de elementos importantes que caracterizam e delimitam cada seção.

PARTE A [1-142]
Consiste na transformação gradual do silêncio, como energia sonora potencial, em
ruídos, utilizando técnicas expandidas dos instrumentos, utilizados inicialmente de forma
desordenada, caoticamente, e depois, na transformação destes ruídos em sons com altura
definida, utilizados ordenadamente. A ordem é atingida gradualmente e caracteriza-se por
uma complementaridade rítmica e/ou melódica entre instrumentos, bem como pelo processo
de transformação gradual silêncio  ruídos  sons com altura definida, mas também pode
ser sentida globalmente pela oscilação na densidade textural da utilização conjunta dos naipes
ou ainda de cada naipe em separado. De um modo geral, a densidade em todos os naipes é
crescente até [114], reduzindo-se então nas cordas. Em [118] há um crescimento na densidade
e intensidade dos sopros, levando ao arpejo complementar das madeiras em [119], onde a
densidade é reduzida e a ordem é sentida por essa utilização complementar dos instrumentos.
O direcionamento à ordem continua através da criação de agrupamentos melódicos cada vez
mais extensos nas madeiras, enquanto intervenções de gestos percussivos ou som de ar nos
metais e cordas se tornam mais esparsos até se extinguirem [128]. A ordem, no entanto não
existe na utilização de um pulso único entre os instrumentos da orquestra, não existindo uma
métrica (a utilização de ¾ é somente para manter uma unidade de referência, mas não para ser
sentida como métrica). O processo de direcionamento do caos à ordem representa o
nascimento do primeiro movimento e da Sinfonia como um todo. A parte A é bastante
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contínua, mas será dividida em três seções para caracterizar importantes elementos de
direcionamento estrutural.
Seção A-I [1-75(1°t)] – Se caracteriza principalmente pela utilização de silêncio, em pausas
conjuntas da orquestra, alternada com sons de vento, com crescendos e decrescendos, sempre
nas madeiras. Os momentos de silêncio são inicialmente bastante mais longos do que o som
de vento, mas esta relação vai pouco a pouco se alterando até que haja uma inversão e os sons
de vento sejam mais longos que o silêncio.
A entrada de key slaps 36 [55] inicia uma expansão do timbre ainda nesta seção, e
corresponde a um primeiro “bater de asas da borboleta”, um efeito que se amplifica levando a
uma grande transformação tímbrica, e por fim, dos ruídos aos sons com altura definida. O key
slap é um som em que predomina o ruído, mas que contém a altura das notas correspondentes
aos dedilhados dos instrumentistas. As alturas, no entanto, são sutis e neste ponto são
deixadas a cargo do intérprete, utilizando-se notação livre das alturas (ver fig. 3.1.1), ou seja,
ainda não há uma clara definição de altura.
Seção A-II [75(2°t)-119(1ºt)] – A última pausa conjunta da orquestra, e a expansão de timbre
para o naipe de cordas executadas con legno batuto37 , separara esta seção da anterior. O
timbre do com legno batuto continua direcionando dos ruídos aos sons com altura definida, já
que agora as alturas são definidas pelo compositor, e a altura é sentida com maior clareza do
que nos key slaps.
A condensação dos sons de vento que ocorreu na seção anterior se aplica aqui aos
gestos das cordas e a outros gestos que surgem em todos os naipes da orquestra exceto
percussão, sendo de extrema importância o surgimento do gesto já mencionado de som de ar
se transformando em ordinário no oboé (o segundo bater de asas da borboleta), que se
dissemina pelas madeiras, formando elementos melódicos difusos, e, junto a gestos das cordas
que formam gradualmente arpejos rápidos e se fixam nos violinos I, conduz à seção seguinte.
Seção A-III [119-142] – Inicia com a assimilação dos arpejos pelas madeiras, em timbre
ordinário, atingindo trechos com caráter melódico, através da utilização complementar dos
instrumentos, com intervalos derivados desses arpejos. Os demais naipes têm participações

36

Efeito gerado pela batida dos dedos sobre as chaves dos instrumentos de sopro.
Técnica em que o instrumentista percute as cordas do instrumento com o arco obtendo a nota da corda com
bastante ruído.
37
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mais pontuais, com os mesmos gestos já apresentados nas seções anteriores, pouco a pouco se
extinguindo.
A percussão finalmente é introduzida, de forma súbita [133]. Corresponde a uma
intervenção externa ao sistema que se construíra até então e, utilizando a idéia de acoplamento
estrutural (MATURANA e VARELA, 2001), desencadeia mudanças no sistema, que, pela
violência do gesto, são grandes, mas ocorrem de dentro para fora, não se seguindo
imediatamente a ele, mas ecoando internamente na “cognição” do sistema: as intervenções
sutis que seguem na percussão até o final da Parte A. O crescendo em [142] conduz por fim à
nova estrutura do sistema, que surge na parte B.

PARTE B [143-299]
A segunda parte do primeiro movimento contrasta bastante com a primeira por seu
forte caráter rítmico, o qual está associado ao impacto do ataque súbito da percussão no final
da Parte A. Possui dois materiais principais, um de caráter melódico (material ), utilizando
figurações derivadas das figurações melódicas da seção A-III, com acentuações conjuntas da
orquestra (fig. 3.2.1.1) que refletem o forte ataque súbito da percussão da seção A-III, e o
outro de caráter puramente percussivo, pela alternância rítmica de acordes de dois
agrupamentos instrumentais (material ) (fig. 3.2.1.2), com figuração rítmica derivada deste
mesmo ataque da percussão.
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a)

b)

Figura 3.2.1.1 – Comparação entre:
a) figurações melódicas complementares nas madeiras seção A-III [128-132] e
b) Material (violinos e violas são dobrados por flautas, oboés e clarinetes, os quais foram
omitidos na figura) no início da Seção B-I [143-147]
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a)

b)

Figura 3.2.1.2 – Comparação entre:
a) Ataque súbito das percussões na seção A-III [133] e b) Material

[178-181]

A forma desta segunda parte assemelha-se à forma sonata, por apresentar três seções e
coda, com apresentação dos dois materiais como temas na primeira seção, desenvolvimento
dos materiais na segunda e re-exposição alterada dos temas na terceira.
Apesar da transformação ocorrida da parte A para a parte B, a identidade do sistema se
mantém, pois os elementos apresentados na parte A se mantém presentes de maneira mais ou
menos sutil, conforme será evidenciado na análise das diferentes seções da parte B a seguir.
Seção B-I [143-187] – Apresenta um longo trecho com o material

[143-173], nas madeiras

e cordas, sustentado por um forte impulso rítmico dos instrumentos de percussão e metais
através de ataques acentuados. Ao chegar ao auge, o material

é cortado pelo o gesto
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contrastante de caráter percussivo (material ) nas madeiras [170], mas por duas vezes ainda
retorna, entrelaçando-se a ele. O material

por fim se estabiliza a partir de [178] até o final da

seção, embora nos quatro primeiro compassos ainda com ataques acentuados, mas
decrescentes de metais e percussão [178-181]. Esta relação entre os materiais

e

sugere

uma disputa por espaço no sistema, entre elementos que se construíram gradualmente na Parte
A (material

) com novos elementos (material ), sugerindo a relação de antagonismo de

Morin (2005). Neste trecho o efeito do material
bastante a participação do material

sobre o material

é destrutivo, reduzindo

na seção B-II, estando presente de forma sutil, com parte

de seus elementos. Mas a transformação e reorganização que se seguem fazem com que o
material

constitua um elemento construtivo em larga escala.

Seção B-II [188-263] – é a seção mais longa da segunda parte, desenvolvendo os materiais
apresentados na seção B-I, mas com predominância do material

– presente inicialmente de

forma contínua numa trama rítmica dos instrumentos de percussão [188-210] e depois nos
contrabaixos em pizzicato bartók 38 – e frequentemente aparecendo próximo à sua forma
está presente apenas nos ataques

original nas madeiras agudas, enquanto o material
acentuados das cordas e metais.
No entanto, a forma de utilização do material

nesta seção acaba por estreitar as

fronteiras entre os dois materiais. Entre [188] e [213], os instrumentos de percussão são
utilizados dentro do contexto do material

(característica percussiva e ritmos

complementares), mas possuem em determinados momentos a característica de acentuação de
rítmica

. Estes acentos ocorrem ao acaso, pois os três percussionistas possuem figuras

rítmicas semelhantes, porém agrupados em diferentes durações (8 tempos no tímpano, 10
tempos nos tom-tons e 7 tempos nos woodblocks), o que cria uma constante mudança no
ritmo complementar resultante de sua interação, ao mesmo tempo em que alguns pontos os
ritmos acabam coincidindo, criando os acentos. Se os grupos rítmicos tivessem a mesma
duração, não haveria pontos coincidentes e os acentos conjuntos não existiriam. Entre [211] e
[213] os três instrumentos de percussão fundem-se definitivamente utilizando as notas

38

A alternância entre acordes nas madeiras na seção B-I e B-II ocorre através da articulação sempre de duas
notas em cada instrumento, por vezes repetidas e por vezes alternadas, formando uma trama rítmica entre dois
grupos de forma complementar. Na percussão, cada instrumentista utiliza um tipo de instrumento (timpanos,
tom-toms e woodblocks) alternando entre duas alturas diferentes, formando uma trama rítmica entre três grupos
de instrumentos. Por fim, os contrabaixos se dividem em quatro grupos, cada um tocando uma nota em pizzicato
bartók e uma batida na caixa, criando um ritmo complementar entre os quatro grupos.
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acentuadas em uníssono rítmico com os contrabaixos em pizzicato bartók, para os quais
passam, a partir de [214], a função rítmica que mantinham até então.
Nessa parte, os contrabaixos criam outro elo entre os materiais
complementaridade rítmica de

e

mantendo a

dividida entre quatro grupos de contrabaixos, com uma nota

cada um, formando uma sobreposição de quarta aumentada, quarta justa e quarta aumentada,
o mesmo conteúdo intervalar predominante no material

e utilizado já nas suas primeiras

quatro notas. Os contrabaixos têm então um caráter percussivo e com ritmos complementares
típicos do material

e uma alusão melódica – não muito clara, por causa da utilização dos

pizzicatos Bartók – ao material
criam um elo rítmico com

(fig. 3.2.1.3). Dessa forma os instrumentos de percussão

enquanto os contrabaixos criam um elo melódico.

a)

b)

Figura 3.2.1.3 – Comparação entre a) material (piccolo [143]) e b) utilização dos ritmos
complementares provenientes do material com características melódicas da , nos
contrabaixos [214-215]. Transpondo as notas dos contrabaixos uma terça menor acima se
obtém as mesmas notas utilizadas no fragmento do piccolo.

Outra característica importante da seção B-II é a existência de notas longas com
crescendo e decrescendo nos trombones, a partir de um glissando39 [213] (distorcidos por
som da voz dobrando o do instrumento com pequena diferença de afinação), e tuba a partir de
[214], e nos fagotes e contrafagote, e trompas com som de ar a partir de [222]40. Estes gestos
remetem ao princípio do movimento, aos sons com ar a partir dos quais a música começou a

39

Os glissandos que se iniciam nesta seção vão adquirir um importante papel estrutural na sinfonia como um
todo.
40
A partir de [232] também nos fagotes com som de ar junto com contrafagote ordinário.
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se construir. E é a partir de crescendos, finalizados em um sfz a partir de glissando nos
trombones [239], que o material

começa a se restabelecer pouco a pouco ao primeiro plano,

mas também é este gesto que conduz ao retorno da percussão com o material

Os ataques

em sfz passam para os demais instrumentos de metais [249] e em seguida conduzem a ataques
acentuados nas madeiras [250] – no mesmo ponto em que a percussão volta a ser contínua –
as quais gradualmente criam características melódicas que culminam no retorno de

na seção

B-III, muito próximo da forma que foi apresentado na seção B-I.
Seção B-III [264-280(1ºt)] – Os temas
alterações. A reapresentação do tema

e

são reapresentados resumidamente e com

[264-270] tem os quatro primeiros compassos

correspondentes a [165(2°t)-169(1°t)] da seção B-I, e o material

está presente na percussão,

apresentando a trama rítmica da seção B-II conjuntamente às acentuações enfatizando o ritmo
do material . Na reapresentação do tema , utiliza-se uma sobreposição da trama rítmica dos
acordes das madeiras junto à uma trama rítmica entre dois grupos de contrabaixos alternando
pizzicato e pizzicato bartók, e mantêm-se acentuações de metais e percussão, provenientes do
material

até o final da seção, culminando com um último ataque a partir de um crescendo

mais longo que a encerra. Apesar da utilização dos materiais

e

em conjunto nesta seção,

eles ainda não estão organicamente fundidos, e a tensão entre os dois leva à desintegração do
movimento na seção seguinte.
Seção B-IV [280-299] – Esta seção corresponde à Coda do movimento. Após o crescendo
mencionado de metais e percussão, o ataque que finaliza a seção anterior funciona como uma
espécie de explosão que estilhaça os materiais do movimento, os quais aparecem aqui
desencontrados até sumirem, restando apenas sons de vento nas madeiras [292(3°t)-295],
como os que iniciaram o movimento, agora como suas respirações finais, que são por fim
cortadas com uma última explosão dos demais naipes [296].

Associando-se novamente o desenvolvimento deste movimento às relações ecoorganizadoras de Morin, pode-se pensar numa disputa entre os materiais
B-I, criando uma relação fágica em que
parasitismo, por exemplo, e

dentro da seção

, como numa relação de

entra na seção B-II enfraquecido mas consegue se restabelecer,

retornando na seção B-III, mas mantendo
de

se alimenta de

e

nas entranhas (a percussão sobrepõe os acentos

com as figurações complementares de

), mas o novo ataque do material

leva o
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material

à degeneração na seção final, representando portanto a morte do sistema. No

entanto, apesar do caráter irreversível da morte, ela não pontua a obra neste momento, pois,
utilizando as idéias de Morin:
O ciclo da vida é um anel que se gera devorando-se. Fágico no detalhe, autofágico
no conjunto. O Plurianel é, portanto, um extraordinário turnover de nascimentos,
vidas, mortes, destruindo-se e engendrando-se uns nos outros. Esse turbilhão é o
próprio ser da eco-organização. (2005, p. 46)

A morte, no entanto, sugere recorrência e transformação, pois “tem sempre um caráter
irreparável: ela é reutilizada e retomada, mas não anulada” (MORIN, 2005, p. 49), e cabe
aqui ressaltar o que Morin chama de “eco-evolução criadora”:
a qualidade eco-organizadora mais notável não é manter sem cessar, em condições
iguais, por meio de nascimentos e de mortes, o estado estacionário do clímax41, mas
ser também capaz de produzir ou inventar novas reorganizações a partir de
transformações irreversíveis que sobrevêm no biótopo ou na biocenose. Assim,
aparece-nos a virtude suprema da eco-organização: não é a estabilidade, mas a
aptidão para construir novas estabilidades; não é o retorno ao equilíbrio, mas a
aptidão da reorganização a reorganizar a si mesma de novas maneiras, sob o efeito
de novas desorganizações. Em outras palavras, a eco-organização é capaz de
evoluir sob a irrupção perturbadora do novo, e essa aptidão evolutiva é que permite
à vida não somente sobreviver, mas desenvolver-se ou, antes, desenvolver-se para
sobreviver. (MORIN, 2005, p. 51)

Os materiais desenvolvidos no primeiro movimento não chegam, portanto, a seu
aniquilamento, mas passarão por transformações, retornando em novas etapas de
desenvolvimento em sua constante evolução ao longo dos movimentos da Sinfonia.

