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resumo 
 

 

Tendo como objectivo a realização de um recital com obras portuguesas para 
clarinete solo, o trabalho realizado pretende estabelecer as bases de 
conhecimento necessárias para sustentar uma boa interpretação. Uma 
pesquisa de carácter histórico e estilístico das obras portuguesas para 
clarinete solo levou à escolha de três obras – Três Fragmentos de António 
Pinho Vargas, Integrais II de João Pedro Oliveira, e Ncáãncôua de Cândido 
Lima. A escolha destas obras deve-se ao facto de nelas se encontrarem as 
seguintes características: variedade de técnicas de composição; variedade de 
técnicas interpretativas e de estilos; e exigências técnicas que requerem 
perícia profissional no clarinete. No primeiro capítulo é feito um estudo da 
origem e do desenvolvimento da literatura para clarinete solo. Nos capítulos 
seguintes é feita uma análise estrutural e interpretativa das três obras 
referidas, assim como uma contextualização dessas mesmas obras no 
percurso e no pensamento estético dos compositores.  
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abstract 

 

Having as a main goal the realization of a recital with Portuguese pieces for 
clarinet solo, this work intends to establish the bases of knowledge necessary
to support a good interpretation. An historical and stylistic research of 
Portuguese works for clarinet solo led to the choice of three pieces – António 
Pinho Vargas’s Três Fragmentos, João Pedro Oliveira’s Integrais II and 
Cândido Lima’s Ncáãcôua. The choice was based on the fact that these Works 
exhibit the following characteristics: variety of composition techniques; variety 
of performance techniques and styles; and technical demands requiring 
professional proficiency on clarinet. In the first chapter, an overview of the 
origin and development of the clarinet solo literature is presented. In the 
following chapters a structural and interpretative analysis of the cited pieces is 
made as well as a contextualization of the pieces in the life and in the aesthetic 
thought of the composers. 
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Introdução 

 

Desde que Stravinsky compôs as Três Peças para clarinete solo em 1919, 

a composição de obras para clarinete solo teve um crescimento substancial. 

Contudo, das obras escritas na primeira metade do séc. XX, apenas a obra de 

Stravinsky provou ter qualidade suficiente para se afirmar e se tornar uma 

presença habitual nos recitais dos clarinetistas até aos dias de hoje. De facto, na 

época, a quantidade de obras de qualidade para serem executadas em recital era 

diminuta quando comparada, por exemplo, com a literatura existente para piano e 

para instrumentos de corda. Um outro factor verificado neste período é um 

crescimento bastante acentuado das escolas de música e da escola de clarinete 

em particular. Isto leva a um aumento correspondente da quantidade de 

executantes e de concertos (recitais) e, portanto, a uma maior necessidade de 

obras para executar. A estes factos acresce o facto de, neste período o clarinete 

sofrer uma grande evolução, ocorrendo um aumento das capacidades do 

instrumento. Todos estes factores levam a um aumento do interesse dos 

compositores na criação de obras para clarinete. O aumento da quantidade de 

obras disponíveis, principalmente na segunda metade do século, tornou-se ele 

mesmo um estímulo ao interesse dos clarinetistas para este tipo de literatura. 

Assim sendo, um estudo deste tipo de literatura torna-se muito relevante, 

quer de um ponto de vista histórico quer do ponto de vista dos novos tipos de 

escrita e correspondentes novas exigências técnicas para a sua performance. 

Numa perspectiva académica, a literatura para clarinete solo foi bem 

recebida e encorajada por variadas razões quer por professores quer por 

estudantes. O professor pode escolher a obra a solo em função das limitações 

técnicas do estudante, quer tendo em vista um trabalho específico que pretenda 

fazer com o aluno para o fazer adquirir certas competências quer ao escolher 

obras que se adequam às suas qualidades. O estudante tem a vantagem de 

estudar a peça na sua globalidade desde início, isto é, não estuda primeiro a sua 

parte individual e mais tarde toma conhecimento com o total da obra aquando da 

junção com o acompanhamento. Finalmente, ambos (profissional e estudante) 
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podem estudar e apresentar em recital obras contemporâneas que usam técnicas 

modernas sem terem necessidade de trabalhar as questões relativas à música de 

conjunto.  

Com a diversidade e complexidade da música do séc. XX, o problema da 

interpretação e transmissão da mensagem de uma obra musical torna-se também 

mais complexo. Isto é especialmente verdade em peças a solo, onde elementos 

musicais tradicionais como contraste e cadência são mais difíceis de identificar. 

No sentido de tornar uma peça a solo compreensível, o executante precisa de ter 

um entendimento da música que vá para além dos aspectos técnicos. Em relação 

a obras a solo esse entendimento engloba uma atitude em relação à performance 

ela mesma semelhante ao modo como um actor abordaria os aspectos únicos de 

um monólogo. A importância actual deste tipo de obras no reportório do clarinete 

aliada às exigências complexas deste tipo de literatura exige que o executante lhe 

faça uma abordagem muito cuidada.  

O propósito desta dissertação é limitado à performance e à análise 

estrutural e interpretativa de três obras para clarinete solo portuguesas, 

compostas no final do séc. XX. Importa aqui ressalvar que não se pretende aqui 

fazer um estudo profundo das técnicas e estratégias de composição de cada 

compositor, trabalho que seria mais adequado a um especialista em composição, 

mas sim uma abordagem analítica do ponto de vista do executante. A análise feita 

visa principalmente a fundamentação de uma interpretação e debruça-se sobre os 

aspectos considerados relevantes para essa mesma interpretação.  

