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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar considerações sobre o processo            

composicional e sobre o uso da textura musical em Elegia, peça para quarteto de cordas de minha                 

autoria. Foram importantes as referências à tradição vienense, representadas por Beethoven e pela             

Segunda Escola de Viena, e à Villa-Lobos, em especial seus quartetos de cordas 1, 6 e 14. Elegia foi                   

estruturada em duas partes, sendo a primeira uma fuga e a segunda, uma reutilização de material                

proveniente de Móbile, de minha autoria. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar considerações sobre o          

processo composicional e sobre o uso da textura em Elegia, para quarteto de cordas,              

de minha autoria. 

Elegia foi composta em 2016, como produto artístico, requisito parcial          

do curso de doutorado em Composição que realizo na Unirio. Minha pesquisa se             

desenvolve a partir do estudo do gênero quarteto de cordas em geral, e, em particular,               

sobre a obra de Villa-Lobos para a formação, com foco no uso da textura musical nos                

quartetos 1, 6 e 14, visando à composição de duas obras: Elegia e Quarteto nº 2. 
Como metodologia, inicialmente realizamos uma revisão da literatura        

sobre aspectos históricos relacionados ao gênero quarteto de cordas, sobre estudos           

analíticos da obra de Villa-Lobos e sobre textura musical. Foi realizado uma            

apresentação das motivações, técnicas composicionais e elaboração do plano formal          

empregados na composição de Elegia. 
Utilizamos principalmente os trabalhos de Stowell (2003), Estrella        

(1970), Mariz (1994), Salles (2008, 2009, 2012), Berry (1976/1987), Levy (1982),           

Stein (1979) como referencial teórico para a realização desse trabalho.  

O objetivo principal é demonstrar como referências ao repertório         

específico do gênero quarteto de cordas e a escolha da técnica dodecafônica como             

referência e homenagem à Segunda Escola de Viena, assim como procedimentos           

relacionados com a textura, encontrados na obra de Villa-Lobos, nos seus aspectos            

quantitativos, qualitativos e formais, foram fundamentais na composição de uma          

nova peça para quarteto de cordas. 

 

2. Processo de composição de Elegia 

 

Elegia foi composta em 2016 e dedicada ao Quarteto Radamés Gnattali,           

que realizou a estreia no dia 10 de dezembro do mesmo ano, em concerto              

(SCHUBERT, 2018) da série Prelúdio 21 - música do presente, no Centro Cultural             

Justiça Federal, CCJF. 
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 Vários fatores contribuíram para a composição da peça. Aspectos         

relacionados com minha vida pessoal, como a doença e perda de meu pai, e a               

pesquisa sobre a história dos quartetos de cordas, que se mostrou um profundo             

mergulho na tradição da linguagem específica da escrita para quarteto, foram           

fundamentais para a composição. 

Em relação à tradição, Elegia tem um forte laço com o primeiro            

movimento do Quarteto de Cordas op. 131, de Beethoven, cujos compassos iniciais            

são mostrados no Exemplo 1. A forma da primeira parte, uma fuga de andamento              

lento, como uma meditação, é uma referência à Beethoven.  

 

  

Exemplo 1 - Compassos iniciais do primeiro movimento do Quarteto de Cordas nº 14, op. 131 de 

Beethoven. 

 

Podemos fazer um paralelo também com Villa-Lobos, pois ele emprega          

a forma da fuga e a textura polifônica imitativa em várias obras. Nos quartetos              

escolhidos por mim para a realização da análise textural, encontramos uma fuga no             

movimento final do Quarteto nº 1, uma seção em fugato no primeiro movimento do              

Quarteto nº 6 e nas seções inicial e final do segundo movimento do Quarteto nº 14, o                 

que demonstra uma predileção de Villa-Lobos com esse tipo de textura. 

Outro aspecto ligado à tradição vienense em Elegia é em relação ao uso             

de uma série dodecafônica como material básico para a organização das alturas.            

Nesse caso, a referência é uma homenagem à Segunda Escola de Viena e em especial               

à Schoenberg.  

A série utilizada é apresentada no Exemplo 2. 

 

Exemplo 2 -  Série original de Elegia de Alexandre Schubert 

 

A série tem como característica o uso de intervalos de semitom, tom,            

terças maiores e menores e quarta aumentada/quinta diminuta. Percebe-se uma          

simetria da segunda para a terceira nota com a décima para a décima primeira, onde               

são usados os intervalos de terça. Outra simetria encontrada é aquela que divide a              

série em duas partes com um salto de 4ª aumentada, que é o mesmo (enarmônico) do                

final da série com uma possível repetição da mesma. A série é utilizada em sua forma                
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original e transposta. Ela é oriunda de Móbile, quarteto de cordas de minha autoria              

escrito em 2002, tendo sido premiado no Concurso Nacional de Composição           

Almeida Prado, em 2003. Posteriormente esse quarteto foi apresentado na Bienal de            

Música Brasileira Contemporânea e gravado em CD pelo Quarteto Radamés Gnattali           

no álbum Prelúdio 21 - Compositores do Presente em 2012, tendo recebido indicação             

ao Grammy Latino.  

