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Resumo: Neste artigo são apresentados resultados parciais da pesquisa de mestrado em andamento             

sobre o processo de criação musical de Ennio Morricone para a trilha sonora do filme Os Oito Odiados                  

(2015). Serão expostos seu pensamento teórico sobre composição e o método de análise audiovisual              

desenvolvido por Sergio Miceli, cujo compositor concorda com sua eficácia. Será apresentada,            

também, uma análise do tema principal do filme Os Oito Odiados denominado L’ultima diligenza per               

Red Rock utilizando conceitos do livro Fundamentos da Composição Musical (1996), de Arnold             

Schoenberg. 
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1. Introdução 

 

A espinha dorsal da análise da trilha sonora do filme Os Oito Odiado,             

nesta pesquisa, é o Método de Níveis (ou pontos de vista), de Sergio Miceli, que foi                

exposto no livro “Composing for the cinema: theory and praxis in the music of film”               

(MORRICONE; MICELI, 2013). A escolha deste método foi baseada na aprovação de            

Morricone, sugerindo que ele próprio, mesmo que inconscientemente, utiliza-se de          

tal sistema de análise. 

 

Muitos anos atrás, quando eu li a teoria dos níveis do professor Miceli pela              

primeira vez, pensei que era uma ótima idéia. Isso trouxe à luz e racionalizou              

algo que inconscientemente já senti nas composições que escrevi para o           

cinema. [...]Na verdade, se os diretores levassem em conta, o trabalho para            

os músicos poderia ser muito mais fácil, o que seria tudo em proveito dos              

filmes. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 1619. Tradução nossa) 

 

Miceli criou o Método de Níveis para lhe ajudar no estudo do caso da              

parceria entre o diretor Federico Fellini e o compositor Nino Rota. A intenção é de               

simplificar o estudo a um nível prático, onde mesmo quem não é músico consegue              

perceber a música e fazer uma análise audiovisual. Seu método utiliza três níveis para              

analisar a função da música no filme: 

 

a) Nível interno: 

● Origem musical pertencente à cena; 

● Identificação visível ou presumível da fonte de produção de música; 

● Em certos casos coincide com playback; 

● Ausência do autor. 

 

b) Nível externo: 

● Origem musical ubíqua e indeterminada; 

● Comentário típico do tipo comentário / acompanhamento; 
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● Tem uma função de leitmotiv; 

● No limite da neutralidade expressiva é um som de fundo genérico; 

● Epifania (percepção intuitiva súbita da realidade) do autor; 

● Fonte musical interiorizada. 

 

c) Nível mediado: 

● Origem musical interiorizada, identificável com um personagem; 

● Uma espécie de mimesis que é som subjetivo; 

● Também pode ter uma função de leitmotiv; 

● Ausência do autor. 

 

Vejamos outras definições de Miceli expostas no mesmo método: 

● Sequência: é um conjunto de cenas na mesma unidade espacial ou           

temporal. Os elementos da narração são unificados ou conectados entre          

as cenas. Havendo cortes na edição de uma única cena poderemos           

chamá-la também de sequência. 

● Cena: é um fragmento de sequência, ou um episódio autônomo que           

forme uma peça única. Deve ser livre de cortes para não levar o             

espectador a outro espaço-temporal, mas pode haver cortes de conexão.          

Por exemplo, um corte em que há uma transferência de uma sala para             

outra, mas no mesmo ambiente interno. Ou uma mudança de          

enquadramento, ou zoom, onde ocorre uma mudança de angulação da          

câmera. 

● Sequência de plano: trata-se de uma tomada longa usando movimentos          

complexos da câmera, sem cortes ou edições. A ausência de cortes cria            

uma continuidade que emerge o espectador na cena. 

 

2. Principais elementos para serem considerados antes da composição ou 

análise 

 

Morricone (2013), durante explanação do mesmo método, elege os         

principais elementos a serem considerados em uma análise audiovisual:  