Uma pesquisa de carácter histórico e estilístico das obras portuguesas para 

clarinete solo levou à escolha de três das principais obras. As obras escolhidas 

englobam as seguintes características: variedade de técnicas de composição; 

variedade de técnicas interpretativas e de estilos; e exigências técnicas que 

requerem perícia profissional no clarinete. A escolha das obras em questão 

deveu-se aos seguintes factores: peças que foram compostas com o uso de 

técnicas de composição modernas; a escolha de três compositores de grande 

relevância no panorama musical português actual; compositores esses que 

representam três vertentes diferentes da composição em Portugal.  
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No capítulo I é feita uma panorâmica da literatura para clarinete solo em 

geral e do caso particular de Portugal. Os capítulos II-IV são dedicados à análise 

das três obras escolhidas. Nestes capítulos, para além da abordagem analítica 

das obras, é feita também uma contextualização das obras no percurso e no 

pensamento estético dos compositores. 

 O estudo conclui com uma breve consideração sobre o papel do 

executante em relação à literatura para clarinete solo.  

Espera-se com este trabalho proporcionar uma maior visibilidade para a 

literatura portuguesa para clarinete solo e promover o estudo e a interpretação 

dessa mesma literatura. Espera-se também que esta possa ser uma ferramenta 

de apoio à abordagem das peças em questão, a ser utilizada quer por professores 

quer por estudantes, revelando assim a importância do estudo e da performance 

da música moderna em geral e da portuguesa em particular. 
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1. Panorama da literatura para clarinete solo 

 

Existem várias versões, por vezes até contraditórias, sobre a origem do 

clarinete. Contudo, o chalumeau é maioritariamente considerado o antecessor do 

clarinete moderno. Há registos da utilização de chalumeaus de palheta simples na 

ópera Croesus de Keiser (1711) e também na ópera Orfeo de Gluck (1767). 

O desenvolvimento do clarinete propriamente dito é atribuído a Johann 

Christoph Denner, por volta de 1700. O clarinete “começa a ter intervenções 

esporádicas na orquestra com Haendel e Vivaldi, mas já em 1720 o mestre de 

capela de Antuérpia, Joseph Faber, parece ter sido um dos primeiros 

compositores a usar o clarinete na orquestra, numa das suas missas.”1 Na 

segunda metade do século dezoito surge o clarinete de cinco chaves com 

afinações em si b e dó, conhecido hoje como “clarinete clássico”.  

Johann Stamitz, director da orquestra de Mannheim do século dezoito, e 

W. A. Mozart foram grandes impulsionadores da aceitação do clarinete como 

instrumento da orquestra. O concerto de Stamitz (escrito para o clarinetista 

Joseph Beer) e o quinteto e o concerto de Mozart (escritos para o clarinetista 

Anton Stadler) são a literatura mais importante do clarinete daquele período e 

ainda hoje são obras de enorme importância no repertório do instrumento. 

Anton Stadler, grande virtuoso da época e amigo de Mozart, muito 

provavelmente inspirado pelo génio do compositor, também compôs. Crê-se que 

seja sua a primeira obra para clarinete solo: Três Caprichos para clarinete solo. A 

obra em questão tem uma importância essencialmente histórica. Cada um dos 

três andamentos possui uma forma livre e uma escrita musical característica dos 

caprichos – carácter um pouco extravagante (“caprichoso”), com mudanças 

repentinas de tempi e até mesmo de métrica. Esta obra demonstra claramente o 

modo como, na época, um virtuoso como era Stadler, improvisaria uma cadenza 

de um concerto. Como podemos observar no exemplo 1, o material temático é 

derivado de melodias populares e árias de ópera da época. 

 

                                                
1HENRIQUE, Luís (1994), Instrumentos Musicais, Lisboa, ed. Fundação Calouste Gulbenkian, pág. 288 
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(…) 

(…) 

(…) 

 

Ex. 1 – Stadler: Três Caprichos para clarinete solo (excertos do capricho nº1) 

 

Alguns anos depois, mais precisamente em 1821, Gaetano Donizetti (1797-

1848) compôs a obra Studio Primo per clarinetto. Esta obra foi dedicada a um 

clarinetista agora desconhecido mas que no autógrafo da obra, que se encontra 

no Museu Donizetti em Bergamo, é designado como «l’amico Begnigni». As 

composições para clarinete eram bastante raras na literatura instrumental da 

época. “Tendo em consideração a data da composição assim como várias outras 

analogias composicionais, temos razões para acreditar que o Estudo para 

clarinete solo de Nicolò Paganini [actualmente perdido], publicado por Giovanni 

Ricordi no ano anterior, i.e. em 1920, serviu de modelo para a peça de Donizetti.”2 

A influência de Paganini é notória. Donizetti utiliza o mesmo tipo de escrita que 

Paganini usa nos seus Caprichos. Uma escrita com um grande pendor 

virtuosístico mas ao mesmo tempo muito sólida do ponto de vista musical. Ou 

                                                
2 DONIZETTI, Gaetano (1977), Studio Primo per clarinetto (prefácio), Milão, ed. G. Ricordi & C. 
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seja, uma escrita que não tem a virtuosidade técnica como um fim ela mesma 

mas que inclui essa mesma virtuosidade num conteúdo musical coerente. 

Depois da peça de Donizetti é necessário avançar mais ou menos um 

século para encontrarmos a próxima obra para clarinete solo. Trata-se das Três 

Peças de Igor Stravinsky, escritas em 1919 como um presente para Werner 

Reinhart.  