3.2.2. Análise das derivadas da Concepção Estética dos Ciclos Vitais no primeiro
movimento
Como já mencionado, a idéia de caos e ordem é o principal elemento estruturador do
primeiro movimento da Sinfonia. De um modo geral, o caos foi gerado livremente,
enquadrando-se na categoria que Lochhead (2001) chama de “ordenação para criar um
análogo sonoro do caos". Esse direcionamento do caos à ordem é amplamente utilizado na
parte A, mas também ocorre um retorno a uma ambientação mais caótica oscilando entre o
No contexto do livro de Morin, “clímax” tem um sentido diferente do normalmente utilizado em música, é
também um auge, mas não por ser um ponto de maior tensão, e sim por ser um ponto de maior estabilidade, ou
um ponto onde a estabilidade do sistema consegue se manter por mais tempo.
41
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caos e a ordem na parte central da parte B (seção B-II), onde diferentes materiais se alternam
e sobrepõem (como os ataques das cordas e metais e o material

nos sopros) ou ainda se

densificam e se rarefazem (como os pizz. Bartók dos contrabaixos), por fim se direcionando
novamente à ordem no final da seção, através dos ataques nas madeiras que pouco a pouco se
direcionam a configurações mais melódicas, reestruturando a ordem na seção B-III. Por fim, o
estilhaçamento do material

na última seção representa um retorno ao caos e depois ao

silêncio.
Também se utilizou o que Lochhead classifica como “ordenação para criar
imprevisibilidade”, nas figurações rítmicas dos instrumentos de percussão na seção B-II, que
geram ao acaso os já mencionados acentos, os quais, ao mesmo tempo que ocorrem em
momentos imprevisíveis, criam uma unidade entre elementos dos materiais

e .

O movimento cíclico de eterno retorno em constante mudança e evolução está presente
nas transformações e reiterações dos materiais em diferentes níveis estruturais. No parâmetro
timbre, as reiterações do som de ar que se repetem e passam de um a outro instrumento de
sopro representam a transformação do silêncio em som, neste ponto, como ruído. A primeira
transformação de timbre ocorre sensivelmente já na mudança de instrumento. Uma
transformação mais ampla ocorre ao utilizar-se o key slap (a partir de [55]), que corresponde
ainda a um ruído, mas já com características melódicas e constrastando com o ar pelo seu
caráter pontual. A seguir aparece o con legno batuto das cordas (a partir de [75]) e o slap tong
dos trombones e tuba (a partir de [80]), que correspondem a sons que criam um elo
equilibrado entre o ruído e os sons com altura definida. As transformações ocorrem, portanto,
de forma gradual, mas com pontos onde a transformação é mais ampla. Este processo ocorre
não só no parâmetro timbre, mas também em outros parâmetros, como a intensidade, e
transformações estruturais como mudanças de seções. A figura abaixo (fig. 3.2.2.1) apresenta
um espectro sonoro das intensidades com relação ao tempo da Sinfonia e permite observar
como a intensidade cresce gradualmente nas duas primeiras seções, na parte A (e nesta parte o
crescimento também ocorre na densidade dos gestos sonoros utilizados), se reduz novamente
na seção A-III para crescer subitamente para a Parte B.
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Figura 3.2.2.1 – Imagem da variação de amplitude sonora no tempo do primeiro movimento
da Sinfonia Sistêmica

Observa-se também que a obra, apesar de estar dividida em duas partes pela
característica dos materiais, também poderia ser dividida, utilizando-se o critério de
fragmentação dos materiais, em duas partes semelhantes, constituindo as quatro primeiras
seções a primeira parte – sendo as seções A-I a A-III mais fragmentárias e a B-I a seção com
gestos mais unificados e a qual utiliza também os naipes instrumentais de forma unificada – e
as seções B-II a B-IV constituindo a segunda parte – correspondendo a seção B-II às seções
fragmentárias e a B-III a seção com os naipes unificados, por fim se fragmentando novamente
na seção final.
É possível também falar de retorno alterado, em relação à utilização na seção B-I, dos
materiais

e

na seção B-III, com a reapresentação do material

elementos do material , e a reapresentação do material
ataques do material

contendo na percussão

tendo a presença mais incisiva dos

. Ainda nesse sentido, na seção B-I os materiais inicialmente se

entrelaçavam, como se o material

estivesse tentando se impor ao , que tentava resistir à

presença de . Na seção B-III os materiais não mais se entrelaçam, mas sobrepõem alguns de
seus elementos, como se um estivesse sendo assimilado pelo outro. Esta transformação dos
materiais também caracteriza outra derivada da Concepção Estética dos Ciclos Vitais: os
conceitos opostos e sua superação ou unificação. Os materiais
mais irregular e tem gestos mais amplos, enquanto

e

são constrastantes:

é

é mais regular, com fragmentos rítmicos

que se repetem periodicamente, em uma tessitura fixa. Essa oposição é minimizada pela
utilização do material
de elementos de

assimilando elementos de

pelo material

na seção B-II, bem como da assimilação

na seção VI (ver análise nas págs. 99 a 101). No entanto,

uma superação mais ampla da oposição entre os dois materiais ocorrerá somente mais tarde na
Sinfonia, na trama contrapontística do terceiro movimento (ver subseções 3.2.5 e 3.2.6).
Além dos materiais

e

, a oposição ocorre em diversos outros elementos deste

movimento, sendo importante mencionar os opostos silêncio e som e ruídos e sons com altura
definida, e, é claro, os opostos caos e ordem. A oposição entre silêncio/som e ruídos/alturas
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definidas é superada através da transformação de um conceito no outro através de processos
graduais, como o surgimento do som de ar através de crescendo dal niente, inicialmente
intercalado com pausas cada vez mais curtas, e, no caso dos ruídos e das alturas definidas,
pela utilização de sons intermediários como os key slaps e con legno batuto, e por fim na
transformação do som de ar em som ordinário, sintetizando o percurso da transformação
sonora. A oposição entre caos e ordem é superada pelo direcionamento e transformação
cíclicos dentro da estrutura global do movimento (como nas relações mencionadas entre
seções com materiais fragmentários ou unificados no todo ou no direcionamento a pontos com
maior densidade na parte A), que faz com que o caos seja um elemento estruturador da ordem.
O vir-a-ser contido no germe do ser está presente conceitualmente em cada gesto da
primeira parte do movimento; assim, o silêncio é associado ao vácuo quântico e, como na já
citada frase de Wallin (1991), contém potencial para “liberar todas as combinações
imagináveis de energia acústica e cinética”. Da mesma forma, o som de ar nos instrumentos
das madeiras contém o vir-a-ser do som mais pontual dos key slaps (que, como o som de ar, é
também ruído), bem como para os sons com altura definida (que nas madeiras pode ser uma
nota contínua como o som de ar utilizado), pois os instrumentos têm potencial tanto para os
sons melódicos como para os key slaps. A utilização caótica dos gestos musicais na parte A,
em encontros e desencontros sonoros entre os instrumentos, contém também o germe da
organização musical que se segue; assim, os sons de ar se transformando em sons ordinários
se agrupam pouco a pouco entre os instrumentos das madeiras criando referências melódicas,
enquanto as cordas com legno batuto se agrupam criando arpejos complementares, e ambos os
elementos serão a base para o material

, enquanto a idéia de complementaridade entre

instrumentos em si serve de base para o material

. Outro indício de vir-a-ser é o ataque

súbito da percussão em [133], que indica o caráter rítmico com ataques acentuados e
assimétricos do material , as transições mais súbitas da parte A para a B e da seção B-I para
a B-II, bem como a pontuação abrupta que silencia o movimento.
Apesar das assimetrias do material

e das diversas assimetrias do caos que inicia e

por vezes retorna neste movimento, o resultado estrutural de sua utilização é bastante
simétrico, como pode se observar na fig. 3.2.2.1, consistindo de duas partes com durações
parecidas (parte A - 7‟07” e parte B 6‟27” 42 ) mas direcionamentos de intensidade
praticamente opostos (uma simetria invertida), já que a parte A começa com silêncio e baixas
intensidades, cresce e depois reduz a intensidade e a segunda parte começa com alta
42

As durações de seções e movimentos assinaladas nesta tese são calculadas de acordo com a marcação de
metrônomo da partitura, e não a partir de gravações.
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intensidade, reduz e volta a crescer próximo a sua conclusão. Se utilizarmos a proposta de
divisão em duas partes de acordo com a fragmentação dos materiais, no entanto, as duas
partes, além de apresentarem desenvolvimentos semelhantes, como já mencionado, ficam com
proporções aproximadas à proporção áurea (a primeira parte tem 535”, ou 0,645 do todo, que
tem 829 segundos). Analisando o todo, independente da divisão simétrica em duas partes,
constata-se a seguinte simetria de direcionamento entre caos e ordem, independente das
durações de cada elemento (fig. 3.2.2.2):

Direcionamento: Silêncio  Caos  Ordem  Caos  Ordem  Caos  Silêncio
Seções:

|

Partes:

|

I

| II

| III | IV |

A

|

V

| VI

|

VII

B

|
|

Figura 3.2.2.2 – Direcionamento entre silêncio, caos e ordem dentro da divisão em seções e
partes do primeiro movimento da Sinfonia.
A proporção áurea também ocorre em diferentes níveis estruturais. Utilizando-se o
tempo como delimitador das proporções, em nível global, o ponto áureo ocorre
aproximadamente no momento em que o material
material

aparece pela primeira vez, cortando o

([170], 507”/829”=0,611, ou, no corte definitivo do material

, [178],

525”/829”=0,633), e praticamente coincide com o ponto áureo da seção B-I (65”/108”, ou
0,601/1). Em sua forma invertida, o ponto áureo global ocorre no momento em que as
figurações das cordas, que demarcam a seção A-II e vinham se adensando, passam a ser
ininterruptas, sem pausas conjuntas ([101], ca. 316”/829”=0,381/1).
Na parte A (que dura ca. 442”), o ponto áureo invertido fica próximo à utilização do
primeiro key slap ([55], ca. 179”, equivalendo a 0,404/1), ou seja, quando começa a haver
uma expansão tímbrica mais clara e um direcionamento dos ruídos ao som com altura
definida. Na parte B (que dura ca. 387”), o ponto áureo corresponde ao retorno da percussão
junto ao ataque sfz dos metais na seção B-II, que impulsionam para o retorno do material
([240], ca. 237”, equivalendo a 0,612/1).
As proporções entre as seções das duas partes também se aproximam da proporção
áurea. Para facilitar a visualização dos cálculos, as durações aproximadas das seções são
apresentadas abaixo:
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Parte A
Seção A-I - 238”
Seção A-II - 131”
Seção A-III - 73”

Parte B
Seção B-I - 108”
Seção B-II - 188”
Seção B-II - 41”
Seção B-IV - 50”

Dividindo-se o tempo da seção A-I pelo tempo de A-I + A-II, obtemos 0,644, e
dividindo-se o tempo da seção A-II pela tempo de A-II + A-III obtemos 0,642. Na segunda
parte, a seção B-I em relação ao conjunto B-I + B-II corresponde a 0,364/1 (proporção
inversa, ou B-II/B-I+B-II=0,636, proporção normal). Também, utilizando um conjunto
formado por exposição e reexposição (seção B-I+seção B-III), em relação às seções de
desenvolvimento e coda (seção B-II+seção B-VII), obtemos aproximadamente a proporção
áurea (0,626), ou em relação ao todo da parte B, a proporção áurea inversa (149”/387=0,385).
Ainda existem outros pontos importantes da música que ocorrem em pontos áureos em cada
seção analisada individualmente, mas para evitar estender à exaustão este aspecto eles não
serão listados aqui. É importante frisar que a incidência das proporções áureas em diferentes
níveis não foi previamente pensada e calculada para estruturar este movimento, mas surgiu
naturalmente no processo de composição, ligada a processos inconscientes, sendo constatada
somente após a análise do movimento.
Com relação às estruturas dissipativas, considera-se que os materiais musicais
funcionam como um fluxo de matéria, sendo que a complexidade tímbrica e rítmica e o
volume e intensidade sonora funcionam como um fluxo de energia, que vão se agrupando e se
adensando na parte A, criando estruturas dinâmicas associadas às estruturas dissipativas. Ao
atingir um auge de densidade em [113], a música se direciona ao seu primeiro ponto de
bifurcação, nos arpejos das madeiras [119], a partir dos quais algumas notas são prolongadas
e direcionam a um caráter mais melódico [121], que utiliza agrupamentos gradualmente mais
amplos (1 compasso [121], 2c. [125-126], 5c. [128-132] e 8 c. [133-140]). No início do último
grupo melódico, ocorre o ataque súbito da percussão. Este ataque funciona como uma
interferência externa ao sistema e que o obriga a mudar novamente, ocorrendo o ponto de
bifurcação na mudança da parte A para a parte B, no crescendo das cordas e percussão em
[142]. A identidade do sistema se mantém, os materiais continuam sendo derivados daqueles
apresentados na primeira parte, mas têm que se adaptar a uma nova realidade, caracterizada
pela assimilação da natureza mais abrupta do ataque da percussão.
Fazendo uma analogia com os seres vivos, dentro da teoria da autopoiese, pode-se
pensar em um ser vivo, ou uma espécie que vive em um meio ambiente que passa por alguma
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mudança mais drástica, obrigando o ser a mudar sua forma de ação para sobreviver, pela
existência do acoplamento estrutural entre o ser e o ambiente (MATURANA e VARELA,
2001). Com a manutenção das características do ambiente, bem como pela convivência com
outras espécies, no entanto, o ser passa por adaptações, passando a apresentar também novas
características. As adaptações a outras espécies correspondem, no primeiro movimento da
Sinfonia, à entrada do material , na seção B-I, que inicialmente entra cortando abruptamente
, mas com certa resistência do material