 

a) A configuração geográfica e o ambiente histórico do filme; 

b) As características dos figurinos e o design do cenário; 

c) O tipo de luz e o tratamento da cor. Por exemplo: trata de uma cor               

velada ou é denso? Está tonificado em direção a uma tonalidade           

prevalecente, ou é nítida, com uma tonalidade muito distinta?; 

d) A cena está vazia ou está cheia? É lá dentro ou fora?; 

e) As condições meteorológicas; 

f) A condição psicológica dos personagens; 

g) A presença de zumbidos e ruídos (os ruídos de aviões, trens, latidos de             

cães, etc., são considerados significativos); 

h) Fontes realistas de som: um rádio, um gravador, e outras fontes do tipo;             

de sinos, policiais e sirenes de ambulância e outros sons da natureza            

traumática que quebram a unidade da música que você está escrevendo; 

i) A presença de instrumentos musicais que participam da narração que          

podem ser utilizados na reprodução ou para alusões particulares; 
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Outro elemento importante a ser considerado, segundo o método, é a           

sinestesia. Trata-se da relação entre sensações diversas. Por exemplo, quando          

ouvimos um som e imediatamente enxergamos uma cor. Um filme pode ser dotado             

de sua própria coerência cromática, e para Miceli (2013) “o compositor muitas vezes             

esquece que a cor da fotografia é um artifício não inferior ao artifício do som.” Sendo                

assim o compositor deve estar atento à paleta de cores utilizada no filme no momento               

de criar sua música e procurar essa ligação entre o colorido do filme e o colorido                

musical. 

 

3. A distinção entre trilha de acompanhamento e comentário 

 

Para Miceli (2013) a música pode assumir uma função didática no filme            

e isto ocorre quando a música é adicionada quando o filme já está montado,              

exatamente o que ocorre na maioria das vezes. Afirma Barbosa que “80% do som              

final é criado em pós-produção incluindo diálogos, música, paisagens sonoras e           

efeitos especiais [...]”. (BARBOSA, 2016, p. 1) Nesta situação a música não pode             

desempenhar um papel interpretativo primário, ela passa apenas a sublinhar algo           

que já foi dito por outros meios e corre o risco de ser redundante.  

 

Quando falo de "alusões didáticas", ou de "potencial didático", ou de "tom            

didático" (se não realmente estilo didático), quero dizer que, com o           

espectador em mente, o diretor sublinhou algo diferente de um recurso           

estritamente necessário para entender a essência da narrativa. . . . O diretor             

às vezes faz isso através do diálogo, do estilo da recitação ou das técnicas de               

fotografia e tiroteio, mais frequentemente com a edição e com maior           

freqüência, pedindo ao compositor que faça pontos de sincronização do pior           

tipo. São aquelas quebras orquestrais típicas que são como os efeitos glóticos            

que cada um de nós produziu instintivamente com nossas vozes na infância            

jogos para enfatizar algo. Eles representam o aspecto funcional mais baixo da            

contribuição da música. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 362. Tradução         

nossa.) 

 

Ele distingue duas formas de score: acompanhamento e comentário.         

Segundo o musicólogo o primeiro acentua o filme usando equivalência formal com            

técnias que vão desde a onomatopoeia ao paralelismo rítmico. A utilização de uma             

orquestra para replicar o som do deslocamento de um trem em uma cena onde já               

existe o trem seria um exemplo. Um reforço sonoro que pode ser útil, mas superficial.               

O tipo radical de score de acompanhamento é o chamado “mickeymousing”, que            

recebeu esse nome por ser muito utilizado em animações. Nele os pontos de sincronia              

entre movimento e música são elevados ao nível máximo. O playback também se             

enquadra no tipo acompanhamento extremo. Aqui a música apenas acompanha o           

filme sem buscar uma interpretação, e o sincronismo é absoluto. O playback é muito              

utilizado quando um personagem toca um instrumento, por exemplo. A música deve            

ser exatamente aquela que ele está tocando. 

O segundo tipo de score é utilizado como intérprete do contexto           

narrativo e simbólico do filme. Trata-se da inserção de elementos que se relacionam             

com outras situações-chave do filme. Um comentário sobre o acompanhamento. O           

score tipo comentário pode exceder os limites de assincronismo e descontextualizar a            

cena, chegando ao mundo dos sinais. 

 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 40 

 

 



O processo de criação musical de Ennio Morricone 

 

4. Pontos de sincronização explícito e implícito: (Sync) points.  

 

Sobre os pontos de sincronização, Miceli (2013) os distingue entre          

explícitos e implícitos. O primeiro é onde o encontro entre música e imagem é              

preciso. Já o segundo mantém um curso musical autônomo e sublinha sentimentos            

mais do que eventos, pensamentos mais do que ações. 