Estávamos no final da primeira grande guerra. Vivia-se uma época de 

grande conturbação e ao mesmo tempo de grande desenvolvimento e 

prosperidade económica. Surgiram a rádio e o desenho animado. A arte 

enveredou por novos caminhos à procura de um novo equilíbrio. Surgiram as 

experiências de Schoenberg que o levariam ao dodecafonismo e as inovações 

rítmicas e métricas de Stravinsky. A composição orientava-se num sentido de 

maior complexidade e dificuldade técnica ao nível da performance, isto é, as 

obras começaram a ter um carácter de maior virtuosismo.  

Nas Três Peças, Stravinsky utiliza a divisão tradicional em andamentos 

sendo que em cada um deles é explorado uma característica musical diferente: 

linha melódica, métrica e ritmo. As duas primeiras peças são para serem 

executadas preferencialmente em clarinete em lá e a terceira em clarinete em si 

b. Na primeira peça, como foi referido acima, Stravinsky desenvolve uma linha 

melódica lenta e com mudanças contínuas de compasso no registo grave do 

clarinete (ex.2). 

 

Ex. 2 – Stravinsky: Três Peças para clarinete solo – 1º and. (cc. 1-5) 

 

Todo o andamento se desenrola numa dinâmica de piano (p), com a 

excepção dos dois últimos compassos que fazem a transição para o segundo 

andamento. 

A segunda peça, em contraste com a primeira, é rápida e de grande 

dificuldade técnica. Nesta peça o compositor alarga muito o âmbito dos registos e 
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das dinâmicas. Não é usada a marcação de compasso e apenas são dadas 

relações entre as diferentes figuras (ex.3).  

 

 

Ex. 3 – Stravinsky: Três Peças para clarinete solo – 2º and. (início) 

 

É de realçar o facto de o compositor utilizar a técnica de alternar duas 

vozes diferentes, numa espécie de diálogo. Isto é conseguido com a utilização de 

diferentes registos e diferentes dinâmicas para cada uma das vozes (ex.4).  

 

 

Ex. 4 – Stravinsky: Três Peças para clarinete solo – 2º and. (excerto da secção central) 

 

A terceira peça volta a ter indicação de compasso e tem um carácter 

homogéneo ao longo de toda a peça. Nesta peça, Stravinsky privilegia o 

desenvolvimento do elemento “ritmo”. De facto, o ritmo tem, nesta peça, um papel 

decisivo no delinear do discurso musical. A pontuação no discurso e a 

consequente construção das frases musicais é feita tendo essencialmente como 

base o ritmo. Mais do que melódica ou harmonicamente, as cadências são feitas 

com uma quebra na continuidade do movimento rítmico (ex.5). 
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Ex. 5 – Stravinsky: Três Peças para clarinete solo – 3º and. (cc. 1-8) 

 

 

Na década de vinte foram escritas mais duas peças para clarinete solo: a 

Sonata op. 110 de Siegfried Karg-Elert e Theme med Variationer op. 14 de Jorgen 

Bentzon. Ambas as peças, embora a escrita rítmica não seja tão complexa e 

irregular como a usada por Stravinsky, representam uma grande evolução ao 

nível das exigências técnicas para o executante.   

A década de vinte viveu a “ressaca” da Primeira Guerra Mundial. O fim da 

guerra trouxe alterações profundas para o mundo em geral mas principalmente na 

Europa. Uma guerra de tal dimensão, com um número de baixas até aí nunca 

visto para além de muitos milhares de vítimas, instalou um sentimento profundo 

de desânimo e pessimismo nas sociedades. Toda esta situação se agrava no final 

da década com a crise económica global criada pelo crash da bolsa de Nova 

Iorque em 1929.  

A expressão artística da civilização em busca de um novo equilíbrio 

reflectiu a dimensão dessa catástrofe e surgiram várias tendências renovadoras. 

O exílio para a América de Schoenberg, juntamente com Zemlinsky, Bruno 

Walter, Sigmund Freud e outros, deu lugar naquele continente a uma escola que 

oscilaria entre o academismo de Milton Babbit e o conceptualismo de John Cage, 

determinando praticamente a totalidade das correntes que se viriam a gerar até 

aos dias de hoje. 

Era sem duvida uma época propícia à mudança, aliás como é apanágio de 

todos os períodos posteriores às grandes catástrofes. Põem-se em questão 

muitos dos valores tradicionais e ocorrem grandes mudanças no pensamento 

estético. É neste período que surge o conceito de Gebrauchmusik. Este termo, 
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utilizado pela primeira vez por Besseler em 1925, designava uma música que se 

queria funcional, socialmente útil e relevante. “Era um produto tipo da Alemanha 

pré-Hitler, um período em que a reacção contra a subjectividade do 

expressionismo era comum em todas as artes.”3 Fenómenos semelhantes 

aconteceram noutras artes como a Gebrauchslyrik na poesia ou a Neue 

Sachlichkeit na pintura. Os compositores da Gebrauchmusik tinham como 

objectivo um estilo simples, com expressão directa e praticabilidade, rejeitando a 

«arte pela arte». Este princípio foi seguido por compositores como Paul Hindemith 

(embora este venha mais tarde a rejeitá-lo), Kurt Weill e Krenek, entre outros. Um 

dos efeitos resultantes destas alterações de pensamento é uma diminuição do 

pendor virtuosístico e técnico que caracterizavam as peças escritas 

anteriormente.  