. Na seção B-II existe certa interação por

alternância de elementos dos dois materiais, e uma certa assimilação de elementos do material
pelo

(como já mencionado, na percussão e nos contrabaixos). Na seção B-II, quando

ocorre a assimilação de elementos do material

pelo material

(como já mencionado, na

percussão), os materiais estariam se adaptando um ao outro. Entretanto, a relação entre

e

na seção B-III acaba sendo antes de parasitismo do que de simbiose, com elementos
assimilados, mas ainda em conflito, o que leva à fragmentação de

(seção B-IV) após a

imposição de

e

no final da seção B-III. A tensão entre os materiais

são responsáveis

pela existência dos outros três pontos de bifurcação do movimento: entre as seções B-I e B-II,
no crescendo da percussão e de trombone e tuba [187], após imposição crescente de ; entre
as seções B-II e B-III, após imposição crescente de

culminando em um retorno semelhante

a sua apresentação na seção B-I – considera-se [263] o ponto de bifurcação, com uma
anacruse das madeiras à nova seção, junto ao crescendo dos metais; e entre B-III e B-IV, na
re-imposição de

no final da seção B-III, “estilhaçando” o material

na seção B-IV, após

outro crescendo dos metais [278-279].
A unidade orgânica do todo, neste movimento, ocorre através de uma visão global de
seu movimento. Inicialmente se vê uma divisão entre duas partes contrastantes, mas, assim
como os materiais

e

são antagônicos, mas trabalham em conjunto no desenvolvimento da

parte B, o encaminhamento global da estrutura, em seu direcionamento entre silêncio, caos e
ordem, que, como pode ser visualizado na fig. 3.2.2.2, ocorre simetricamente no conjunto das
duas partes, e não em cada parte isolada. A primeira parte, representando o nascimento,
direciona a uma ordem representando a aquisição de uma consistência material suficiente para
que o movimento seja impulsionado à segunda parte, a partir da qual se desenvolve. Os
materiais alcançados gradualmente na primeira parte servirão como base para o material

na

segunda parte, enquanto o ataque súbito da percussão terá a figuração rítmica que configurará
o material . Assim como o ataque da percussão cria um elemento de tensão inesperado, o
material

será um constante elemento de tensão em relação a , e levará a um aumento de
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entropia no final da seção B-I, culminando na seção B-II, a partir do qual o movimento se reestrutura gradualmente até atingir um novo momento de ordem na seção B-III, com a
presença simultânea dos dois elementos antagônicos

e , mas a partir dos quais um novo

ponto de tensão (a re-exposição de ) leva novamente ao caos e por fim de volta ao silêncio.
Assim, a parte A e B são de certa forma antagônicas, pelo direcionamento mais linear da A,
com suas transformações graduais do silêncio aos sons com altura definida e direcionamento a
elementos melódicos, enquanto B possui oscilações mais abruptas entre os materiais
antagônicos

e , mas este antagonismo é superado e confere unidade à obra pela relação

simétrica do direcionamento silêncio-caos-ordem, que ultrapassa os limites das duas partes,
bem como da tensão/conciliação entre os materiais

e , os quais, apesar de surgirem na

parte B, são atingidos a partir de elementos gerados na parte A.

3.2.3. Análise do segundo movimento– Pontos de Bifurcação

O nome do segundo movimento faz referência aos pontos de bifurcação da teoria das
estruturas dissipativas. Um elemento estruturador que teve maior influência na construção do
segundo movimento. Conforme Capra,
em muitos sistemas não-lineares, pequenas mudanças em certos parâmetros podem
produzir mudanças dramáticas nas características básicas do retrato de fase.
Atratores podem desaparecer ou converter-se uns nos outros, ou novos atratores
podem aparecer subitamente. Diz-se que estes atratores são estruturalmente
instáveis, e os pontos de instabilidade são denominados 'pontos de bifurcação', pois
são pontos na evolução do sistema, nos quais aparece subitamente um forqueamento,
e o sistema se ramifica em uma nova direção. Matematicamente, pontos de
bifurcação marcam mudanças súbitas no retrato de fase do sistema. Fisicamente, eles
correspondem a pontos de instabilidade, nos quais o sistema muda abruptamente e
novas formas de ordem aparecem de repente. (2003, p. 117)

Musicalmente isto foi representado através da construção e/ou transformação gradual
de materiais, mas que em determinado momento, através da instabilidade gerada por
alterações graduais nos parâmetros musicais, levam a uma mudança mais repentina após
atingir-se um ponto máximo de acúmulo de tensão, o ponto de bifurcação, conduzindo a
música a uma nova seção, com idéias contrastantes, mas ainda relacionadas aos padrões
musicais que a geraram. Os materiais utilizados continuam, portanto, a existir na seção
seguinte, mas transformados.
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A seguir, serão apresentados os elementos que caracterizam cada seção, indicando-se
os pontos onde ocorrem as bifurcações.
Seção I [1-67] – A principal figuração rítmico-melódica do movimento, a qual será chamada
de célula geradora, é apresentada já no primeiro compasso desta seção, consistindo em duas
notas com intervalo de semitom em ritmo curto-longo com acento na primeira nota. Esta
figura vai ser expandida no decorrer do movimento para intervalos maiores, mas tendo como
intervalos principais o semitom e a quarta diminuta, o que leva à construção do padrão de
quarta seguida de segunda, principalmente trítono seguido de segunda menor (como o
material

do primeiro mov.) e suas interpolações, o qual tem importância estrutural para a

Sinfonia como um todo (ver ex. 3.1.6) e será chamado aqui de motivo gerador.
A seção está subdividida em duas partes. Na subseção Ia [1-26], existe um crescimento
por aumento do tamanho da frase e expansão do conteúdo intervalar. Um elemento importante
contido nesta subseção é o glissando em microtom nas violas, partindo de um uníssono indo a
um microtom e voltando ao uníssono [17-19], que prenuncia a ampla utilização de glissandos
ao longo do movimento. A última frase serve de conclusão, reduzindo novamente a tensão
pela repetição do material de segundas em decrescendo, remetendo à frase que iniciara esta
subseção.
Na subseção Ib [26-67], existe um aumento de tensão pela expansão dos timbres,
maior movimentação rítmica na junção entre linha melódica e figuras de segundo plano.
Diferente da primeira subseção, as frases em Ib já não têm uma repetição tão insistente da
célula geradora, que está agora conectada a frases maiores. As frases começam mais longas e
reduzem gradualmente seu tamanho, existindo um adensamento dos parâmetros, reforçado
também pelo crescimento da dinâmica.
Um elemento importante nesta seção são as pausas que separam os grupos melódicos.
Em ambas as subseções as pausas vão se reduzindo. A duração das frases e das pausas que as
dividem, em número de tempos, pode ser visualizada no esquema a seguir.
Ia - 10 + 5 + 16 + 1 + 14 + 1 + 24 (27) + , + 24 = 95(98)43
Ib - 40 + 2 + 37 + 1 + 28 + 0 + 26 = 134

43

Os números sublinhados correspondem às pausas entre as frases, os números entre parênteses correspondem a
uma contagem aproximada de tempos para as fermatas, e a virgula corresponde à indicação de respiração
agógica indicada na partitura, sendo uma espécie de micropausa.
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A última frase de Ib [60-67] pode ser considerada quase uma subseção à parte, pela
entrada do tutti orquestral e pela utilização de duas faixas sonoras quartais sobrepostas e
utilizadas homorritmicamente entre melodia principal e segundo plano, resultando em maior
complexidade tímbrica. O ponto de bifurcação com a seção seguinte ocorre após ápice de
dinâmica, no arpejo dos violinos entre [67] e [68] (ver ex. 3.1.5a).
A etapa dos ciclos vitais associadas a esta seção é a de nascimento, simbolizada pela
apresentação da célula geradora e sua expansão gradual formando grupos melódicos até o
auge da seção, quando a orquestra é utilizada como uma unidade sonora.
Seção II [69-139] – Esta seção está dividida em três subseções caracterizadas por mudanças
menores de direcionamento – equivalendo a pontos de bifurcação menos expressivos –, mas
cumulativas, sendo maiores as diferenças entre as características estruturais da segunda para a
terceira subseção do que as diferenças da primeira para a segunda.
As subseções IIa [69-91] e IIb [92-119] se caracterizam ambas pela utilização de uma
figura de fundo (trêmulos nas cordas na subseção IIa e acordes em pizz. 44 nas violas e
contrabaixos na seção IIb). O acúmulo de tensão em ambas as subseções se caracteriza pela
aproximação crescente de materiais, inicialmente por intercalação e depois por sobreposição.
No entanto, em IIa existe inicialmente uma utilização complementar entre grupos de
instrumentos e somente a partir de [79] eles começam a se dividir em unidades isoladas,
enquanto em IIb desde o começo existem elementos isolados que se intercalam e sobrepõem.
Existe um nível crescente de entropia em cada uma destas subseções e, embora IIb comece
menos entrópica do que o final de IIa, começa em um nível superior ao início de IIa,
progredindo a um ponto mais caótico. O acúmulo de tensão em IIa e IIb é medido
principalmente pelo grau de entropia (como um maior número de sobreposições simultâneas),
mas em IIb também ocorre pelo crescimento na dinâmica. No final de IIb, ocorre uma
confluência rítmica entre os materiais sobrepostos (segunda metade de [119]), que junto a esta
elevação da dinâmica leva à subseção IIc [120-139], a qual utiliza materiais extraídos da
subseção anterior, mas unificados ritmicamente e com dinâmica ff, funcionando como auge da
seção II. O ponto de bifurcação com a seção seguinte é uma pausa abrupta [139] após uma
queda e retomada da dinâmica entre [132-139], ressaltando a explosão do tutti orquestral da
seção seguinte.

44

Na gravação da OSN os acordes estão em arco.
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Em relação aos ciclos vitais, esta seção representa o desenvolvimento e o auge vital do
movimento.
Seção III [140-152] – Esta seção funciona como clímax deste movimento, enfatizando a
célula geradora com um direcionamento conjunto de toda a orquestra, através de arpejos e
crescendos, à sua nota acentuada. A seção cresce em tensão através do aumento no
agrupamento das células melódicas e no adensamento rítmico pela aproximação temporal
destas células. Por ser a seção mais densa, é também a mais curta da obra, e subdivide a obra
em duas grandes partes. O ponto de bifurcação com a seção seguinte ocorre no acorde entre
[151-152], com o decrescendo em [152] simbolizando o fim de um desenvolvimento
crescente no todo da obra.
A pausa que precede esta seção serve como uma espécie de interferência no
desenvolvimento do ciclo vital após este atingir seu ápice. Com relação aos seres vivos, Capra
(2003) fala de mudanças estruturais impostas, causadas por acidentes, por exemplo, que são
acompanhadas por outras mudanças estruturais, mas de acordo com o desenvolvimento do ser,
sendo atos cognitivos. Isto significa, na música, a existência de uma mudança abrupta de
direcionamento, mas guiada pelos elementos que guiaram a construção geral até aquele
momento. A interferência da pausa é causadora inicialmente da agitação que a sucede e que
caracteriza esta seção, uma espécie de luta na manutenção da estrutura, enfatizando a célula
geradora, mas trará também como consequência uma reestruturação dos elementos adquiridos
ao longo do movimento em um novo rumo na seção seguinte.
Seção IV – A seção final do movimento consiste na reapresentação de diversos elementos
adquiridos ao longo de seu desenvolvimento em um novo contexto, não apresentando mais o
crescimento contínuo das seções anteriores e sem ter o objetivo de renascimento das idéias
apresentadas. Os elementos se reestruturam, mas a reestruturação busca antes a rememoração
mórbida de uma existência da obra, pela própria obra, enquanto se encaminha à morte. O
grande contraste de textura com a seção anterior faz com que o ponto de bifurcação que as
separou seja o mais expressivo de toda a música. O ambiente sonoro é de uma linha constante
(trinados alternados entre o clarinete baixo e os fagotes), com frequentes “pulsações” pela
utilização de trêmulos e arpejos (em todos os clarinetes), dos quais uma nota se emancipa e
tenta se manter viva, mas decresce al niente nas flautas e oboés45 (como a flauta e piccolo a

45

Incluindo piccolo e corne inglês.
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partir do arpejo do clarinete 2 [158]). A célula geradora aparece nas cordas, como na subseção
Ia, mas obscurecida pela utilização de glissandos (portamentos), surdina e de formações em
bloco em movimento paralelo46. Este glissando descendente, embora já tivesse sido utilizado
nos metais na seção II, adquire um novo sentido neste contexto, uma espécie de
impossibilidade de sustentação da nota. Esse novo sentido é amplificado quando a célula com
os glissandos é levada às notas decrescentes das flautas e oboés [211] e depois se dissemina
pelo tímpano e pelos metais [219-321], enquanto estão presentes também nos violinos II e
violas de forma ampliada, se expandindo microtonalmente por glissando e depois retornando
às notas de origem [212-235].