Morricone (2013) explica que é preciso estabelecer com o diretor as           

entradas e saídas da música. Para o compositor, é preciso preparar a entrada da              

música, fazendo com que ela inicie um pouco antes do ponto indicado. Sobre as              

passagens de um ambiente externo para um interno, Morricone alerta que elas devem             

ser distintas. Deve-se considerar, ainda, a presença de diálogos e dos ruídos. Ele             

aborda a questão lembrando que tudo o que poderá influenciar sua composição deve             

ser anotado. E ressalta que a melhor escrita para uma música condicionada à             

sincronização é a que prossegue sobre cortes, mantendo-se suave e sem quebrar a             

edição. 

 

A composição sempre tem que permanecer unificada, mas sem que ela seja            

frustrada. Você pode dar ênfase de várias maneiras: insinuando um timbre           

de acordo com o que você sente (ou pode pedir ao diretor); usando o ataque               

de um bandolim, a entrada do baixo, o grito de um instrumento ou um              

uníssono orquestral; por ter toda a orquestra unida em um pianíssimo           

uníssono; ou tendo uma harmonia entrar que até aquele momento não           

estava presente. A exceção é que às vezes um corte na imagem pode ser tão               

peremptório e significativo que é necessário também para cortar a música. É            

um punho no estômago do espectador, mas essa eventualidade, quando se           

manifesta, é inequívoca. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 1318. Tradução         

nossa) 

 

Ainda para Morricone a música escrita para cinema é estranha ao           

próprio cinema, excetuando-se a música presente no nível interno. E para que ela             

possa contribuir é preciso levar em conta a temporalidade, segundo a qual, é o              

elemento em comum que a música tem com o filme. Os sons musicais devem ser               

discretos, e deve haver um espaço preparado entecipadamente para suas entradas,           

conclusões e saídas. 

 

5. A teoria de Ennio Morricone sobre a música para cinema 

 

O cinema e a música são acompanhados por um elemento característico de            

sua natureza: a temporalidade. O gozo dos trabalhos cinematográficos ocorre          

através de dois órgãos sensoriais: os olhos e as orelhas. O olho tem a melhor               

habilidade no sentido de que as imagens, embora compostas, aparecem em           

toda sua integridade. 

O ouvido tem um limite receptivo quando confrontado com sinais          

simultâneos de natureza mais diversificada, sejam eles apenas musicais         

(polifônicos-contrapontísticos) ou misturados (música, diálogo, ruídos,      

efeitos). Em um filme, o prazer ideal da música depende do controle            

geralmente negligenciado de sua amplitude temporal, intensidade e clareza.         

Um traduz-se em um número reduzido de sinais de som. (MORRICONE;           

MICELI, 2013, p. 5517. Tradução nossa.) 

 

Ennio Morricone vivenciou uma crise pessoal no decorrer de sua          

carreira. Crise essa comum à época, onde a música passava por transformações            
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radicais e compositores que pretendiam ser considerados “sérios” e ter sua obra            

apresentada em concertos, deveriam escrever uma música com as qualidades da nova            

linguagem estabelecida por compositores como Schoenberg, Boulez, Stockhausen.        

Morricone frequentou os cursos de Darmstadt onde compositores apresentavam suas          

técnicas e estabeleciam a música a ser feita naquele momento: dodecafônica, serial,            

eletrônica, concreta. 

Quando eu era jovem e freqüentava a Escola de Composição de Goffredo            

Petrassi no Conservatório de Santa Cecilia, nunca imaginei que estaria ligado           

à composição da música para o cinema. Eu tinha então (e eu ainda tenho              

hoje) outras aspirações. Eu queria escrever outra música, não música de           

filme. Não que eu olhe para baixo o que fiz e o que faço para o cinema, mas                  

certamente não dá a satisfação espiritual com a qual eu acho recompensado            

pelo menos em parte. A outra música que eu gostaria de escrever é aquela              

que raramente recebo para escrever para um filme, porque é difícil encontrar            

alguém que possa aceitá-la sem complicar a vida com o público. De qualquer             

forma, essa vida já é complicada pelas ideias que a motivam. Eu aludo ao              

chamado filme de arte e "film d'autore". (MORRICONE; MICELI, 2013, p.           

5517. Tradução nossa) 

 

O compositor enumera em seu manifesto Composing for the Cinema          

(2013) como equacionou a questão das exigências técnicas de sua época com as             

imposições do mercado cinematográfico: 

 

1. Eu tentei serializar a música tonal (o que é vulgarmente chamado de            

"atrativo").  

2. Tendo de me torcer para escrever temas "atraentes", queria limitar-lhes          

uma série de três ou quatro sons, impondo-lhes uma serialização de           

intervalos, dinâmicas e timbre.  