Nos tempos que se seguiram foram escritas seis obras para clarinete solo 

por Jonh Cage, Leonardo DeLorenzo, Johan Franco, Ilse Fromm-Michaels, Hubert 

Pfeiffer, e Gerald Strang. Destas, a peça de Hubert Pfeiffer (Musik fur eine 

unbegleitete A-Klarinette), representa muito claramente o movimento neoclássico. 

Cada andamento explora um carácter diferente e está escrito num estilo quase 

polifónico, relembrando o estilo de construção barroco. No exemplo 6 podemos 

observar o modo como o compositor cria um estilo de duas vozes simultâneas, 

através da alternância de registos. 

 

 

Ex. 6 – Pfeiffer: Musik fur eine unbegleitete A-Klarinette – 1ºAnd. (cc.1-4) 

                                                
3KEMP, Ian (1980) «Gebrauchsmusik», in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Standley 

Sadie (ed.), 6ª ed., Londres, Macmillan 
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Por sua vez, a peça de John Cage (Sonata), é escrita num estilo 

completamente diferente e mesmo contrastante com a abordagem de Pfeiffer. 

Cage, utilizando uma linguagem atonal, usa um âmbito bastante mais alargado 

em termos de registo e a escrita rítmica é bastante mais complexa na medida em 

que é feita em desalinho com a métrica do compasso escolhido. Isto é, embora 

Cage utilize o compasso 12/8, os ritmos não se enquadram da divisão tradicional 

desse compasso (4 x 3 colcheias). O compositor cria os ritmos livremente, 

variando de compasso para compasso, e sem uma métrica regular. 

Merece particular atenção a construção melódica da peça. O motivo 

gerador do desenvolvimento melódico é um subgrupo de três notas que se insere 

numa “quase” série de doze sons (ex.7). Este subgrupo é constituído por um 

intervalo de um tom e outro intervalo de meio-tom (ver exemplo 7a) e parece 

antecipar um estilo de escrita utilizado mais tarde nas obras seriais. 

 

 

 

Ex. 7 – Cage: Sonata (cc. 1-5 e c. 10) 
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Na década de quarenta apareceram mais oito peças de George Barati, 

Montagne Cantor, Osorio-Swabb Colaco, Arthur Franckenpohl, Charles Koechlin, 

William Latham, George Perle e Heinrich Sutermeister.  

A partir desta época torna-se difícil definir um estilo dominante porque 

começam a surgir estilos completamente diferentes a coexistirem no mesmo 

período. Para isto muito contribuiu o facto de estarmos em plena Segunda Guerra 

Mundial, com todas as separações e isolamentos que esta criou. Muitos 

compositores, como que fazendo uma retrospectiva das duas décadas anteriores, 

utilizavam agora uma escrita que englobava características dos diferentes 

géneros utilizados anteriormente. Como resultado desta abordagem, este período 

é pouco profícuo em inovação. 

A peça de William Latham (5 Atonal Studies), escrita em 1940, usa uma 

divisão clássica de andamentos e, em termos harmónicos, baseava-se no todo 

cromático sem utilizar os princípios dodecafónicos. George Perle escreveu “Three 

Sonatas” (1943) onde usa a técnica serial dos dozes sons mas não usa 

compasso. A peça de Heinrich Sutermeister (1946), muito tocada actualmente, 

está escrita num estilo neoclássico, usando mudanças métricas constantes ao 

estilo de Stravinsky. 

O Quarteto para o fim dos tempos de Olivier Messiaen, escrito durante a 

Segunda Guerra Mundial e estreado em Janeiro de 1941, tem também um papel 

muito importante na afirmação da composição para clarinete solo. Nesta obra, 

escrita para clarinete, violino, violoncelo e piano, o terceiro andamento (Abismo 

dos pássaros) está escrito para clarinete solo. Segundo Messiaen, este 

andamento representa o “Tempo”, com a sua tristeza e cansaço. Os pássaros 

servem como contraste: “Eles simbolizam o nosso desejo de luz, de estrelas, de 

arco-íris e vozes jubilantes”4(ex. 8). Actualmente, este andamento é regularmente 

tocado e gravado isolado do resto do quarteto, como que se tratasse de uma obra 

independente. 

 

 

                                                
4 Messiaen, Olivier. «Préface», Quatuor pour la Fin du Temps, Ed. Durand, Paris, 1942  
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Ex. 8 – Messiaen: Quarteto para o fim dos tempos, 3º And. – «Abismo dos Pássaros»  

 

 

A multiplicidade de estilos existentes no final da década de quarenta vai ter 

uma grande influência na composição para clarinete solo das décadas seguintes. 

Entre 1950 e 1970 foram escritas várias dezenas de novas peças para clarinete 

solo aonde estão representados praticamente todos os estilos musicais 

existentes. 

Assim como na década de vinte, na década de cinquenta encontramo-nos 

no período posterior a uma grande guerra. Vivia-se uma era de intensa pesquisa 

e desenvolvimento científico. Musicalmente, com base no estilo de Anton Webern, 

os compositores da década de cinquenta, de entre os quais se destacam Pierre 

Boulez e Karlheinz Stockhausen, chegaram ao serialismo integral. Isto foi um 

reflexo do pensamento científico daquele tempo. 

Na década de sessenta, à medida que a experimentação se foi 

desenvolvendo, surgiram a música electrónica, os quartos de tom e outros novos 

sons.  