3.2.4. Análise das derivadas da Concepção Estética dos Ciclos Vitais no segundo
movimento

Diversos pontos já discutidos nesta seção fazem referência a elementos das derivadas
da Concepção Estética dos Ciclos Vitais. A presença dos pontos de bifurcação foi o principal
elemento delimitador das seções do segundo movimento da Sinfonia, e as estruturas
dissipativas são caracterizadas pelo fluxo de materiais musicais que constroem a estrutura
musical conforme se sucedem e se sobrepõem ao mesmo tempo em que se transformam
através de variações em diferentes parâmetros musicais, geralmente em modo ascendente,
levando a estrutura a esses pontos de bifurcação.
A relação entre caos e ordem aparece no já mencionado crescimento de entropia das
seções IIa e IIb. A estruturação da seção II está então caracterizada por dois crescimentos
sucessivos de entropia, pela sobreposição dos materiais musicais, com uma queda no início de
IIb, seguida de um trecho com menor nível de entropia, pela utilização conjunta da orquestra
em IIc. Esta formação de dois arcos crescentes de entropia, seguidos de um trecho com menor
grau de entropia (ou maior grau de ordem) ocorre também na construção da seção I. Em Ia
existe basicamente uma linha (nas violas) acompanhada por acordes (nos violoncelos e
contrabaixos), os quais se emancipam ritmicamente de forma gradual da linha melódica
estando no auge da dissociação entre [13-14], quando se chega a formar uma figuração
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As formações em bloco e a utilização de glissandos também podem ser considerados elementos evolutivos da
célula geradora, estando na ontogênese do movimento: a última frase da seção I, seu auge, resultado do
crescimento da célula geradora, utiliza acordes em bloco, e igualmente o auge da seção II utiliza os acordes em
bloco em material derivado do motivo gerador; os glissandos já haviam também sido assimilados pela célula
geradora ao longo da seção II (nos metais).
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também com caráter melódico neste acompanhamento, e depois retornam novamente à sua
configuração rítmica inicial, junto ao ataque da linha melódica. Em Ib o acompanhamento se
expande a uma nova linha melódica em contraponto com a linha principal na primeira frase, e
nas duas frases seguintes se emancipa mais, criando três linhas com independência rítmica
ressaltada pelo acréscimo de novos timbres entre [52-58], além de intercalar entre elementos
com caráter melódico e caráter cordal. Na última frase, no entanto, as funções de linha
melódica, linha secundária e acordes se fundem em uma escrita homorrítmica, tendo como
resultado menor grau de entropia. As seções I e II são muito semelhantes, portanto, na
ordenação do caos, cada uma em um nível (a II em nível mais elevado de entropia que a I),
característica que se ressalta se levarmos em conta, como já foi mencionado, que a frase final
da seção I poderia ser praticamente uma nova subseção, resultando portanto em três
subdivisões de I, sendo duas grandes e uma pequena, assim como ocorre com as subseções de
II.
Esta constatação leva a outra revelação: a presença de estruturas semelhantes em
diferentes seções da música e, se agruparmos a seção III às duas anteriores, formando a
primeira grande parte do movimento, encontra-se esta semelhança em diferentes níveis
estruturais. A seção III não possui subdivisões internas, e nela a orquestra é utilizada como
um grande grupo unificado, sendo considerada a seção com menor nível de entropia da obra.
Ela também é a menor seção e, portanto, a primeira parte do movimento (seções I+II+III)
forma, em um nível macroscópico, uma estrutura de ordenação do caos semelhante à existente
nas seções I e II. Esta configuração pode ser associada à geometria fractal, e não se restringe à
ordenação caos/ordem da música, mas ocorre na construção de diversos elementos musicais.
No menor nível pode-se colocar o motivo gerador. A frase a seguir (fig. 3.2.4.1), extraída do
piccolo entre [60-67], mostra como o motivo gerador estrutura cada parte da frase, mas
também a delineia como um todo através do conjunto de notas gerado por sua forma mais
usual (quarta aumentada seguida de semitom).

Figura 3.2.4.1 – Estruturação de diferentes níveis de uma frase através do motivo gerador.
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Se o motivo gerador for representado graficamente, levando-se em conta sua distância
intervalar, o resultado é a seguinte figura (fig. 3.2.4.2):

Figura 3.2.4.2 – Motivo gerador, e sua representação gráfica.
A repetição desta figura sucessivamente acaba gerando uma figura crescente que pode
ser resumida, criando-se uma linha de seu crescimento médio até atingir o ápice, a uma figura
semelhante em um nível macroscópico (fig. 3.2.4.3).

Figura 3.2.4.3 – Repetição sucessiva da figura gráfica do motivo gerador e figura com a
média de elevação das linhas ascendentes.

Por fim, pode-se observar, a partir das representações gráficas, como estas estruturas
constroem o movimento em diferentes níveis e em diferentes parâmetros. A seguir são
apresentados: a) a parte das flautas da segunda parte da subseção IIc [132-139] junto a uma
análise gráfica que delineia a utilização do motivo gerador em diferentes níveis; e b) uma
análise gráfica a partir do espectro sonoro de uma gravação do segundo movimento como um
todo, o qual representa principalmente a relação entre a intensidade sonora e o tempo (duração)
da música, mostrando o seu crescimento nas diferentes seções e seu crescimento como um
todo, formando estruturas autorreferentes (fig. 3.2.4.4).
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a)

b)

Figura 3.2.4.4 – a) Parte das flautas da seção IIc entre [132-139] (com piccolo dobrando a
flauta I [137]) e b) imagem da variação de amplitude sonora no tempo do segundo movimento
comparada a sua representação gráfica em três diferentes níveis.
Ainda dentro desta mesma derivada da Concepção Estética dos Ciclos Vitais, existem
diversos pontos musicais importantes ou divisões entre seções e subseções dentro da
proporção áurea. O ponto áureo do movimento ocorre no início de [132] (436”/705=0,618),
onde ocorre a retomada de dinâmica que leva ao auge do movimento.
Na primeira seção, o começo de Ib ocorre próximo ao ponto áureo invertido
(98,5”/242”=0,407), que ocorre mais precisamente na última repetição da célula geradora de
Ia (92”/242”=0,380). O ponto áureo da subseção Ia ocorre na chegada do glissando das violas,
que é também um germe do vir-a-ser de sua utilização no movimento, principalmente da
seção final onde novamente ele é utilizado para dilatar e distorcer o som das violas e violinos
II em acordes [212-220], e depois retornar ao som de origem [233-234], se estendendo por um
número elevado de tempos. Na subseção Ib, o ponto áureo ocorre aproximadamente após a
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última pausa da seção [51] (que vinha sendo importante elemento estruturador), na frase que
leva ao seu auge da seção I (86”/58=0,597).
A segunda seção é dividida em três subseções, com as seguintes durações: IIa – 77”,
IIb –81,5” e IIc – 44”. A parte menor da proporção áurea ocorre na divisão da seção IIa pelo
todo da seção II (77”/202,5”=0,380), correspondendo as duas subseções restantes à parte
maior (0,620) Se pegarmos estas duas subseções, obteremos também uma divisão áurea
aproximada entre elas (81,5”/125,5”=0,649).
A seção III, a qual é o auge do movimento, é mais curta e não possui subseções, mas
se a compararmos com a retomada de dinâmica da seção II [132], que conduz a ela através de
um crescendo, teremos as seguintes durações: crescendo – 17”, seção III (fff) – 33”, e tempo
total –50”. Dividindo 33”/50” teremos 0,66, o que novamente se aproxima da proporção áurea.
Por fim, na quarta seção, o ponto áureo invertido fica aproximadamente no ponto onde
o ocorre o primeiro glissando com função de dilatar e distorcer o som dos acordes de chegada
da linha melódica das cordas (equivalentes as linhas da seção Ia) nesta seção [189]
(80”/210”=0,381), ponto em que também inicia uma expansão do timbre dos acordes, pelo
acréscimo de instrumentos de sopro. O ponto áureo da seção fica no ponto em que os acordes
que se emancipam dos arpejos dos clarinetes nas flautas e oboés aderem à célula geradora
com glissandos descendentes [211] (131”/210”=0,624). A presença da proporção áurea em
diversos níveis estruturais também significa, de certa forma, que estas proporções estão
integradas à estrutura fractal.
A presença de estruturas similares com caráter crescente da estrutura fractal deste
movimento está relacionada à derivada de “movimento cíclico de eterno retorno, em constante
mudança e evolução”. A presença do motivo gerador em todas as seções da composição
também é parte desta derivada, e o retorno das frases apresentadas na primeira seção na seção
final (nas cordas), mas em acordes em bloco e com glissandos, cria, além da idéia de retorno
em evolução, uma sutil simetria à estrutura do movimento.
Existem também figuras novas em cada seção, muitas vezes contrastantes com o
motivo na forma inicialmente apresentada, contribuindo para a mudança e a evolução do ciclo,
como os arpejos rápidos dos violinos, que separam a seção I e II e se mantém insistentemente
nos violinos e depois nos clarinetes, os grupos de notas rápidas repetidas dos sopros ou os
glissandos por saltos dos metais, também na segunda seção. A oposição destes elementos é
superada, no entanto, por relações criadas entre eles através da utilização de indícios e da
fusão entre elementos (fig. 3.2.4.5). O arpejo, por exemplo, é apresentado em andamento
lento já na primeira seção e a partir de uma sequência da célula geradora que vai passando de
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um instrumento ao outro (ver violinos 1 e 2 e violas entre [32-35]), configurando como
resultado tanto o motivo gerador como o arpejo. O arpejamento, além disso, é quartal e
frequentemente finaliza ou é quebrado por um movimento contrário por semitom, resultando
numa fusão do motivo gerador com o arpejo. A superação se completa no final do movimento,
quando notas longas surgem dos arpejos dos clarinetes e por fim descem um semitom por
glissando [206], ou seja, se inicialmente os arpejos surgiram a partir da célula geradora, agora
é a célula geradora que surge a partir dos arpejos. Essa derivação de materiais a partir de um
número extremamente restrito de elementos significa que eles já contêm desde o princípio o
germe para o posterior desenvolvimento da estrutura musical. Isto não significa que a
estrutura já está definida quando o primeiro material é apresentado, mas que se abre um leque
de opções no processo composicional e, conforme a estrutura vai sendo preenchida, indica
que direção, ou que “bifurcação”, será escolhida, não necessariamente pelo compositor, mas
também pela própria obra.

Figura 3.2.4.5 – Transformações do motivo gerador através da fusão respectivamente com os
materiais de notas repetidas (flautas na seção IIa [81] e II b [96-97], [106-107] e [120-121],
arpejos (piccolo na seção III [140-141]) e glissandos (flautas e piccolo [204-206].

As inter-relações entre os elementos que constituem a música, através de suas
derivações, transformações e fusões, aliadas ao desenvolvimento global, reproduzindo no todo
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as relações locais das partes que o integram, criam um todo organicamente unificado. Ao
mesmo tempo em que cada parte isoladamente reproduz de certa forma o todo, por sua
constituição holográfica, na construção global o todo acaba sendo mais do que a simples soma
de suas partes, pois, mais do que ser constituído por elas, é constituído por suas relações.
Porém, igualmente, as partes também têm possibilidades que ultrapassam sua utilização neste
todo, pois se reagrupadas, integradas a novos elementos e passando por novas transformações,
podem constituir um novo todo, onde adquirirem características diferentes das que integravam
no primeiro contexto. Um exemplo em nível intermediário da Sinfonia Sistêmica é a
transformação de sentido que os materiais desenvolvidos ao longo do segundo movimento
adquirem ao retornar na seção final, caracterizando a derivada Unitas Multiplex.

3.2.5. Análise do terceiro movimento: A Teia da Vida

O terceiro movimento da Sinfonia Sistêmica foi inteiramente baseado na obra Piano
Harm. Conforme mencionado na subseção 3.1, a escolha desta peça foi baseada em sua
estreita relação com os materiais do primeiro movimento, e agora as sonoridades da Sinfonia é
que influenciam na transformação dos materiais que antes serviram como base para materiais
utilizados até então, principalmente pela adaptação do material gerado eletroacusticamente em
sons passíveis de serem gerados pela orquestra, que muitas vezes tiveram influência da
orquestração utilizada nos outros movimentos da Sinfonia.
O movimento se divide em três seções, pela distinção entre seus materiais. De um
modo geral as características principais de cada seção são: seção I – presença de ataques em
sfz, súbitos, ou após crescendo, dos quais resta um som decrescente; seção II – apresenta
efeitos de sons contínuos e ao mesmo tempo oscilantes, com crescendos e decrescendos;
seção III – apresenta tanto os sons pontuais como os sons contínuos e oscilantes das seções
anteriores, mas dentro de uma pulsação rítmica constante nos instrumentos de percussão e
piano. Existem dois materiais principais, um com caráter mais melódico e contínuo, em
semicolcheias, semelhante ao apresentado no primeiro movimento, e outro com caráter
pontual, em acordes quartais alternados entre diferentes grupos instrumentais.
Esta oposição entre elementos pontuais e contínuos tem uma analogia no campo
quântico que, como na citação de Capra (2000b, p.160), é “um meio contínuo que está contido
em todos os pontos do espaço” e ao mesmo tempo possui sua característica granular na
existência de partículas, que na verdade “não passam de condensações locais do campo,
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concentrações de energia que vêm e vão”. As duas primeiras seções apresentam estas
características quase isoladamente, enquanto a terceira seção procura criar uma teia que
unifica os dois aspectos. É desta relação que vem o título do movimento, “A Teia da Vida”.
Também é uma referência ao livro homônimo de Capra (2003), que, de certa forma, mostra
essas relações entre o contínuo e o granular nas relações entre os seres vivos que seriam os
nós da rede, conectados pelos fios que correspondem às suas relações, como o constante fluxo
de matéria e energia que cada ser vivo troca com o ambiente que o cerca.
Segue-se a análise individual de cada seção com maior detalhamento de suas
características principais, enfatizando a construção da teia.
Seção I – Apresenta ataques de acordes em sfz, dos quais se sustentam notas mais longas em
decrescendo. Algumas vezes este acorde é atingido também por crescendos, como o primeiro
ataque, que é proveniente de um crescendo do intermezzo que precede o movimento, na
região extremo-grave da orquestra. Os ataques seguintes são divididos principalmente entre
dois grupos instrumentais, conforme a tabela a seguir (fig. 3.2.5.1):
NAIPES
Madeiras

Metais
Percussão
e Piano
Cordas

GRUPO 1
-Corne inglês
-Clarinete 1
-Fagotes (alterna uma vez com
Clarinetes baixo)
-Trompas (região média e grave)
-Trumpete
-Prato suspenso
-Vibrafone
-Piano
-Violinos 1 e 2

GRUPO 2
-Flautas
-Oboés
-Trompas (região aguda)
-Trombones e tuba
-Gongo (com afinação definida)
-Piano
-Violas
-Violoncelos

Figura 3.2.5.1 – Tabela da instrumentação por grupos instrumentais na seção I.
A diferença de timbre entre os dois grupos é sutil, pela mistura de timbres envolvendo
todos os naipes em ambos os grupos, e utilizando as mesmas regiões de alturas. Este efeito
busca tornar possível uma distinção entre os grupos, mas ao mesmo tempo, em um diferente
contexto, que será de fundamental importância na terceira seção, fazer com que sejam ouvidos
como parte de uma mesma trama de sons complementares, que, ao mesmo tempo em que se
distinguem, se confundem (fig. 3.2.5.2).
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Figura 3.2.5.2 – Complementaridade entre os grupos instrumentais 1 e 2
nos metais: as linhas duplas indicam a alternância entre os grupos e as linhas
simples o agrupamento de instrumentos.