3. Eu queria uma instrumentação que levava em conta o que Webern e os             

compositores pós-Webern haviam adicionado e consolidado em sua        

experiência, unidos a outras experiências contemporâneas nas quais        

participei ou não participei. 

4. Eu transpus técnicas de composição aleatória (até ao limite de uma           

improvisação coletiva, organizada de forma elementar) em música com         

uma base tonal ou modal. 

 

O erro de muitos compositores ilustres (porque se trata de erros) foi julgar a              

música de cinema pelos padrões usados para a música absoluta. A música            

para o cinema certamente terá um significado histórico no futuro, mas o terá             

em relação ao seu próprio tempo e em relação ao seu próprio cenário, sem              

comparações inadmissíveis e enganosas com a música clássica. Com respeito          

ao seu próprio tempo, a música de cinema, pelo contrário, tem um valor             

considerável porque assume as influências, febres, distorções e modas que          

são influências, febres, distorções e modas com as quais o espectador           

identifica. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 5559. Tradução nossa.) 

 

O compositor criou sua própria fórmula para compor para o cinema e a             

denominou EST: 

 

● E = Energia, como tensão, como o nível na transmissão dos sons.  
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● S = Espaço, como a espacialidade dos sons, que deve alcançar e envolver             

o espectador sem equívoco e interferência de outros componentes na          

trilha sonora. 

● T = Temporidade, como a duração, como o poder de permanência do            

evento musical 

 

6. Procedimentos de produção da trilha sonora 

 

Morricone (2013) defende que o compositor deve analisar o filme para           

compor. E a partir das informações obtidas durante a análise começar a construir             

suas estruturas musicais considerando a forma do filme e o estilo do diretor. Para              

Morricone a trilha não pode ser predeterminada, ela precisa assumir sua forma de             

acordo com as imagens.  

Aqui encontramos uma contradição entre seu pensamento e rigor         

teórico e sua aplicação prática. Para compor a trilha sonora do filme Os Oito Odiados,               

Morricone não assistiu ao filme, compondo, portanto, sem análise prévia. Ele           

escreveu a trilha tendo como referência apenas o roteiro, e sem marcar cenas             

específicas. Tarantino explica que "Era toda a música de humor. Era música que ele              

pensava ser certa para o filme, que poderia caber em momentos diferentes, mas nada              

específico. E ele apenas me deu o score. Coube a mim colocá-lo". (GROW, 2016).              

Morricone também declara: "Eu não tinha ideia de que Quentin abriria o filme desse              

jeito, eu dei-lhe cinco músicas, e eu respeito a sua escolha". (GROW, 2016).  

Não é inédito na carreira de Morricone escrever a música sem assistir ao             

filme. Durante sua parceria com o diretor Sergio Leone ele chegou a entregar músicas              

antes mesmo de existir a cena, e Leone criava uma cena em cima da música,               

chegando inclusive a tocá-la no set de gravação para inspirar os atores. Neste sentido,              

Morricone concorda que não existe a música perfeita para cada filme. A música             

depende sempre do olhar e das técnicas de cada compositor. Nesta conversa com De              

Rosa, Morricone descreve um experimento feito por ele próprio: 

 

Há alguns anos, quando formei parte de um jurado em um congresso de             

música celebrado em Spoleto, fiz um experimento: depois de reunirem-se,          

um a um com o diretor, dez compositores deviam pôr música à mesma cena              

de um filme. O projeto contemplava propostas muito diferentes entre si,           

todas estupendas. 

[...]Advertimos que, aplicando músicas diferentes, a cena assumiu        

significados diferentes, influenciando assim na percepção dos espectadores.        

À parte disto, não encontramos uma só música ‘mais adequada’ em termos            

absolutos: o resultado dependia da combinação de muitas variáveis.         

(MORRICONE; DE ROSA, 2017, p. 2369. Tradução nossa). 

 

Mesmo com a óbvia contradição, e sabendo que cada compositor irá           

criar a música à sua maneira, e até analisará o filme sob sua própria ótica, Morricone                

(2013) insiste que deve ser feita uma análise estrutural, mas enfatiza que o mais              

importante é analisar a composição psicológica dos protagonistas, seus pensamentos,          

reflexões, sua profundidade humana ou desumana, e só então devem ser tomadas as             

decisões relativas à composição musical. E encontramos uma declaração do          

compositor neste sentido para a escrita da trilha de Os Oito Odiados: “Na verdade, ao               

ouvir os assuntos antes de eu ter visto o filme, pensei imediatamente que eles              

descreveram um ritual macabro, quase como se tratasse de magia negra. Então, dois             
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fagotes simultaneamente dão essa visceralidade que abriga algo brutal ...”          