Nesta época John Cage diz que “enquanto que no passado, o ponto de 

desacordo era entre dissonância e consonância, será, no futuro imediato, entre 

ruído e o chamado som musical.”5 

Várias técnicas de inovação foram tentadas. Alguns compositores inovaram 

no campo da notação. Henri Pousseur, na sua peça Madrigal I, propõe um novo 

                                                
5 CAGE, John (1961), Silence: Lectures and Writings, Hanover, Wesleyan University Press, pág. 4 
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tipo de notação (ver exemplo 9) em que: as notas negras são naturais e as notas 

brancas são bemol, isto é, meio-tom mais baixo; as notas ornamentais (notas 

pequenas) cortadas são para ser executadas o mais rápido possível e sempre 

ligadas e as não cortadas podem sofrer flutuações de velocidade e articulação; os 

números em cima das notas indicam o número de batimentos que essa nota dura, 

dentro de uma pulsação entre 120 e 240 escolhida pelo executante, pulsação 

essa que é constante ao longo de toda a peça; as notas de tamanho normal e que 

não têm figura são de duração livre mas essa duração não pode ser inferior a um 

batimento da pulsação escolhida pelo executante; as dinâmicas são ad libitum e 

todo o tipo de flutuações são permitidas mas, no entanto, mudanças abruptas só 

podem existir quando está escrito na partitura uma pequena linha vertical e nesse 

caso são obrigatórias.  

 

 

Ex. 9 – Pousseur: Madrigal 1 

 

Outros compositores utilizaram associações a eventos ou ideias extra-

musicais para criar um tema ou um leitmotiv. Jurg Baur, na sua obra Seis 

Bagatelas que tem como subtítulo «Chamamento dos pássaros», utiliza a 

imitação do canto dos pássaros no seu processo de composição. 

 

Ex. 10 – Baur: Seis Bagatelas (cc.1-7) 
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Donald Martino inventa um modo de prolongar a extensão do clarinete no 

registo grave. Na sua obra Babbitt, Martino utiliza umas extensões de tubo, que o 

clarinetista controla com os pés, para produzir notas extremamente graves com o 

clarinete soprano. 

Outros compositores apostaram na criação de novos sons sem alterar o 

instrumento. Novos sons, como por exemplo os multifónicos e os quartos de tom, 

são utilizados respectivamente por William O’Smith na sua peça Variants e por 

Edison Denisov na sua Sonata para clarinete em si b. Uma abordagem mais 

aprofundada sobre multifónicos e quartos de tom é feita no capítulo sobre a obra 

de Cândido Lima.  

 

 

Ex. 11 – O’Smith: Variants 

 

 

Ex. 12 – Denissov: Sonata 
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Pierre Boulez, em Domaines, desenvolve o conceito de obra aberta, no 

qual é dada ao executante a responsabilidade de criar, mediante regras 

estipuladas pelo compositor, uma ordem para uma série de fragmentos dados. 

Simultaneamente, continuaram a surgir obras em que eram usadas 

técnicas tradicionais. Monologo de Ernst Krenek, Sonatine de Hans Apostel e 

Sonatine Atique de Henri Tomasi são obras em que são utilizadas as técnicas 

tradicionais de composição e a serialização dos doze sons. 

Este aumento exponencial da quantidade de obras escritas para clarinete 

solo provocou quer uma grande evolução nas capacidades técnicas dos 

clarinetistas quer, também, um grande desenvolvimento no clarinete ao nível da 

sua construção. À medida que as novas obras vão aparecendo, trazendo novas 

dificuldades, os construtores vão tentando melhorar o instrumento no sentido de 

facilitar a resolução dessa mesmas dificuldades. Como resultado do aumento de 

solicitação, os clarinetistas e o clarinete tornaram-se muito versáteis. Sendo o 

clarinete um instrumento muito rico em termos de timbre, que permite uma grande 

variedade de cores através da sua natural desigualdade de registos, e que 

permite um grau elevado de virtuosidade, escrever para clarinete solo passou a 

ser não só frequente mas também atractivo para os compositores. A grande 

maioria dos compositores mais conceituados do final do século vinte compôs uma 

obra para clarinete solo. São disso exemplo, para além de Domaines (1968) de 

Pierre Boulez , a obra Dialogues de L’Ombre Double (1985) do mesmo 

compositor, In Freundshaft (1977) de Karlheinz Stockhausen , Sequenza IXa 

(1980) de Luciano Berio, Clair (1980) de Franco Donatoni, Gra (1993) de Elliott 

Carter e outras. 

 

1.1 A literatura para clarinete solo em Portugal 

 

Como foi referido anteriormente, a composição para clarinete solo levou 

inevitavelmente a evolução da escola de clarinete. Mas também temos que ter em 

conta que a existência ou não de instrumentistas de qualidade no universo 

próximo daquele em que o compositor trabalha influenciam-no a querer escrever 
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para um ou outro determinado instrumento. Muitas vezes são os próprios 

instrumentistas a propor aos compositores que lhes escrevam obras para 

integrarem no seu repertório. No entanto, quer seja por pedido do instrumentista 

ou apenas pelo facto de o compositor saber que tem por perto um instrumentista 

capaz de executar a sua obra, é inegável que a existência de intérpretes 

facilmente acessíveis facilita e estimula a composição.  

Portugal, após o 25 de Abril, abriu-se para o mundo e o desenvolvimento 

deu-se a todos os níveis e, como é óbvio, também a nível musical. Especialmente 

no final da década de oitenta e na década de noventa o ensino musical teve um 

crescimento muito acentuado, nomeadamente com a proliferação de escolas de 

música por todo o país.  