Estes dois grupos de instrumentos se alternam inicialmente no mesmo acorde, com
uma espécie de intromissão de um terceiro grupo na região grave (fagotes, contrafagote,
trombones e tuba, percussões graves, piano e cordas graves) [16], como um resquício do
ataque que inicia o movimento. Segue-se um acorde um pouco mais agudo também alternado
entre os dois grupos, que começa a expandir as alturas, ao mesmo tempo em que os ataques se
adensam temporalmente [21-25]. O adensamento do tempo gera uma tensão, e após um dos
ataques esta tensão é retida nos trombones [25] para, através de um glissando, “explodir” em
um novo acorde [26], mais agudo, misturando instrumentos dos dois grupos instrumentais
principais, com predominância do grupo 2. Segue-se imediatamente um acorde mais grave,
misturando também os grupos, mas com predominância do grupo 1. A tensão é agora retida
por mais tempo, em um grupo maior de instrumentos de todos os naipes, “explodindo”,
consequentemente, em um grupo com maior dinâmica e maior número de instrumentos [29].
O acorde se repete várias vezes periodicamente – alternando entre dois novos grupos
instrumentais, que misturam definitivamente timbres dos dois grupos principais, ligados por
glissandos dos trombones e das cordas – criando um primeiro indício de pulso no movimento,
enquanto a tensão se atenua por um decrescendo, e encerrando a seção.
Os ataques sfz estão em primeiro plano nesta seção, representam os nós da rede,
enquanto as notas longas em crescendo e decrescendo representam os fios. Os glissandos
conduzem à junção dos fios sonoros em nós (os acentos). A mistura de timbres dos grupos
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instrumentais no final da seção representa a obtenção de uma estrutura nova, gerada a partir
da união dos fios que constituirão a teia.
Seção II – Se caracteriza por sons longos e com certa oscilação, principalmente através de
vibratos amplos nas madeiras e pela caixa raspada com escova, mas também em efeitos do
piano com trêmulos na região extremo-grave e um efeito obtido com copos pintados raspados
nas cordas, ambos com pedal aberto, e efeitos da percussão, principalmente prato colocado
sobre a pele do tímpano, utilizado com glissandos. Os vibratos definidos ritmicamente
conferem sentido de pulso muito difuso, mas ainda assim presente, criando o fluxo de tempo
que terá grande importância no decorrer do movimento.
Nesta seção o elemento contínuo, os fios da rede, está em primeiro plano, enquanto os
nós estariam presentes de forma muito tênue, pelas pequenas acentuações das notas mais
fortes dos vibratos. Os efeitos do piano e percussão correspondem a um elemento circundante,
que surge em torno da rede e às vezes se torna mais próximo, influindo em seu
desenvolvimento, principalmente por criar uma sonoridade reverberante que ajuda a
amalgamar os sons da orquestra numa espécie de massa sonora fluída.
A seção possui um caráter mais estável, com as linhas em vibrato nas madeiras (e o
efeito correspondente nas caixas) se alternando e se sobrepondo em diferentes timbres e três
diferentes alturas, sendo a primeira a surgir sol# 3 (fls obs e cls) e depois mi 1 (cls bxs) e sol 3
elevado microtonalmente (fgs). Cada novo timbre e/ou altura surge gradualmente com
oscilações de intensidade até se fixar entre pp e mp e seguir crescendo sutilmente para depois
decrescer al niente, com exceção dos clarinetes baixos, que seguem até o fim da seção após
atingirem a dinâmica mp. Os elementos de crescimento desta seção são então basicamente a
transformação gradual de timbres e de alturas, mas os efeitos circundantes do piano e das
percussões criam interferências de timbres mais complexos que inicialmente apenas fazem
aparições mais tênues e se afastam (pela intensidade), mas no final da seção se amplificam,
gerando maiores transformações no sistema e levando à terceira seção.
No final da seção II, de dentro da complexidade sonora dos efeitos do piano e
percussão, surgem os registros agudos das madeiras [66-71] expandindo o espectro sonoro da
orquestra, que se amplia ainda nesta região às cordas em harmônicos [69-71] e ao flexatom.
Somam-se a este espectro sonoro os violoncelos na região média e trombones na região média
e grave [70-72], com a função de dar continuidade a um extenso glissando que parte da região
aguda e “explode” na região grave iniciando a seção seguinte.
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Seção III – A seção III une os elementos pontuais e contínuos na criação da rede. A rede é
construída seguindo um fluxo de tempo marcado pelo pulso rítmico constante de instrumentos
de percussão, contrafagote, tuba e piano na região grave, normalmente a distância de mínimas,
divididos em três grupos distintos, um fixo e dois que ora confluem ritmicamente, ora tornamse irregulares em relação aos outros dois, e, direcionando-se ao fim, começam a se acelerar
irregularmente em subdivisões do pulso fixo. Também com esta função encontram-se o
vibrafone com vibrador ligado em semicolcheias, os violoncelos e contrabaixos47 também em
semicolcheias, com figurações originadas do gesto de vibrato dos sopros da seção anterior. A
figuração cria um elo de modulação métrica entre as seções II e III, iniciando em sextinas na
seção II nos violoncelos [66], equivalentes às semicolcheias da seção III. Os elementos
contínuos desta seção são caracterizados por linhas melódicas – a disposição horizontal das
alturas – e os elementos pontuais por acordes quartais – a disposição vertical das alturas. O
pulso que marca o fluxo de tempo tem uma característica predominantemente pontual, mas o
elemento contínuo está presente também, pelas figurações em semicolcheias do violoncelo e
contrabaixo, e vibrações do vibrafone.
Existem diferentes agrupamentos instrumentais executando as linhas melódicas e
acordes quartais, mas normalmente se oscila entre dois agrupamentos, fixando-se, como na
primeira seção, dois grupos instrumentais, entre [107-120], conforme o quadro a seguir (fig.
3.2.5.3):

NAIPES
Madeiras

Metais
Percussão
e Piano
Cordas

GRUPO 1
- Oboés (quando a linha melódica
chega ao registro agudo)
- Corne Inglês
- Fagotes
-Trumpetes (somente nos acordes)
-Trombones (somente nos acordes)
-Marimba (somente acordes)
-Vibrafone (somente no final,
nos acordes)
Todas (de maneira complementar,
conforme registro, na linha melódica)

GRUPO 2
-Flautas (quando a linha Melódica
chega ao registro agudo)
-Clarinetes
-Trompas (somente nos acordes)
-Piano (linha e acordes)

--

Figura 3.2.5.3 – Tabela de instrumentação dos grupos instrumentais com dupla função linear e
pontual, na seção III.

47

Ambos os naipes em divise, utilizando nesta função inicialmente apenas dois violoncelos e um contrabaixo.
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Inicialmente a característica linear é apresentada no grupo 1, enquanto a característica
pontual é alternada entre os dois grupos. As linhas melódicas se tornam gradualmente mais
amplas, tendo sua primeira apresentação em [76], com apenas sete notas, se expandindo neste
grupo instrumental até 48 notas entre [91-94]. A linha estaria sendo gerada até este ponto,
com as características de timbre do grupo 1. O piano participava principalmente nos acordes
deste grupo, ainda não tendo se associado ao grupo 2, enquanto a marimba associava-se aos
instrumentos do grupo 1. Na apresentação da linha melódica entre [91-94] o piano se soma ao
grupo melódico em pequenos trechos, como se estivesse adquirindo o material necessário para
sua emancipação, que ocorre entre [94-102], quando apresenta o material melódico em um
solo. No final do solo, existe um arpejo em tercinas que finaliza em um acorde quartal. Este
gesto tem grande importância, e tem a mesma função dos glissandos da primeira e segunda
seção, unindo os fios da rede sonora (as linhas melódicas) através dos nós (os acordes). E é a
partir deste ponto que os grupos instrumentais começam a se definir claramente conforme o
quadro apresentado e, a partir de [107], quando estão integralmente definidos, existe um
contraponto entre as linhas melódicas e acordes dos dois grupos instrumentais, que se
entrelaçam formando também uma espécie de linha complementar com os acordes alternados
entre os dois grupos (fig. 3.2.5.4).

Figura 3.2.5.4 – Contraponto formando uma linha complementar entre os acordes dos grupos
instrumentais 1 (assinalados com elipses) e 2 (assinalado por retângulos).
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Esta complementaridade entre os acordes dos dois grupos vai formando a rede, e a
distância de tempo entre os dois grupos vai se tornando mais curta até atingir-se o ápice em
[120], onde os arpejos são abandonados e os acordes são alternados com os grupos completos
sobre um ostinato melódico dos instrumentos graves. Este ostinato surge a partir das notas
que tinham a função de manter o fluxo de tempo, e que se aproximam, tornando-se também
mais irregulares, e começam a ampliar o número de alturas a partir do solo de piano,
direcionando-se a uma característica mais linear do que pontual. Os dois grupos instrumentais
que continham as linhas melódicas, por sua vez, deixam de ter predominância de elementos
horizontais contínuos, para tornarem-se mais pontuais com vários ataques dos acordes, mas
sem deixar de serem contínuos, pela rápida alternância entre os acordes dos dois grupos, com
ritmo resultante de semicolcheia.
Aproximando-se do auge também começam a surgir efeitos de percussão com a
função de amalgamar os sons orquestrais, pela utilização de tam-tam em trêmulo e do
vibrafone, com pedal aberto, junto aos acordes do grupo 1 [118]. Chegando ao auge, alguns
efeitos utilizados na segunda seção com esta mesma função retornam, e soma-se a eles uma
gradual distorção por microtons nas cordas, dobrando os demais instrumentos que mantém
sua afinação fixa. Os efeitos misturam a sonoridade da orquestra, visando fazer com que se
atinja uma massa sonora fluida em [131]. Esse trecho final corresponde a uma espécie de
espectro sonoro de toda a obra, simbolizando a transformação do aspecto físico ao etéreo,
contendo toda a gama de timbres e alturas da orquestra misturada, ao mesmo tempo em que
acordes e linhas ainda podem ser distinguidos, mesmo que difusamente, nas cordas. Neste
ponto [131], os efeitos de percussão e piano atingem seu ápice de intensidade e os sopros
passam a sustentar as notas em um único acorde, enquanto as cordas continuam utilizar a
alternância entre acordes, após atingir a distância de um tom com relação aos acordes dos
quais partiram, mas agora simulando o efeito de “reverso” 48 , obtido em Piano Harm
eletroacústicamente. Para tanto, na versão orquestral, os ataques das cordas são minimizados
por curtos crescendos e decrescendos. Os sopros também possuem crescendos e decrescendos
alternando a intensidade das notas sustentadas do acorde, mas mais amplos e sem nenhum
acento, como em efeito já utilizado no final do segundo movimento. Mesmo o gesto mais
pontual, aqui o das cordas, está se aproximando do etéreo, pois está se tornando difuso. O
crescendo conflui nos sopros para atingirem conjuntamente o fff em [148] e em seguida
decrescer al niente, e as cordas também se estabilizam em um acorde em harmônicos em ppp,
48

O som reproduzido de trás para frente, ficando o ataque no fim do som e transformando o decaimento em
crescendo, além de inverter a sequência de alturas.
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tornando-se definitivamente etéreos. Restam os efeitos do prato sobre o tímpano, decrescendo
até se extinguir, e do piano que se mantém como um “espectro do espectro”, ressaltando
alguns harmônicos alternadamente entre sons mais agudos e mais graves (como ocorria nos
sopros) e por fim decrescendo al niente. O som retorna ao silêncio, ou, o material por fim
retorna ao etéreo, finalizado o ciclo vital da obra.

3.2.6. Análise das derivadas da Concepção Estética dos Ciclos Vitais no terceiro
movimento

O terceiro movimento da Sinfonia caracteriza bem a aplicação da idéia de Unitas
Multiplex de Morin na música. Ao mesmo tempo em que sua estrutura era utilizada como
parte da obra Piano Harm, ela funciona também em um contexto diferente, como parte da
Sinfonia Sistêmica, estando perfeitamente conectada. Os materiais também são muito
semelhantes aos materiais utilizados no primeiro movimento, tendo lá uma relação com o
todo diferente da encontrada no terceiro movimento. Ao mesmo tempo, é a estrutura global de
cada um desses movimentos que faz com que os materiais tenham diferentes funções em
diferentes contextos, bem como é a estrutura global das obras em que se utiliza a estrutura (de
trecho da obra Piano Harm, ou do terceiro movimento da Sinfonia) que faz com que ela
adquira diferentes identidades. No primeiro movimento, por exemplo, os acordes alternados
(material ) eram um elemento de oposição ao material melódico (material

), enquanto no

terceiro movimento, apesar de contrastante, ele é utilizado como elo de ligação das diferentes
linhas melódicas que constroem a “teia sonora” no movimento. Assim, o todo é maior do que
a soma de suas partes, pois faz com que as partes adquiram certas propriedades de acordo com
a sua estrutura global, e a soma das partes, ao mesmo tempo, é mais do que o todo, pois tem a
capacidade de adquirir novas funções em diferentes contextos. Pode-se dizer que a estrutura
do primeiro movimento faz com que os materiais

e

sejam caracterizados por oposição e

estejam em constante conflito, embora por vezes haja um indicio de conciliação. No terceiro
movimento, no entanto, esses mesmos elementos são utilizados de maneira complementar
formando uma trama única, onde os acordes que caracterizavam o material

no primeiro

movimento funcionam como elementos integradores das linhas melódicas que caracterizavam
o material

no primeiro movimento. É, portanto, possível gerar uma multiplicidade de

eventos a partir de poucos materiais, bem como é possível criar unidade a partir de uma
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multiplicidade de materiais, gerando um ciclo de retroalimentação constante entre os dois
pólos. O retorno dos materiais oriundos do primeiro movimento transformados dentro de um
novo contexto se enquadra também na derivada de movimento cíclico de eterno retorno em
constante mudança e evolução.
A utilização dos elementos opostos, os sons contínuos e pontuais, no terceiro
movimento, é gerador de uma ordem unificadora que faz com que esta oposição seja superada.
Enquanto no primeiro movimento podia se associar a relação dos materiais lineares e cordais
(

e

) com uma relação de predatismo ou parasitismo, aqui elas constituem antes uma

relação de simbiose, pois trabalham juntas na construção de uma rede na qual se unificam.
Seguindo-se com a analogia ao campo da biologia, a evolução entre as relações dos materiais
e

do primeiro movimento para o último pode ser comparada à evolução das relações entre

seres vivos. Muitas das relações de simbiose iniciaram como relações que antes podiam ser
negativas, como o parasitismo, e inclusive supõe-se que, a partir de relações de simbiose entre
diferentes seres, podem ter se gerado seres únicos, como nas células nucleadas, nas quais se
supõe que as organelas tenham surgido a partir da simbiose com bactérias que teriam se
instalado em seu interior, acabando por formar uma estrutura única. Assim, a relação de
simbiose pode ter como germe de seu vir-a-ser até mesmo uma relação oposta, como a do
predatismo ou parasitismo, e por fim acabar gerando um novo ser, como descreve Margulis
(2002):
Se os simbiontes se fundem completamente, se fundem-se e formam um novo tipo
de ser, por definição o novo “indivíduo” – o resultado da fusão – evoluiu por
simbiogênese (p. 47). [...]
A idéia fundamental [da endosimbiose serial] é que os genes adicionais que
aparecem no citoplasma das células animais, vegetais e outras células nucleadas não
são “genes despidos”, mas têm na verdade sua origem em genes bacterianos. Estes
genes são o legado palpável de um passado violento, competitivo e formador de
tréguas. As bactérias que há muito tempo foram parcialmente devoradas, e ficaram
presas dentro dos corpos de outras, se converteram em organelas (p. 49).