Além do uso da série, Móbile teve outro elo para a composição de             

Elegia. A seção final do segundo movimento foi utilizada integralmente como seção            

final de Elegia. A ideia era criar uma estrutura que fosse coerentemente encadeada             

com um material composto anteriormente, como se por meio de caminhos diferentes            

se chegasse ao mesmo destino. Foi um desafio para mim, pois meu método de              

composição quase sempre é linear, no sentido de uma ideia dar origem a outras ideias               

encadeadas no fluxo temporal da composição. No caso, tive que pensar em um novo              

começo para se chegar ao final da composição. O uso da mesma série em ambas as                

composições, distanciadas em quatorze anos no tempo, serviu como elemento          

unificador, sendo o motivo inicial do sujeito da fuga de Elegia extraído da seção final               

de Móbile, como apresenta o Exemplo 3. Dessa forma, quando se chega nesse ponto              

da música, temos uma impressão que é o tema do sujeito que surge, numa referência               

ao início, mas que, enquanto processo de composição, esse foi na verdade o motivo              

gerador da peça (Exemplo 4). 

 

 

 

Exemplo  3 - Motivo do segundo movimento de Móbile utilizado em Elegia. 
 

 

Exemplo 4 -  Compassos iniciais de Elegia com o motivo retirado de Móbile. 
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3. Considerações sobre a textura em Elegia 

 

Elegia foi estruturada em duas partes, com texturas distintas. A          

primeira parte é uma fuga tripla livre , subdividida em Exposição (com sujeito e             
1

resposta, 1º e 2º contra-sujeitos), 1º Divertimento, Episódio (sujeito e 1º           

contra-sujeito), 2º Divertimento e Stretto (sujeito por aumentação, resposta e sujeito           

originais). Assim, há um predomínio de independência entre as vozes, sendo,           

portanto uma textura polifônica. Em relação à densidade-número , o aumento ou           
2

queda da quantidade de vozes está quase sempre associada a mudanças de seções,             

como podemos observar na Figura 1.  

 

 

Figura 1 - Gráfico densidade-número de "Elegia". 

 

Outro aspecto formal observado no Stretto (c. 55) de Elegia é uma            

referência à textura encontrada no primeiro movimento do Quarteto op. 131 de            

Beethoven, em que há uma superposição (stretto) do tema da fuga em sua forma              

original e por aumentação, conforme podemos ver no Exemplo 5. 

A Parte B tem como textura predominante a homofonia, com uma linha            

melódica extraída do tema da fuga principal, sendo apresentada primeiramente pela           

viola e em seguida pelo primeiro violino, sobre uma base rítmica nos demais             

instrumentos em situação de complementaridade que podemos identificar como uma          

camada textural. Aqui existe também uma independência total entre as vozes, mas os             

ritmos e alturas que formam a referida camada são complementares (uso das            

quiálteras em polirritmia com colcheias e relações intervalares de terças menores),           

como vemos no Exemplo 6. 

 

 

1 Fuga com um sujeito (tema) e dois contra-sujeitos. 
2 Densidade-número é um conceito apresentado por Berry que indica a quantidade de vozes em um determinado                 
trecho. Pode ser expresso relacionando a quantidade de vozes com uma linha de tempo, em um gráfico. 
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Exemplo 5 - Resposta em aumentação no Quarteto de Cordas nº 14, op. 131, de Beethoven (c. 94 a 

106). 

 

 

Exemplo 6 - Relações de complementaridade na parte B de Elegia. 
 

Em Elegia, percebemos dois momentos de menor quantidade de vozes,          

restritos a apenas uma voz. Ambos os momentos são encontrados nos inícios das             

partes A e B. Em A, pela própria característica da Exposição do sujeito e da resposta                
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da Fuga pelos diversos instrumentos do quarteto, encontramos uma progressão          

textural de uma para quatro vozes nos vinte e cinco primeiros compassos. Na parte B,               

no compasso 70, temos uma redução para uma única voz e um aumento para três               

vozes no compasso seguinte como podemos observar no Exemplo 7. Levy apresenta            

esse fator, ou seja, o uso de solos como momentos associados a inícios de seções, em                

seu estudo da textura e forma no repertório Clássico/Romântico (LEVY, 1982, p.            

497). 

  

 

Exemplo 7 - Início da parte B de Elegia (c. 69 a 71). 

 

No compasso 81 (Exemplo 8) encontramos o maior número de vozes           

(sete), que permanece até o final da peça. 

 

 

Exemplo 8 - Momento de maior número de vozes (c. 81). 

 

A queda de quatro vozes para duas vozes marca o início do 1º e 2º               

Divertimentos e o Episódio, como podemos observar na Figura 1. 

Elegia, por ter textura predominantemente polifônica e apresentar uma         

grande diversidade rítmica entre os instrumentos, apresenta poucos momentos de          

interdependência  entre as vozes, como podemos verificar na Figura 2. 
3

 

3 As relações de independência e de interdependência entre as vozes representam o aspecto qualitativo da textura,                 
segundo Berry (1987). 
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Figura 2 - Gráfico das relações de independência e interdependência em Elegia. 
 