No caso específico da escola clarinete há um marco importantíssimo nesta 

época. Trata-se do aparecimento do clarinetista António Saiote. Não que a escola 

de clarinete fosse inexistente e muito menos de fraca qualidade antes de António 

Saiote. O clarinetista António Saiote, que na década de oitenta estudou em 

França e na Alemanha, veio acrescentar à escola portuguesa os conhecimentos 

da escola desses países que, como ainda hoje, eram as duas principais escolas 

do clarinete a nível mundial. Com ele trouxe os conhecimentos das novas práticas 

e técnicas utilizadas, entre outras, nas obras mais modernas que ainda não se 

conheciam em Portugal. Ora, com a sua volta a Portugal, os compositores 

passaram a ter um instrumentista com uma preparação para a interpretação de 

música mais moderna muito superior à existente até então. Com a sua 

participação, por exemplo, no Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, 

António Saiote travou conhecimento com a maioria dos compositores da época e, 

quer por sua encomenda ou por iniciativa própria dos compositores, surgiram 

algumas obras para clarinete solo. São dessa época as obras: Opium I e II de 

Isabel Soveral; Simetria de Maria de Lurdes Martins; Música para o 1º Fausto de 

Paulo Brandão; Divertimento de Clotilde Rosa; 3 Fragmentos de António Pinho 

Vargas e outras.  

Com o grande desenvolvimento que se deu na escola de clarinete desde 

essa época, a quantidade de clarinetistas de qualidade (e com preparação para 
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fazerem repertório moderno) aumentou levando também a um aumento da 

procura de obras junto dos compositores. 

Seguidamente é apresentada uma tabela onde são enunciadas as obras 

portuguesas para clarinete solo. É importante ressalvar que a pesquisa que foi 

efectuada foi tão exaustiva quanto possível e que, portanto, podem 

eventualmente existir algumas omissões. 

 

Ano Título da obra Compositor 

1985 Opium I Isabel Soveral 

1985 Simetria Maria de Lurdes Martins 

1986 Opium II Isabel Soveral 

1986 Música para o 1º Fausto Paulo Brandão 

1987 Divertimento Clotilde Rosa 

1987 Três Fragmentos António Pinho Vargas 

1987 Upon a Ground Virgílio Melo 

1989 Transition João Rafael 

1989 Colibri Paulo Brandão 

1992 Snow on distant hills  Christopher Bochmann   

1992 Langará  Alexandre Delgado   

1993 Integrais II  João Pedro Oliveira   

1994 3 Estudos Polifónicos César Viana  

1995 Monogram for A. S. D.  Christopher Bochmann  

1995 Ncàãncôa Candido Lima   

1996 Clair-et-net  Clotilde Rosa  

1996 Frammenti de um discorso Ricardo Ribeiro   

1997 Nomei II  Álvaro Salazar   

1998 Agio  Sérgio Azevedo  

 

Tab. 1 – Recolha de obras para clarinete solo escritas em Portugal 
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Nos capítulos 2 a 4 é feito um estudo mais pormenorizado de algumas destas 

obras: Três Fragmentos de António Pinho Vargas, Integrais II de João Pedro 

Oliveira e Ncáãncõua de Candido Lima. 
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2. Três Fragmentos – António Pinho Vargas 

 

2.1 Aspectos biográficos do compositor 

 

António Pinho Vargas é natural de Vila Nova de Gaia, onde nasceu em 

1951. No seu meio familiar existia já o hábito de estudar música – a sua avó e 

algumas tias tocavam piano. Foi portanto com bastante naturalidade que aos 9 

anos António Pinho Vargas começou a estudar piano. Esse estudo foi, contudo, 

interrompido aos 11 ou 12 anos. Mas, apesar de deixar de estudar, o gosto pela 

música ficou. 

 

“Na altura, quando interrompi, continuei no entanto a tocar as peças que já 

tinha estudado, e comecei também a tocar de ouvido coisas que procurava 

«tirar» – como nós dizíamos – de memória.”
6
 

 

Por volta dos 17, 18 anos começa a interessar-se pela música pop e tocou 

mesmo num grupo. Entretanto, vai para Lisboa estudar Direito e interrompe 

novamente a sua ligação com a música. Pouco tempo depois, desiste do curso de 

Direito e volta ao Porto para estudar História. Com o regresso ao Porto 

recomeçou a tocar. Conhece Jorge Lima Barreto – “que era na altura um 

conhecido e polémico crítico de jazz que vivia no Porto e que gostava muito do 

free-jazz” – e por intermédio deste tem contacto com essa vertente do jazz que 

incluía músicos como Bill Evans, Keith Jarret, Chick Corea, Maccoy Tyner Cecil 

Taylor e outros. A sua identificação com aquela música foi imediata e isso criou 

nele uma vontade de voltar a estudar música. 

 

                                                
6 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. Editorial 

Caminho, Lisboa, 1998. 
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“Foi uma paixão súbita, porque eu achei que aquela gente tocava muito bem, 

e aí começou a colocar-se-me o problema de voltar a aprender a tocar como 

devia ser.”
7
 

 

 Reinicia, então com 20 anos, a estudar música (estuda nomeadamente 

piano com Hélia Soveral) mas numa perspectiva apenas de se tornar melhor 

instrumentista, a composição ainda não era um objectivo na altura. Paralelamente 

começa uma carreira como músico de jazz. Durante um período relativamente 

longo vive essas duas realidades em simultâneo – estudar música clássica e 

tocar jazz.  

 Através do jazz e derivado ao seu interesse por Chick Corea, interessa-se 

pela música de Schoenberg, Webern, Bartók e Stravinsky e daí começa também 

o interesse pela composição. 