A superação de opostos também ocorre na estrutura global deste movimento, pela
existência de duas seções que apresentam predominância de um dos elementos opostos
(características pontuais ou contínuas), que se associam e se unificam na terceira seção. O
próprio pulso na terceira seção possui já, desde o início, as duas características, pelo ataque
mais pontual de percussão com alturas definidas junto a instrumentos com altura definida, e as
subdivisões contínuas num fluxo de semicolcheias nas cordas graves e no vibrato do
vibrafone. As alturas definidas são, em última análise, repetições muito aceleradas de um
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pulso, o que seria mais um elo de unificação entre o pontual e o linear. Aqui, as semicolcheias
das cordas graves e do vibrato do vibrafone, rearticuladas pela arcada (cordas) ou novo ataque
(vibrafone) a cada oito oscilações, e, portanto, a cada pulso principal de mínimas, criam o elo
entre o pulso e as alturas (as semicolcheias dividem em quatro a unidade de tempo; se a
operação fosse reiterada, no andamento do movimento, teríamos uma repetição de 21,28 notas
por segundo, ou seja, frequência de 21,28 Hz, o que já seria ouvido como altura49).
80 semínimas/min = 1,33semínimas/seg (ou 1,33 Hz)
1,33 Hz x 4 (n° de semicolcheias por semínima)=5,32Hz
5,32 Hz x 4 = 21,28Hz
Outra forma de unir o pontual e o contínuo é a utilização de um efeito de
prolongamento dos sons pontuais. Na versão de Piano Harm, este efeito foi obtido através da
ampliação gradual da reverberação através de transformações eletroacústicas de linhas do
piano ao mesmo tempo em que elas são executadas no piano. Na versão orquestral, o efeito é
obtido pelo prolongamento gradual das notas de alguns instrumentos com função de pulso
enquanto outros continuam com ataques pontuais a partir de [111] (fig. 3.2.6.1), e, nos
acordes quartais, pelo acréscimo do vibrafone em [118] e pedal aberto do piano e do
vibrafone em [120]. Todos os efeitos mencionados no final da subseção 3.2.3, representando a
transformação do material em etéreo, também preenchem esta função.

Figura 3.2.6.1 – Prolongamento gradual das notas do trombone em relação às notas pontuais
da tuba [114-117]
O contraste entre contínuo e pontual é gerador então da estrutura do terceiro
movimento, e pode-se dizer que os materiais

e

no primeiro movimento possuíam o germe

para seu posterior desenvolvimento no terceiro movimento, sendo predominantemente
antagônicos no primeiro movimento, mas com vislumbres de uma posterior unificação, e no
terceiro movimento criam uma relação de complementaridade, com as idéias opostas

49

Para o ser humano,a capacidade de perceber alturas inicia entre 16 e 20 oscilações por segundo (ou Hertz),
variando de pessoa a pessoa dentro destes limites.
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apresentadas separadamente nas duas primeiras seções, formando depois uma estrutura única
na terceira, como gametas masculino e feminino que se fundem gerando uma célula única que
se multiplica gerando um ser de muito maior complexidade.
As imagens abaixo apresentam o espectro sonoro das três seções (fig. 3.2.6.2)
seguidos de uma ampliação dos trechos entre as setas duplas (fig. 3.2.6.3), sendo possível
fazer uma comparação das oscilações de intensidade. Observa-se que a primeira seção tem
picos mais repentinos, pelos ataques súbitos, enquanto a segunda seção é mais linear e os
picos de intensidade são atingidos mais gradualmente. A terceira seção possui ambas as
características, os acordes com acentos estão em geral inseridos dentro das linhas melódicas,
existindo um nível de intensidade um pouco mais elevado no contexto geral com relação à
primeira seção, minimizando os acentos. A proximidade entre os acordes também faz com
que eles se unam linearmente, em direção ao final da terceira seção, direcionando ao pico de
intensidade gradualmente.

Figura 3.2.6.2 – Imagem da variação de amplitude sonora no tempo das três seções do terceiro
movimento. As setas duplas indicam a área a ser ampliada na fig. 3.2.6.3, e as simples as
correspondências de intensidade entre as seções 1, II e III.
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Figura 3.2.6.3 – Ampliação dos trechos da imagem da variação de amplitude sonora
no tempo marcados na fig. 3.2.6.2.

As setas da figura 3.2.6.2 mostram também a existência de uma espécie de reprodução
aproximada da dinâmica entre as seções, cada uma em seu contexto e proporções, como
indicado pelas setas simples, de maneira semelhante à do segundo movimento, indicando a
existência de uma estrutura fractal, que ocorre também em relação às figuras melódicas
utilizadas, em que predominam, como nos movimentos anteriores, os intervalos de quartas,
em geral aumentadas, e segundas, geralmente menores, em diferentes níveis estruturais. O
espectro sonoro mostra uma divisão de intensidade em dinâmicas crescentes seguidas
normalmente de decrescimento mais rápido após os picos, e em cada seção, os agrupamentos
de intensidade recomeçam de um patamar maior de intensidade, chegando sempre num pico
maior no final de cada seção, que possui também picos internos crescentes (fig. 3.2.6.4).
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Figura 3.2.6.4 – Comparação entre a intensidade sonora em diferentes níveis no terceiro movimento da
Sinfonia Sistêmica

Os picos de intensidade de cada seção coincidem com os picos de alturas, que são:
seção I - Láb5 [29]; seção II - Lá5 [66]; seção III – Mib6 [118]. Essas alturas formam de novo
o conjunto de semitom e quarta diminuta, o qual está presente estruturalmente em diferentes
níveis. A figura 3.2.6.5 mostra como este conjunto aparece em diferentes níveis estruturais no
trecho em que os grupos instrumentais se definem e se fundem na teia da terceira seção do
movimento. Existe também aí uma subida até um primeiro pico, na nota Mi5 [111],
retrocedendo até a região média e grave e depois chegando ao pico final, na nota Mib6 em
[118], em conformidade com as figuras ascendentes de intensidade, subdivididas
normalmente em duas partes conforme a figura 3.2.6.4. Os acordes, bem como as sequências
de semicolcheias e as notas superiores de cada acorde (ver fig. 3.2.6.5 e 3.2.6.6), quando
agrupadas em grupos de três, formam, em geral, o conjunto semitom/trítono (quando o
conjunto não ocorre, em geral aparece uma figura de salto seguido de grau conjunto, ou o
conjunto contém ao menos um intervalo de trítono ou de semitom). É importante mencionar
que os dois grupos instrumentais pouco a pouco se aproximam ritmicamente, acabando por
formar uma linha conjunta entre os acordes, formando também este conjunto. O último acorde
do piano antes de iniciar este trecho tinha como nota mais aguda Sib e forma, junto aos dois
picos de altura mencionados desse trecho (mi5 e mib6), novamente este conjunto. Existe
então a reprodução do conjunto em diversos níveis, como em uma estrutura fractal.
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Figura 3.2.6.5 – Marimba e piano [107-120], seguidos da linha formada pela nota mais aguda dos
acordes em cada instrumento (o que corresponde também a seus respectivos agrupamentos
instrumentais). Na linha resultante o piano aparece com notas com cabeça redonda e a marimba
com cabeças triangulares. Os colchetes correspondem à formação de conjuntos de notas de
três sons em cada instrumento.
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Figura 3.2.6.6 – Conjuntos formados por notas agudas dos acordes do piano, seguidas pela
ordem em que aparecem na música. Os números acima de cada compasso correspondem aos
compassos em que aparecem na música (ver fig. 3.2.6.5).

Outros trechos poderiam igualmente ser selecionados para demonstrar esta reprodução
do conjunto semitom/trítono. Somente como demonstração, apresenta-se na figura 3.2.6.7 as
frases do contrafagote que iniciam a seção III. No exemplo, o nível das semicolcheias é o
menor nível estrutural, o segundo nível ocorre nas notas mais agudas dentro das frases (a cada
3 semicolcheias), e o terceiro nível ocorre nas notas de chegada de cada frase, estando
destacado por quadrados.

Figura 3.2.6.7 – Conjuntos semitom/trítono nas frases do fagote que iniciam a terceira seção.
No nível das semicolcheias os conjuntos estão circulados; no nível das notas mais agudas de
cada frase os conjunto estão ligados por colchetes; no nível das notas de chegada das frases,
as notas estão destacadas por um quadrado.

Além da estrutura de fractais, o movimento possui importantes pontos coincidindo
com a proporção áurea. O ponto áureo do movimento ocorre aproximadamente no acorde de
chegada do solo de piano já mencionado [102], após o gesto de arpejo em tercinas que inicia o
processo de entrelaçamento da “teia da vida” (248,5”/404,5” = 0,614). Deve-se frisar que este
gesto também cria um importante elo com o segundo movimento, que apresenta igualmente
arpejos chegando a acordes (os que mais se assemelham a este do piano ocorrem no segundo
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movimento em [76-78], com arpejos nas cordas e acordes nas cordas e sopros). O ponto áureo
invertido ocorre no acorde que inicia o glissando que leva da segunda para a terceira seção do
movimento [70] (154,5”/404,5 = 0,382). Os glissandos, além de corresponder a fios que unem
os nós da rede na primeira seção, correspondem a um elo entre as seções, sendo o glissando
de oitava da primeira seção [28] utilizado para levar ao seu auge, chegando ao láb(sol#) que
iniciará também a seção II. Este glissando ocorre justamente no ponto áureo invertido da
união das seções I e II (61”/161,5” = 0,378).
Os glissandos têm, portanto, importância estrutural neste movimento, e no final da
terceira seção eles também aparecem, porém acoplados às linhas e aos acordes por serem
utilizados de forma muito gradual, no auge do movimento, enquanto se executa cada gesto
nas cordas de acordes ou linhas graves nas cordas [120-131]. Enquanto na primeira seção um
glissando ascendente e na segunda seção um glissando descendente indicam um auge e a
mudança para a seção seguinte – de forma pontual e chegando a notas pontuais –, os
glissandos graduais da terceira seção formam pouco a pouco um espectro sonoro, engordando
os sons ascendente e descendentemente. Cria-se assim uma espessa faixa sonora em torno dos
sons iniciais, obscurecendo sua sonoridade mais pontual, e, no ponto de chegada dos
glissandos, ocorre a inversão dos ataques das cordas, enquanto os sopros “congelam” suas
notas e os efeitos do prato sobre tímpano e copos no interior do piano chegam a maior
intensidade, criando uma sonoridade contínua.
Este auge também é o ponto mais caótico do movimento, não só pelo obscurecimento
das alturas, mas também pela divisão em quatro grupos com figurações rítmicas
independentes: o primeiro (Fls, Cl 1, Mar e Vls) tem 18 semicolcheias (7x2 + 1+2+1); o
segundo grupo (Ob, C.I., Cl 2, Pno e Vls) tem 20 semicolcheias (8x2 + 1+2+1); o terceiro
grupo (Cl bx, Fg, Cfg, Pno, Vc e Cb) tem 11 semicolcheias (1+1+2+2+1+2+2); e o quarto
grupo (Tpas, Tbne, Tba, Mar) tem 10 semicolcheias (1+1+2+1+2+1+2). Este processo de
sobreposição de elementos que são ordenados em si, mas possuem diferentes ordenações com
relação aos outros grupos, gera uma imprevisibilidade – a “ordenação para criar
imprevisibilidade” de Lochhead (2001) – com alguns pontos onde os ritmos coincidem entre
dois grupos, o que se sente mais claramente nos grupos com registro e características mais
próximos (acordes na região aguda: grupos 1 e 2; e linhas na região grave: grupos 3 e 4).
Existe aí então um caos surgido da ordem, e uma ordem de ritmos conjuntos gerada
aleatoriamente pelo caos.
Estruturalmente, este ponto é o auge do movimento. Sua estrutura seccional, com um
direcionamento de elementos isolados – o pontual e o linear – a elementos interligados – a
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teia criada através da junção das linhas formadas pelos acordes dos diferentes grupos
instrumentais –, cria uma noção de ordem na qual este ponto funciona como auge, concluindo
o processo de fusão de elementos. Tudo se transforma então em uma espécie de massa
orquestral, um corpo único. De dentro desta massa, os ruídos começam a se ampliar até
chegar a um primeiro plano – a difusão das alturas das cordas através do glissando e os efeitos
da percussão e do piano. Pode-se pensar então, ao invés de caos, em uma estrutura com grau
de complexidade crescente, e que, após atingir o auge, chega a seu limite, e a Sinfonia retorna
então aos pontos de onde partira: o ruído [131] e, por fim, o silêncio (a barra dupla). A
unidade orgânica do movimento consiste justamente nesta ordem gerada pelo processo,
incluindo todas as confluências estruturais comentadas aqui.

3.3. O MACROSSISTEMA SINFONIA SISTÊMICA

Na subseção 3.1 buscou-se analisar o processo criativo da Sinfonia Sistêmica, mas foi
inevitável entrar em elementos da estrutura musical, pois o processo criativo está altamente
interligado à composição em si, em um processo de retroalimentação entre compositor e obra.
Na subseção 3.2 foi feita uma análise individual de cada um dos três grandes movimentos da
Sinfonia, mas foi necessário em alguns momentos relacionar elementos de um movimento a
elementos de outro, por seu alto grau de inter-relação. Isto se deve a uma propriedade
sistêmica da Sinfonia, à qual se deve seu nome. Utilizando novamente o pensamento
sistêmico de Capra, os
sistemas naturais são totalidades cujas estruturas específicas resultam das interações
e interdependência de suas partes. A atividade dos sistemas envolve um processo
conhecido como transação – a interação simultânea e mutuamente interdependente
entre componentes múltiplos. As propriedades sistêmicas são destruídas quando um
sistema é dissecado, física ou teoricamente, em elementos isolados. Embora
possamos discernir partes individuais em qualquer sistema, a natureza do todo é
sempre diferente da mera soma de suas partes (CAPRA, 2000a, p. 260).