(MORRICONE; DE ROSA, 2017, p. 2452. Tradução nossa). 

Quanto a elementos técnicos, o compositor considera que deve ser uma           

escolha pessoal, sem a interferência do diretor, pois somente alguém com           

conhecimento teórico musical é capaz de definir sobre, por exemplo, a fórmula de             

compasso, a melodia ou um modo. 

O compositor que escreve música para o cinema geralmente não tem a            

preocupação com a forma, pois sua música está atrelada às imagens, às cenas, e à               

funcionalidade, o que dificulta uma estruturação composicional “lógica”. Mas, para          

Morricone, deve haver uma intenção de discurso musical mesmo na obra escrita para             

o cinema, com todos os limites pré-estabelecidos, o que, naturalmente, mantém um            

sentido para ela mesmo desassociada da imagem. 

 

Depois de tantos anos de trabalho no cinema, desenvolvi uma teoria. Para            

funcionar bem em um filme, a música tem que ter e conservar suas próprias              

características formais - relações tonais, relações melódicas, se quisermos,         

relações rítmicas, relações instrumentais - uma síntese, uma dialética interna          

correta. Se esta correção formal e técnica estiver presente na música e é             

aplicada às imagens, o resultado certamente será melhor. (A técnica é ainda            

mais importante.) Como eu cheguei a esta certeza? Chegou em momentos           

diferentes quando ouvi e vi a música de Bach ou Mozart ou outros             

compositores aplicados ao filme. Foram aplicações feitas como uma         

experiência ou por um desejo de uma confrontação definitiva. Todos nós já            

vimos esse tipo de operação no Accattone de Pasolini (1961) e em tantos             

outros filmes. Como essas composições musicais não foram inventadas para          

essas cenas e porque eles têm em si todas as características, a dialética             

interna correta que mencionei agora, funcionam tanto no nível emocional          

quanto no formal. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 1206. Tradução nossa) 

 

7. Construção do Tema 

 

Eu sempre pensei que, em imagens em movimento, o tema é um elemento             

menor. De qualquer forma, na música de arte contemporânea, os          

compositores não mais escrevem temas. Nenhum de nós está interessado em           

fazê-los. No cinema, criamos um tema porque o público precisa seguir um            

tópico. Eles precisam ouvir a sucessão distinta e característica de sons que            

estão por trás disso. (MORRICONE; MICELI, 2013, p. 220. tradução nossa) 

 

Embora Morricone afirme que “o tema é um elemento menor”, na           

maioria dos filmes para os quais escreveu a trilha sonora ele compôs temas, e muitos               

deles são memoráveis, como por exemplo o tema de Era uma vez no oeste (Once               

Upon a Time in the West, 1968), o tema de Três Homens em Conflito (Il Buono, il                 

bruto, e il cativo, 1966), o tema de Era uma vez na América (Once Upon a Time in                  

America, 1984), A Missão (The Mission, 1986), Os intocáveis (The Untouchables,           

1987), Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso, 1988) ou “Malèna” (Malèna,          

2000). Todos os temas citados sobreviveram fora das telas e tornaram-se famosos            

entre o público. Um bom tema tem a característica intrínseca de se firmar na              

memória, fazendo com que o público identifique imediatamente de qual filme se            

trata. Em Os Oito Odiados mais uma vez Morricone compõe um tema simples, com              

as características de tornar-se assobiável e manter-se na memória do espectador. O            

tema musical principal de um filme muitas vezes aparece logo na abertura            

demonstrando o caráter do filme: drama, comédia, policial.  
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A música de abertura de uma narrativa que normalmente decorre com o            

genérico estabelece o tom para todo o filme e é o primeiro contacto a este nível                

com a audiência, pelo que é extremamente importante e não pode de forma             

nenhuma ser descurada por parte do criador. (BARBOSA, 2000/01, p. 7) 

 

Em Os Oito Odiados não foi diferente. A abertura do filme não tem             

diálogo, apenas imagens em movimento e sound design, então a música torna-se            

elemento primordial para descrever o estilo do filme, sua história e o clima ao qual               

será contada.  

O tema principal eu começo com dois fagotes simultâneos e logo, mais            

adiante, o retorno com um contrafagote redobrado pela tuba, porque, como           

disse, tinha que expressar algo visceral – por tanto, também oculto ou            

enterrado -, latente, mas igualmente presente e físico. (MORRICONE, DE          

ROSA, 2017, p. 2457. Tradução nossa) 

 

A preocupação de Morricone com a função da música no cinema fica            

clara quando ele fala sobre “expressar algo visceral”. E vemos aqui, também, a             

importância que o compositor dá em relação à análise psicológica dos personagens,            

para então escrever um tema condizente com suas psiques.  