 

“Em 1974 ou 1975 (…) fiz uma viagem a Paris e comprei uns discos da Marie-

Françoise Bouquet a tocar Webern, Schoenberg, Bartók e Stravinsky (…) E 

isto porque o Chick Corea naquela fase tinha um trio que tocava umas coisas 

que eu percebi terem bastante a ver com uma abordagem da música 

dodecafónica. Mais tarde percebi que tinham se calhar, mais a ver com 

Stockhausen – com os Klavierstucke – do que propriamente com estas peças, 

mas pronto! (…) E, aos poucos, começou a interessar-me essa música por si. 

Já não como maneira de me tornar melhor músico, melhor improvisador, mas 

aquela música em si mesmo tornou-se aos poucos o centro dos meus 

interesses, sem que isso implicasse que eu deixasse de me interessar pelo 

jazz.”
8
  

  

 Estudou composição no Conservatório com Cândido Lima e frequentou 

seminários com Jorge Peixinho, Álvaro Salazar e com Emmanuel Nunes 

(Gulbenkian). Mais tarde vai continuar os seus estudos de composição na 

Holanda, onde estudou com Klaas de Vries e frequentou seminários com John 

Cage, Harrison Birtwistle e ouviu conferências de Wolfgang Rihm, Phillippe 

                                                
7 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. Editorial 

Caminho, Lisboa, 1998. 

 

8 Idem 
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Houssmans e Gérard Grisey. Frequentou também seminários com Gyorgy Ligeti 

na Hungria e com Franco Donatoni em Itália. 

 Na sua carreira como músico de jazz, gravou 7 discos e tocou em muitos 

países da Europa e nos EUA, com músicos como Kenny Wheeler, Steve Potts, 

Paolo Fresu, Arild Andersen, Jon Christensen e Adam Rudolph. Com o seu grupo 

de jazz apresentou-se em Espanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Holanda, 

Reino Unido, ex-Jugoslávia, Estados Unidos, Cabo Verde, África do Sul e Macau. 

Recebeu por três vezes o Prémio de Imprensa Sete de Ouro para o melhor disco 

instrumental do ano. Compôs também música para teatro e cinema, 

nomeadamente para os filmes Tempos Difíceis (1988), Aqui na Terra (1993) e 

Quem és tu? de João Botelho; Cinco Dias, Cinco Noites (1996) de José Fonseca 

e O Fascínio (2003) de José Fonseca e Costa; e para as peças de William 

Shakespeare Hamlet (1987) e Ricardo II (1995), encenadas por Carlos Avilez.  

Sobretudo após o seu regresso da Holanda, António Pinho Vargas 

dedicou-se principalmente à composição erudita contemporânea e conquistou, 

sem dúvida, um lugar de relevo no actual panorama português. Algumas das 

suas obras foram executadas em França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Polónia, 

Hungria, Suécia, Espanha, Brasil, Inglaterra e EUA. As suas obras têm sido 

encomendadas por instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian, a 

Culturgest, Lisboa 94, a Expo 98, a Comissão dos Descobrimentos, o Teatro 

Nacional de São Carlos, a Câmara Municipal do Porto, Porto 2001 e vários 

Festivais de Música.  

 A obra de António Pinho Vargas inclui peças para as mais variadas 

formações desde a música de câmara e instrumentos solo, como Três 

Fragmentos para clarinete, Mirrors para piano ou Quatro ou cinco movimentos 

fugidios da água para clarinete, violoncelo e piano e Três Versos de Caeiro para 

12 instrumentos; para orquestra, como Acting Out e A Impaciência de Mahler; e 

três óperas (Édipo, Tragédia de Saber e Os Dias Levantados). 

A Culturgest organizou um Festival António Pinho Vargas em Fevereiro e 

Março de 2002 com a maior parte da sua obra. Encomedado pela Culturgest, 

LxFilmes e RTP, foi realizado por Manuel Mozos e Luís Correia o documentário 

António Pinho Vargas, notas de um compositor.  
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Desempenhou as funções de assessor na Fundação de Serralves (Porto), 

entre 1994 e 2000, e no centro Cultural de Belém, entre 1996 e 1998. É professor 

de Composição na Escola Superior de Lisboa desde 2001 e membro fundador da 

direcção artística da OrchestrUtópica. 

Num texto intitulado “Tentativa de autodescrição lúcida”, incluído no seu 

livro Sobre música. Ensaios, textos e entrevistas, António Pinho Vargas Define o 

seu percurso enquanto músico e compositor: 

“Poderia fazer uma descrição da minha vida como músico como tendo feito 

sempre o contrário do que era suposto, ou talvez melhor, mantendo 

permanentemente uma tensão entre o que devia ou não devia fazer, entre as 

normas e a sua rejeição, entre o dogma e a sua contestação. 

Na alternância de períodos de aprendizagem e períodos de criação, a 

dificuldade, ou o misreading, como possibilidade de criar. 

Talvez a minha única possibilidade de criar. 

Depois da aprendizagem (sim, sim!) do free-jazz, enquanto tocava em bailes 

de finalistas, o desenvolvimento seguinte foi para trás, para o estudo do jazz 

mais tradicional, ou do jazz propriamente dito, e para o estudo de piano no 

conservatório. 

Sendo alguns anos mais tarde já capaz de tocar alguns standards e temas de 

jazz, o percurso seguinte foi principalmente o afastamento da ortodoxia 

jazzista (isto é jazz, aquilo não é jazz) e procurar uma expressão mais natural 

em mim, apoiada sobretudo na corrente europeia da ECM. 

Com grande sorte, as coisas correram-me bem e o meu grupo gravou discos 

e fez muitas dezenas de concertos em Portugal e várias dezenas fora do 

país. 