Os três movimentos da Sinfonia Sistêmica estão integrados em um macrosistema, no
qual os intermezzos funcionam como elementos de ligação. Esses intermezzos utilizam os
materiais dos movimentos que o precederam, mas ao mesmo tempo apresentam indícios do
vir-a-ser da obra. O Intermezzo I retoma os sons de ar do início do primeiro movimento,
servindo como resquícios post-mortem. Um gesto de trêmulos utilizando baquetas de bombo
nas cordas mais graves do piano (na percussão 2 [7-8] e [16-23]), inicialmente junto a um
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efeito dos contrabaixos tocando no estandarte, a partir do qual se emancipam50, funcionam, de
maneira oposta, como indícios do vir-a-ser dos efeitos de trêmulos do piano e também do som
de copos raspados nas cordas do piano no último movimento. Também introduz pela primeira
vez na Sinfonia o piano, embora ele só vá aparecer tocado de maneira convencional (mas não
só convencional) no último movimento
O segundo Intermezzo já apresenta os trêmulos na região grave do piano. Embora se
utilize a técnica convencional na execução dos trêmulos, sua sonoridade é antes um efeito de
ruído extremamente grave derivado dos sons do primeiro intermezzo, e que no último
movimento se expandirá também aos sons gerados dentro do piano (copos). Os resquícios
post-mortem neste intermezzo consistem na utilização da linha melódica do auge da seção II
do segundo movimento (subseção IIc), mas fragmentada e com a utilização de repetições em
eco após ataques acentuados, intercaladas inicialmente com pausas e depois com os trêmulos
do piano. A partir de [33] os trêmulos do piano se juntam a violoncelos e contrabaixos em
clusters na região grave e a pratos suspensos graves, interrompendo os resquícios do segundo
movimento, que retornam somente em [54], em um último gesto de eco (ou ecos dentro de
ecos) até se extinguir definitivamente, restando o trêmulo do piano, agora reforçado por
gongo, fagotes e contrafagote e tuba (todos na região grave), com um crescendo que
encaminha aos sfz característicos da primeira seção do último movimento. Estes sfz indicam
também outro indício do vir-a-ser presente neste intermezzo, os ataques que iniciam os ecos, e
os próprios ecos, que, como mencionado na subseção 3.1 da tese, se relacionam aos ecos que
finalizam a seção I do último movimento. Em última análise, considera-se que todos estes
ataques mais súbitos se derivam do ataque da percussão ainda na primeira parte do primeiro
movimento [133], que também utiliza o efeito de eco.
Esta participação inicial da percussão, aliás, é um dos elementos mais importantes da
Sinfonia, pois além de introduzir a característica acentuada e rítmica do primeiro movimento,
pode ser considerada o gerador de todas as apresentações mais enfáticas de materiais, como a
apresentação da célula geradora do segundo movimento no início e no auge. A primeira
participação dos instrumentos de percussão também apresenta, no tímpano, junto com o
ataque súbito, a própria célula geradora e o gesto de glissando que crescerá em proporção ao
longo da Sinfonia.
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Ambos possuem um som com bastante ruído, pela fricção do arco na madeira do estandarte, ou pela percussão
da baqueta nas cordas, mas também com uma mistura de alturas definidas extremamente graves (cordas soltas do
contrabaixo e cluster por semitons alcançados pela baqueta no piano), fundidas em um som único.
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O glissando tem crescente importância estrutural ao longo da Sinfonia. A primeira
utilização ocorre justamente neste ataque da percussão, no tímpano. Na sequência do primeiro
movimento ele é utilizado, nos trombones [213], para introduzir uma mudança ao que se
considera uma subseção da seção B-II, quando os ritmos complementares do material

que

estavam sendo utilizados na percussão, passam para os contrabaixos em pizz. Bartók. No
segundo movimento, aparece dissociando o som da linha melódica no auge da subseção Ia
[17-19], passa a fazer parte dos materiais melódicos dos metais na seção II e, na seção IV,
além de ser utilizado dentro dos materiais melódicos, é utilizado como efeito de fundo,
dissociando lentamente os sons dos violinos II e violas [212-235] e depois retornando à
afinação normal. No terceiro movimento os glissandos ligam as seções, de forma semelhante
à utilizada dentro da seção B-II do primeiro movimento, e são utilizados dentre os efeitos da
percussão, no prato executado sobre a pele do tímpano nas seções II, entre [61-72], e III, a
partir de [121], bem como nas cordas, distorcendo o som de forma semelhante à dissociação
do segundo movimento, mas expandindo-se mais, ascendente e descendentemente.
Se no primeiro movimento o glissando é introduzido no tímpano em semitom,
intervalo que predomina também na utilização de glissandos no segundo movimento, no
movimento final os intervalos predominantes nos glissandos são os trítonos, portanto existe
um direcionamento do conjunto semitom/trítono, que forma a maioria dos materiais da
Sinfonia, nos gestos de glissando, além de um crescimento na importância estrutural dos
glissandos, ao longo dos três movimentos.
A utilização destes glissandos também se relaciona a uma estrutura fractal
desenvolvida ao longo da obra, pois em cada movimento eles aparecem em um diferente grau
de utilização, além de se enquadrarem ao conjunto de notas semitom/trítono, presente em
diferentes níveis estruturais e que caracterizam a estrutura fractal do segundo e terceiro
movimento (cf. análises das subseções 3.2.4 e 3.2.6 desta tese). Este conjunto de notas está
presente também, em diferentes níveis, no primeiro movimento (além de ser utilizado a nível
melódico e harmônico, predominam os conjuntos G-Ab-D no material

e C-F#-B no material

e alternadamente entre seções e subseções do primeiro movimento, o que seria ainda mais
um nível estrutural). O germe deste conjunto ocorre na primeira parte do primeiro movimento,
quando os sons com altura definida começam a surgir, a partir da nota G em timbre ordinário
que surge de dentro do som de ar no oboé II [83-84], se expandindo para Db, D e Ab (oboé I e
flautas), e a utilização mais sistemática do conjunto ocorre em diversos níveis no terceiro
movimento. A estrutura fractal é, portanto, crescente ao longo dos três movimentos, o que cria
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também um processo de evolução e transformação, no qual existem estruturas similares em
um menor número de níveis no primeiro movimento e maior no último. Em compensação
existe maior simetria no primeiro movimento, reduzindo-se em grau até o terceiro movimento,
que não possui simetria. O segundo movimento possui um nível intermediário apresentando
tanto simetria estrutural como a presença de fractais. Pode-se dizer então que a estrutura
evolui de movimentos com uma característica mais simétrica para movimentos com estruturas
fractais.
No entanto, no conjunto dos movimentos encontra-se uma simetria global, pois os
materiais

e

do primeiro movimento retornam transformados no último movimento para

construir a teia que os unifica definitivamente, além de no primeiro movimento existir o
direcionamento entre silêncio-ruídos-alturas definidas na primeira parte do primeiro
movimento e o oposto no final do segundo. No movimento central o silêncio também tem
grande importância, na construção da primeira seção, mas o ponto em que assume a maior
importância é a pausa que precede seu auge (que pode ser considerado o ponto mais
expressivo da obra) entre a segunda e a terceira seções, onde os materiais são utilizados
inicialmente de forma mais fragmentada, se dirigindo a uma integração maior conforme a
estrutura se direciona à terceira seção. O segundo movimento não apresenta os materiais
mas os intervalos melódicos de
e os acordes que caracterizam

e ,

são utilizados em linhas melódicas mais lentas e expressivas,
são utilizados normalmente como uma faixa sonora integrada

a elementos melódicos. Nas seções centrais (II e III) desse movimento os acordes e parte das
construções melódicas são compostos por uma sequência de trítono/tom/trítono, formada por
uma utilização espelhada de dois conjuntos semitom/trítono, com a ocultação da nota central
(ex. 3.3.1), se aproximando de uma formação de cluster de tons inteiros, como a que é
utilizada em acordes do acompanhamento no início do movimento. As seções externas do
movimento apresentam as duas formações harmônicas em equilíbrio. Nos intermezzos
predominam as formações por tons inteiros e trítono/tom/trítono, enquanto nos movimentos
externos (primeiro e terceiro) predominam as formações semitom/trítono.

ou
Figura 3.3.1 – Construção dos acordes utilizado nas seções centrais do segundo movimento

146

Todos estes elementos se organizam simetricamente ao longo da Sinfonia (fig 3.3.2).

I - Do Caos à Ordem | Interm. I | II - Pontos de Bifurcação | Interm. II | III - A Teia da Vida
Silêncio/Ruído/– Mat.
Alt. Def.

e

 Elem. I  Linhas mel.– elementos– linhas mel. Elem.II e  Mat.
e III mov.
express. mais fragm. express.
III mov

e

- Alt. Def/Ruído/
Silêncio

Pausa central
(Formação harm. pred.):
Semitom/trítono

| Tons int.

| Equil.

Trít/tom/trít.

Equil.

|

Trit./tom trít. |

Semitom/trítono

Figura 3.3.2 – Simetrias da estrutura global da Sinfonia Sistêmica.
A pausa central do segundo movimento (duração da obra até a pausa: 1356”), que
divide a estrutura simétrica, ocorre aproximadamente no ponto áureo da Sinfonia
(1356”/2144” =0,632), e o ponto áureo invertido ocorre no acorde que corta os sons de ar no
final do primeiro movimento, retornando ao silêncio (819”/2144”=0,382). A simetria da
Sinfonia está, portanto, adaptada à proporção áurea, que ocorre também em diferentes níveis
estruturais, conforme as análises da subseção 3.2 da tese.
Dentro dessa estrutura global, os retornos de materiais e gestos importantes ocorrem
sempre de forma diferente, evoluindo progressivamente, como na utilização dos materiais

e

, que, na analogia com as relações entre seres vivos, evolui de um predatismo/parasitismo a
uma simbiose e/ou a uma fusão em um ser único, superando seus antagonismos, ou como na
utilização dos gestos de glissando, que ganham maior importância estrutural conforme a
estrutura se desenvolve. Isto significa que existe uma evolução contínua dentro dos retornos,
ou seja, a estrutura se desenvolve em espiral, sempre partindo de um nível mais elevado, e não
voltando ao início do processo. Cada volta da espiral é um movimento em que os materiais se
desenvolvem a um nível máximo chegando a um ponto de bifurcação a partir do qual devem
retornar transformados e re-estruturados, sempre levando em conta a ontologia do sistema.
Materiais opostos como

e

, ao mesmo tempo em que se opõem, se transformam

mutuamente em uma espécie de acoplamento estrutural e essa interação é responsável por sua
unificação, ou pela superação de sua oposição. Muitas vezes essa interação entre materiais
leva à geração de novos materiais, como as transformações do motivo gerador no segundo
movimento, pela interação com os materiais de notas repetidas, arpejos e glissandos, o que
significa que os elementos estão se transformando uns aos outros por processos retroativos e
autopoiéticos.
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As transformações mútuas foram constatadas também dentro do processo criativo da
obra como um todo, na sucessão composicional retroativa dos movimentos. O primeiro
movimento foi, ao mesmo tempo, o primeiro e o último a ser composto. Conceitualmente e
em uma imagem global, como a “massa a ser esculpida” de Ferneyhough, foi o primeiro a
surgir, mas ao mesmo tempo, entre os três movimentos principais, foi o último a ter sua
construção estrutural básica completa, visto que o segundo movimento foi o primeiro a ser
composto integralmente e o terceiro já existia como uma peça eletroacústica. Assim,
inconscientemente o terceiro movimento já interagia na construção dos dois primeiros, e o
primeiro, sem ainda ser colocado no papel, já interagia na construção do segundo. Por fim, os
dois primeiros movimentos influenciaram na orquestração do terceiro movimento criando um
sistema de interações mútuas, se refletindo na inter-relação entre elementos dos três
movimentos e na unidade orgânica do todo. A constatação da transformação de uma obra préexistente na composição de um movimento de uma nova obra, transformando-se e se
alterando pela interação com esta nova obra, demonstra como essa estrutura é ao mesmo
tempo um todo integrado não só pela utilização de elementos próprios, mas também pela
utilização de elementos que constituíam partes integradas de outros sistemas, que possuem a
capacidade de se transformar pela mudança de contexto. Isso indica que os elementos que
integram a Sinfonia Sistêmica também poderão integrar novos ciclos criativos, participando
de um ciclo maior do processo criativo do compositor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se fala a respeito de composição musical, pode-se pensar num primeiro
momento em um sistema formado por três elementos principais: a obra musical, o compositor
e o processo criativo. O processo criativo pode ser visto como um elo entre o compositor e
sua obra – é o caminho percorrido desde o momento em que resolve compor até a
concretização de uma obra ou conjunto de obras. Existe ainda mais um elemento no sistema, o
qual age como um fio condutor no processo criativo, moldando o seu produto final: a
concepção estética. A concepção estética consiste nos elementos musicais e extramusicais que
informam a criação do compositor, agindo como elementos cognitivos dentro de seu processo
criativo, conscientes ou não, e direcionando o compositor em sua produção musical – a
concepção estética constitui a própria forma de ação do compositor na composição musical.
Esta tese centrou-se, portanto, em uma reflexão sobre os principais elementos envolvidos no
processo criativo da composição musical e sobre uma concepção estética particular, a qual se
intitulou Concepção Estética dos Ciclos Vitais, bem como na verificação destes elementos a
partir da análise de uma composição musical: a Sinfonia Sistêmica.
O processo criativo da composição musical consiste em uma complexa rede de
elementos, envolvendo aspectos técnicos musicais e aspectos psicológicos, neurológicos e
sociais. Enquanto algumas teorias aceitas da área da psicologia analisam o processo criativo
identificando estruturas fixas de ações ou procedimentos padronizados, como a teoria dos
estágios ou a teoria da Gestalt, muitos compositores tendem a considerar aspectos mais
pessoais do processo. Os aspectos fixos podem ser considerados mecanismos mentais
padronizados, talvez relacionados a elementos evolutivos da espécie humana, mas estes
mecanismos se nutrem de elementos adquiridos ao longo do desenvolvimento vital do
compositor, através da memória, responsável por fixá-los, e da aprendizagem, responsável por
transformá-los, o que permite a evolução do processo criativo pessoal. Na área da composição
esses elementos adquiridos estão associados principalmente ao conhecimento teórico e às
concepções estéticas individuais do compositor, mas todo o conhecimento geral, bem como a
interação com o meio, também trazem transformações significativas ao processo. Os
elementos dinâmicos do processo criativo, e em especial a concepção estética do compositor,
podem ser importantes elementos de motivação, e novos conhecimentos e experiências
pessoais são frequentemente elementos inspiradores.
Isto pode explicar, por exemplo, por que se classificam as obras de alguns
compositores, como Beethoven ou Stravinsky, em diferentes períodos ou fases, e como essas
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fases refletem diferentes momentos na história dos compositores, como o avanço da surdez
muitas vezes associado ao período final de Beethoven, ou, em um cunho mais ideológico, a
adesão de Stravinsky ao neoclassicismo. No entanto, sempre é possível encontrar elementos
comuns no processo composicional e em elementos musicais das obras de um compositor,
mesmo em momentos distintos de seu desenvolvimento, pois o conhecimento sempre evolui a
partir da associação com as informações armazenadas em sua memória.
A Concepção Estética dos Ciclos Vitais apresentada aqui se insere no processo
criativo como direcionadora da estrutura musical e também do próprio processo criativo, pois
está presente em todas as suas etapas. Embora esta concepção estética tenha se tornado
consciente em grande parte de seus elementos na sua versão atual (e supõe-se que existam
diversos pontos que ainda não estejam), sua ação no processo criativo normalmente ocorreu
de forma inconsciente, ou parcialmente consciente, pois nem todos os elementos que a
constituem tinham sido identificados e diferenciados no momento em que uma obra estava
sendo composta, não tendo também se deliberado que determinados procedimentos musicais
deveriam ser obrigatoriamente utilizados. Muitos dos elementos constituintes da concepção
foram justamente alcançados durante e através da composição das obras (a constatação de
alguns processos autopoiéticos no processo criativo e na estrutura da Sinfonia Sistêmica é um
exemplo). Isto indica que não só as obras são alimentadas pela concepção estética, mas que
também a concepção estética se nutre pela composição da obra.
Embora já houvesse sido concebida no memorial de composição Eterna Ciklo
(ADAMI, 2004), a Concepção Estética dos Ciclos Vitais reaparece aqui transformada,
estando em coerência com a sua primeira derivada, “o movimento cíclico de eterno retorno
em constante evolução”. Isso significa que ela apenas concluiu mais um ciclo de
desenvolvimento, estando ainda aberta às transformações futuras pela interação com o meio.
A idéia de crescimento da estrutura musical continua semelhante, fundamentando-se na
analogia aos ciclos vitais de nascimento, desenvolvimento, morte e renascimento em um novo
ciclo. Para gerar essa estrutura, se utilizam recursos técnicos que possibilitam enquadrar as
idéias musicais em cada uma dessas etapas, não se restringindo a uma técnica ou processo em
especial, mas utilizando todas as ferramentas composicionais à disposição, portanto, aquelas
que fazem parte da ontologia do compositor. Assim, o nascimento e desenvolvimento podem
ter correspondência musical através de diferentes procedimentos, sendo os mais comuns a
construção gradual de materiais musicais, o agrupamento ou aproximação gradual de
materiais até criar uma unidade sonora, o adensamento dos parâmetros e da textura e o
direcionamento de estruturas fragmentarias a estruturas unificadas. A estrutura evolui para um