Esses momentos ocorrem no Stretto (compassos 57 e 59) e no início da             

Parte B (compasso 69), além do acorde final da peça, em que há uma total               

interdependência entre as vozes, como podemos observar nos Exemplos 9 e 10. 

 

 

Exemplo  9 - Momentos de interdependência em Elegia (c. 57 a 59). 

 

 

Exemplo 10 - Momento de interdependência no início da parte B (c. 69). 
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Todo o restante da peça mantém uma relação de total independência           

das vozes. 

Como em Elegia a textura predominante na Parte A é a polifonia            

imitativa, derivada da forma de fuga livre em que foi estruturada, a verificação do              

ritmo textural em texturas imitativas, por meio da quantificação das distâncias entre            

as diversas entradas das imitações, torna-se um elemento importante na          

compreensão da peça. 

Na Exposição (compassos 1 ao 32) a distância das entradas do tema            

(sujeito, resposta e contra-sujeitos) é de oito compassos (vinte e quatro semínimas),            

como podemos observar no Exemplo 11. 

 

 

Exemplo 11 - Compassos iniciais de Elegia com apresentação dos temas. 
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Há, ainda, uma relação de complementaridade entre o sujeito e os           

contra-sujeitos nas micro-imitações que ocorrem no gesto expresso pelo salto          
4

ascendente (colcheia/semínima ou mínima pontuada), exemplificada nos compassos        

18 e 19, observado no Exemplo 12, mas que ocorrem em outros momentos da música.               

O efeito é como um eco, ou marolas, de alturas. 

 

Exemplo 12 - Micro-imitações em gesto ascendente na viola, 2º violino e 1º violino (c. 18 e 19). 

 

No 1º Divertimento (compassos 33 a 40), o motivo inicial do Sujeito            

apresentado pelo violoncelo é imitado sucessivamente pelo segundo violino, primeiro          

violino e segundo violino novamente, a uma distância de um compasso, ou seja, três              

semínimas (Exemplo 13). 

 

 

Exemplo 13 - Imitação do motivo inicial do Sujeito (c. 32 a 36) 

 

4 Micro-imitações é um termo por mim utilizado para indicar imitações de pequenos fragmentos motívicos. No                
exemplo apresentado o fragmento imitado é apenas um inciso. 
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No compasso 37, o motivo é repetido em sequência no segundo violino,            
5

sendo imitado pelo primeiro violino a uma distância de dois compassos (seis            

semínimas) e novamente pelo segundo violino a uma distância de um compasso (três             

semínimas), mostrados no Exemplo 14.  

 

 

Exemplo 14 - Imitação entre o primeiro violino e o segundo violino nos compassos 39/40. 

 

No 2º Divertimento, compassos 49 a 53.2, ocorrem imitações do motivo           

inicial do sujeito no violoncelo, viola e primeiro violino, sempre a uma distância de              

três semínimas (1 compasso), como podemos observar no Exemplo 15. Esse trecho            

prenuncia o Stretto que virá em seguida. 

 

 

Exemplo 15 - Motivo do 2º Divertimento imitado em stretto (c. 49 a 52).  

 

No compasso 53.3 começa a seção Stretto, em que o sujeito está por             

aumentação no primeiro violino, a resposta na forma original na viola está a uma              

distância de apenas uma semínima. A viola apresenta o sujeito a uma distância de              

5 Sequência é o termo utilizado por Stein para indicar uma repetição de um trecho de música na mesma voz em                     
outra altura. Diferencia-se da imitação, porque nesta, a repetição, ou repetições, ocorre em outras vozes (STEIN,                
1979, p. 122). 
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três semínimas (um compasso). A resposta ocorre no segundo violino no compasso            

61, sendo que até esse momento estava em parte livre. Esse material é então repetido               

pela viola, como contraponto à resposta no segundo violino e ao sujeito em             

aumentação no primeiro violino (Exemplo 16).  

 

Exemplo 16 - Seção Stretto com sujeito por aumentação no 1º violino. 
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4. Considerações Finais 

 

A composição de uma peça para quarteto de cordas a partir da pesquisa             

que realizamos mostrou-se um desafio, na medida em que inúmeras referências           

foram exploradas, principalmente relacionadas com a tradição estabelecida pelos         

clássicos vienenses, em especial ao Quarteto de Cordas op. 131 de Beethoven, ao             

universo abstrato do sistema dodecafônico, utilizado de forma expressiva, e à           

Segunda Escola de Viena; e com Villa-Lobos, na exploração consciente dos aspectos            

relacionados com a textura e forma, visíveis em seus quartetos e que serviram para a               

estruturação da peça como um todo. Uma outra referência está no uso de material              

proveniente de Móbile, quarteto de cordas composta quatorze anos antes.  

A pesquisa teve como desdobramento a composição de um novo          

quarteto de cordas, denominado Quarteto nº 2, em quatro movimentos em que o uso              

intertextual de referências aos quartetos de cordas de Villa-Lobos estão presentes. 
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