Para analisar o tema principal do filme, neste artigo, serão utilizados           

conceitos de Schoenberg descritos em seu livro Fundamentos da Composição Musical           

(1996). Tal autor, que também foi grande compositor da história da música, concorda             

com Morricone no sentido de que a música deve ter um sentido de discurso para que                

seja inteligível.  

A primeira etapa da composição, de acordo com Morricone, surge com           

uma ideia inicial. 

Tudo tem início com uma ideia, é a primeira coisa que eu busco. Não se pode                

pôr nada no papel se você não tem uma ideia, e isso vale tanto para poesia                

quanto para música. [...] Quando eu digo “ideia”, quero dizer aquela coisa            

mínima ou minúscula que, em minha opinião, poderia se transformar em           

algo maior, que poderia ser desenvolvida a ponto de se tornar uma            

composição musical propriamente dita. (DAVIS, 2017)  

 

Quando Morricone fala sobre “aquela coisa mínima ou minúscula”,         

podemos relacionar com a definição de Schoenberg para o motivo, o qual afirma ser              

de natureza intervalar e rítmica, onde quase todas as figuras da peça têm alguma              

relação com ele, portanto, visto por este ângulo, podemos tratá-lo como o “mínimo             

múltiplo comum”, mas também, como “máximo divisor comum”. O tema principal de            

Os Oito Odiados, a música intitulada no CD como L’ultima diligenza per Red Rock, é               

formado basicamente pelo motivo apresentado Exemplo 1: 

 

 

Exemplo 1 – Motivo 

 

Também enxergamos na partitura de Morricone a frase. “O termo frase           

significa, do ponto de vista da estrutura, uma unidade aproximada àquilo que se pode              

cantar em um só fôlego” (SCHOENBERG, 1996, p. 29). A frase pode ser analisada,              

ainda de acordo com Schoenberg, como sentença ou período. 
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Uma ideia musical completa, ou tema, está geralmente articulada sob a           

forma de período ou de sentença. Estas estruturas normalmente aparecem          

na música clássica como partes de grandes formas (por exemplo, o A na             

forma ABA’), mas são ocasionalmente independentes (por exemplo nas         

canções estróficas). Não são muitos os diferentes tipos de estruturas, mas           

eles são similares, ao menos, em dois aspectos: centram-se ao redor de uma             

tônica e possuem um final bem definido. (SCHOENBERG, 1996, p. 48) 

 

No caso do tema de Os Oito Odiados verificamos a construção como            

uma sentença, exposto no Exemplo 2: 

 

 

Exemplo 2 – Sentença 

 

A composição completa, L’ultima diligenza per Red Rock, é um tema           

com variação, onde as variações são, principalmente, de instrumentação.  

Na partitura, Morricone apresenta claramente seu motivo básico no         

quinto compasso e, no compasso seguinte, temos a repetição imediata deste motivo.            

Nos compassos seguintes, temos a diminuição do motivo. No compasso 10, uma            

variação da inversão do motivo, portanto, um período com duas frases, sendo a             

segunda uma variação da primeira. A estrutura completa do tema é a seguinte: 1º              

período: A, A’; 2º período: A’’, A’’’A (final): 
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Exemplo 3 – Tema e variação 

 

As notas que formam o tema (Si natural, Dó natural, Ré natural e Mi              

bemol) são utilizadas em outras composições da trilha do filme de várias formas, com              

isso Morricone preserva a unidade musical tão enfatizada por ele durante a carreira e              

faz com que o público sempre reconheça a música principal. 
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8. Conclusão 

Podemos encontrar, como resultados parciais da pesquisa, alguma        

controvérsia entre o pensamento teórico de Ennio Morricone e a prática no que se              

refere à análise do filme antes de iniciar o processo de composição, pois para este               

filme ele não empregou sua teoria analítica, visto que não assistiu às cenas antes de               

escrever a música, mas baseou suas composições na leitura do roteiro. No entanto,             

verificamos rigorosa correspondência entre seu pensamento teórico e prático sobre          

composição musical para cinema, onde o compositor mantém o uso da forma e o              

sentido de discurso tão defendido por ele, no tema principal do filme intitulado             

L’ultima diligenza per Red Rock.  
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