150

auge, a partir do qual retrocede, utilizando recursos como a fragmentação dos materiais e a
rarefação dos parâmetros sonoros, representando um declínio em direção à etapa da morte ou
indicando a necessidade de uma reestruturação do sistema para que ele se mantenha ativo. A
Concepção Estética dos Ciclos Vitais é mais ampla do que a simples representação musical
deste ciclo, pois ela inclui diversos elementos relacionados, que constituem suas derivadas. A
análise da Sinfonia Sistêmica demonstrou como a concepção é utilizada na prática, mas, mais
do que isto, serviu para cristalizar suas derivadas e suas correspondências musicais. Dizer que
as derivadas foram cristalizadas significa realmente que elas foram congeladas no tempo, com
finalidade analítica, para que pudesse ver com clareza como elas atuaram na construção da
Sinfonia, mas deve-se manter sempre em mente que o processo é dinâmico e as concepções
estéticas continuam a evoluir. Além disso, os limites entre as derivadas não é tão cristalino:
uma derivada está emaranhada na outra, formando uma rede de interação. Assim, por
exemplo, caos e ordem são elementos opostos que contém o vir-a-ser do seu oposto, e o
movimento cíclico de eterno retorno em constante evolução ajuda a superar suas diferenças e
unificá-los em um todo orgânico. As dez derivadas da Concepção Estética dos Ciclos Vitais e
suas utilizações musicais mais comuns estão resumidas a seguir:
1) Movimento cíclico de eterno retorno em constante evolução – consiste no retorno
transformado de materiais ou de processos musicais;
2) Estruturas dissipativas e pontos de bifurcação – na música existe um fluxo de materiais
musicais (a matéria) e crescimento dos parâmetros (a energia) levando a pontos críticos ou
auges (pontos de bifurcação) que conduzem a mudanças estruturais ;
3) Do caos à ordem – as idéias de caos e ordem são utilizadas conforme as definições de
Lochhead: “ordenação para criar um análogo sonoro do caos” (a estrutura é gerada livremente
com esse intuito)

e “ordenação para criar imprevisibilidade” (define-se um processo

ordenador para gerar caos a partir da ordem).
4) A presença de opostos e sua superação ou unificação – consiste na utilização de materiais
contrastantes que se integram ao longo da composição.
5) O vir-a-ser contido no germe do ser – consiste na utilização de elementos simples que se
transformam em materiais importantes no decorrer da composição, ou pequenas
transformações em materiais, as quais se amplificam conforme a composição avança.
6) Autopoiese – consiste na criação de novos materiais a partir de materiais já utilizados na
obra, que por sua vez transformam os materiais que o formaram.
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7) Acoplamento estrutural – ocorre quando dois ou mais materiais interagem causando
transformações um sobre o outro evoluindo conjuntamente, mas sem que nenhum deles perca
sua identidade.
8) A presença de estruturas simétricas, da proporção áurea e de fractais – as simetrias podem
aparecer na estrutura global de uma composição, por semelhança de materiais ou processos. A
proporção áurea pode ocorrer entre seções, movimentos ou pontos importantes da estrutura e,
muitas vezes, as simetrias estão adaptadas a ela; os fractais aparecem na reprodução de
elementos importantes da obra em diversos níveis estruturais;
9) A unidade orgânica do todo e a Unitas Multiplex – a unidade orgânica do todo corresponde
às inter-relações entre as partes que constituem o todo, e ocorre naturalmente pela presença
das derivadas anteriores e pelo direcionamento da estrutura musical análoga aos ciclos vitais.
Como a rede de interações entre as partes cria uma unidade, o todo é mais do que a simples
soma dessas partes, mas, ao mesmo tempo, estas partes podem constituir novos todos quando
utilizadas em diferentes contextos e, dessa forma, a soma das partes é também mais do que o
todo. O resultado é a existência simultânea de unidade e variedade;
10) A composição e o processo criativo em integração – a interação entre compositor e obra é
contínua. Durante o processo criativo o compositor cria materiais musicais, mas ao mesmo
tempo esses materiais direcionam a sua criação.

Portanto, certos aspectos do processo

criativo podem ser entendidos a partir da obra e a obra também pode ser melhor
compreendida a partir de aspectos do processo criativo.
O processo criativo pode ser visto também pela ótica da Concepção Estética dos
Ciclos Vitais. A idéia dos estágios de Wallas, por exemplo, possui, na busca pela resolução de
um problema, um ciclo de nascimento (preparação), desenvolvimento (incubação), auge
(iluminação e verificação), morte (ao finalizar a verificação, conclui-se a busca pela resolução
do problema) e renascimento (a resolução de um problema normalmente gera outros
problemas, iniciando um novo ciclo). Os estágios do processo criativo de Reynolds também
mostram a existência destes ciclos contínuos, com cada gráfico correspondendo a um ciclo.
A idéia de eterno retorno está presente a cada volta do ciclo, com um novo problema
que foi gerado pela resolução de um problema anterior, e, portanto, a composição estará
avançando a um novo nível, no qual o que já foi constituído continua a interagir. Em um
macrociclo, também existe na ontologia do compositor, que mantém os conhecimentos
adquiridos ao longo de seu desenvolvimento ao mesmo tempo em que os renova e transforma
a cada nova composição.
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O fluxo de idéias e informações no processo criativo pode ser comparado ao fluxo de
matéria e energia das estruturas dissipativas, sendo que quando o compositor consegue
sintetizar estas idéias na resolução de um problema, ele atinge um ponto de bifurcação, onde
ocorrerá uma re-estruturação gestáltica do que foi produzido, implicando no surgimento de
novos problemas composicionais que mantém o processo ativo. Isto pode ocorrer em níveis
mais ou menos amplos do processo, da criação de um material musical à conclusão de uma
obra; neste último caso, a re-estruturação corresponderia a uma revisão mais ampla de seus
processos composicionais que retornariam transformados em uma futura composição.
Cada momento de maior tensão no processo criativo, lançando o compositor a buscar
soluções, consiste num momento mais caótico do processo, no qual podem surgir diferentes
idéias das quais uma poderá ser aproveitada, geralmente surgindo em um momento de insight,
que consiste em uma convergência, um momento de ordem, após um período em que
predominava o pensamento divergente. Essa oscilação entre momentos de tensão e resolução
no processo criativo se enquadra na derivada da presença de opostos, e a superação se dá
justamente pela continuidade do processo, gerando a estrutura da composição até que esta seja
concluída, após ciclos dentro de ciclos, e lança também o processo criativo a uma nova etapa,
a difusão, depois retornando ao compositor em sua apreensão dos resultados e abrindo um
novo processo ou reabrindo o processo que gerou aquela composição.
Os ciclos criativos dentro de ciclos semelhantes em maior proporção – a resolução de
um problema composicional, a conclusão de um movimento, de uma obra, de um ciclo de
obras, o desenvolvimento do processo criativo em cada período do compositor – pode ser
relacionada a uma estrutura fractal. Dentro dessa estrutura, cada decisão afetará outras
decisões futuras em um processo de ramificação e transformação contínuas, mas contendo em
cada decisão o vir-a-ser do seu desenvolvimento.
Esta relação entre as decisões composicionais indica também a existência de um
sistema autopoiético, em que uma decisão interfere na resolução de um problema que surge na
sua sequência, mas a nova resolução pode levar a alterar algumas das soluções alcançadas
anteriormente. Um exemplo é o processo de tomada de decisões sobre elementos dos
movimentos da Sinfonia Sistêmica, em que as idéias iniciais para o primeiro movimento
levaram a ideias do segundo movimento antes que o primeiro fosse composto, retornando-se a
ele com interferência das idéias do segundo, ou ainda a interferência de outra obra (Piano
Harm) em materiais do primeiro movimento, levando, por fim, à decisão de utilizar parte
desta obra como movimento final da Sinfonia. A autopoiese também ocorre entre compositor
e obra, pois ao mesmo tempo em que o processo criativo utiliza o desenvolvimento ontológico
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do compositor na composição de uma nova obra, essa obra traz elementos ao processo
criativo que irão interferir no desenvolvimento do compositor, levando a uma deriva
estrutural. Isto significa que existe um acoplamento estrutural entre compositor e obra, ou
seja, eles se transformam mutuamente durante o processo criativo.
Cada ciclo do processo criativo pode ser visto como uma etapa na construção do
processo como um todo, resultando na obra e também em características próprias do
compositor, que normalmente mantém uma congruência no conjunto de suas obras. No
entanto, a cada ciclo – por uma nova contextualização na qual o compositor vai utilizar sua
bagagem composicional, pela interferência do meio com o qual ele estará interagindo durante
o processo e pelas transformações que ele próprio terá passado em sua deriva estrutural – os
resultados serão diferentes. Portanto, o processo é único, mas ao mesmo tempo múltiplo.
Enfim, o processo criativo que começa no nascimento de uma nova composição a
partir de idéias provenientes de alguma motivação ou inspiração, musical ou extramusical –
um impetus que funciona como uma força que movimenta o processo criativo –, se
desenvolve de acordo com procedimentos regulares, como na teoria dos estágios de Wallas,
seguindo um padrão de organização, e procedimentos específicos, correspondentes à bagagem
musical e cultural do compositor e a elementos provenientes do meio que interfiram durante
processo, os quais mantém um fluxo de energia e de materiais que nutrem o processo e fazem
com que ele se desenvolva no tempo. O processo criativo de uma composição chega ao fim no
momento em que o compositor sente que os materiais criaram um todo que se sustenta e que
eles não poderão continuar a ser utilizados produtivamente na manutenção da estrutura
musical. Comparando a um ser vivo, a morte chega quando o seu organismo não consegue
mais manter sua organização aproveitando a matéria e energia do meio. Mas assim como a
matéria e a energia do ser vivo que morreu retornam ao meio e são reaproveitadas em novos
ciclos vitais na cadeia alimentar, existe uma realimentação do ciclo composicional ao
finalizar-se o processo criativo. Ele renasce de acordo com o retorno desencadeado através de
sua difusão no meio, incluindo a própria reavaliação, consciente ou inconsciente, do
compositor. Os materiais composicionais e a energia empregada na criação da obra se
disseminam pelo meio em que o compositor está inserido e adicionam novos elementos à sua
bagagem composicional teórica, prática e estética e à bagagem de outros compositores.
Assim, existem sistemas de interação em diferentes níveis: a obra com o compositor (e sua
concepção estética); a obra com outras obras (e num nível mais amplo com o conjunto de
obras) deste compositor; a obra e/ou o compositor com o meio com o qual interage recebendo
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informações, transformando-as e enviando novas informações; e do meio ao qual pertence
com outros meios. Existem, portanto, sistemas dentro de sistemas e ciclos dentro de ciclos.
Cada sistema evolui em conjunto com o macro-sistema do qual é parte integrante, numa rede
de interações mútuas, que, em última instância, o liga ao universo que ajuda a construir e que
ao mesmo tempo o constrói.
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ANEXOS (Volume II da Tese)

I – Partitura da Sinfonia Sistêmica (encartado separadamente)
II – CD - Gravação da Sinfonia Sistêmica e de A Teia da Vida (Piano Harm)