Quando seria suposto continuar essa «carreira de sucesso», fui para a 

Holanda estudar composição. 

Não para França, Alemanha ou Estados Unidos, onde o pós-serialismo de 

várias formas, mais ou menos dogmáticas, se impunha como o ensino 

institucional, mas para a Holanda, país atingido pelo vírus minimalista de 

Louis Andriessen. 

Mesmo nas primeiras peças que escrevi fazia sempre as opções opostas às 

regras: se o dogma da proibição da oitava existia – inexplicável então aos 

meus olhos –, então a oitava desempenhava logo um papel importante. 

Se a música partia de uma série, então a busca das formas seriais e das 

relações pretendidas entre elas dirigia-se para o favorecimento dos acordes 

perfeitos. 



Estudo analítico e interpretativo de três peças portuguesas para clarinete solo 

 27 

Mais tarde, se um grupo me pedia uma peça a pensar no músico de jazz de 

sucesso, então fazia uma peça rígida e desagradável naquela oportunista 

perspectiva, e por aí fora! 

Nas óperas, as temáticas são inconvenientes por já velhas – Édipo – ou 

desconfortáveis para todos – revoluções com comunistas no São Carlos! 

Se o trabalho é grande, então a forma é desarticulada em quadros, se a ideia 

é celebrativa, então faz-se um requiem do falhanço. 

Este espírito de contradição, estando presente, não impossibilita a criação, 

antes provoca uma tendência inicial à volta da qual a criação tem lugar – 

depois. 

Se o percurso foi talvez confuso e instável, a estrutura do modo de ser é 

nítida e estável na persistência da vontade de (me) transformar. 

Do ponto de vista pessoal, posso dizer que não me arrependo de nada,  

excepto daquilo de que me arrependo, 

que faria tudo outra vez da mesma maneira, 

excepto aquilo que tentaria fazer de outra maneira, 

que abraço todas as pessoas que me abraçaram de muitas maneiras.”
9
 

 

2.2 A sua música 

  

A criação musical de António Pinho Vargas pode dividir-se em duas fases, 

mais ou menos coincidentes com o antes e o depois da sua estadia na Holanda. 

A sua formação em Portugal estava muito ligada ao que o próprio chama de 

segundo serialismo, através de Álvaro Salazar e Emmanuel Nunes. As suas 

primeiras obras estão portanto bastante ligadas a esta corrente estética. Sérgio 

Azevedo defende que nesta fase, a música de António Pinho Vargas era 

“demasiado tolhida por pressupostos estéticos herdados de Darmstad via Álvaro 

Salazar e Emmanuel Nunes”10. Deste período são obras como: Três Fragmentos 

1986, Geometral 1989, Poetica dell’estinzione 1989-1990. 

                                                
9 PINHO VARGAS, António. Sobre música. Ensaios, textos e entrevistas, Edições Afrontamento, Porto, 

2002 

10 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 
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No entanto, António Pinho Vargas sempre mostrou ter abertura e curiosidade para 

com outros mundos e outras estéticas (o que aliás é notório pela sua carreira 

paralela de músico de jazz) e interessou-se nomeadamente pela música de Steve 

Reich. Este interesse por outras estéticas leva-o a estudar para fora do país, mais 

concretamente para a Holanda. 

 

“Acontece que, nessa altura, eu estava na seguinte situação: eu tinha estudado, 

cá em Portugal, basicamente, com pessoas ligadas ao «segundo serialismo», 

chamemos-lhe assim, que foram o Álvaro Salazar e o Emmanuel Nunes. 

Webern, Boulez e Stockhausen em conjunto, ou qualquer coisa em torno 

daquelas ideias. E conheci também o trabalho do Steve Reich, que na altura me 

impressionou imenso, por ser uma rotura tão radical, e ao mesmo tempo ser 

uma música tão interessante para mim. Tinha alguns factores que me 

interessavam imenso, como a pulsação regular e um centro tonal permanente. 

Coisas que eu conhecia do jazz e que me interessava reter. (…) Para mim seria 

completamente estúpido, neste contexto, ir para um país – tipo França, ou tipo 

Alemanha – onde continuasse a aprender com as mesmas regras e os mesmos 

métodos. Portanto, a minha escolha da Holanda foi talvez a segunda escolha 

porque os EUA eram demasiado longe!”
11

  

 

Na Holanda, António Pinho Vargas encontra uma abordagem estética muito 

diferente, se não oposta, da que existia em Portugal na altura. Este choque de 

ambientes provoca no compositor grandes mudanças de pensamento. Para isto, 

muito terá contribuído, para além do trabalho com Klaas de Vries, uma 

conferência do compositor Wolfgang Rihm. 

 

“Quando oiço o Wolfgang Rihm dizer «Quando começo uma peça, não sei 

quanto tempo vai demorar, em quantas partes se vai dividir, se a meio vai 

aparecer uma música que à partida não estava prevista, etc...» Ele, por assim 

dizer, proclama como ponto de partida uma espontaneidade associada ao acto 

criativo, o que estava nos antípodas do ensino que eu tinha recebido 

anteriormente – em que, pelo contrário, se dizia que antes de começar a peça já 

                                                
11 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 
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estava tudo fortemente estruturado. Portanto, o papel da Holanda foi 

fundamentalmente o papel de um ensino e de uma vivência...”
12

 

 

Regressa a Portugal com uma mentalidade completamente mudada acerca dos 

processos legítimos para a composição, bastante diferentes da ideologia que 

defendia antes da ida para a Holanda. 

“E se calhar, a atitude que, do meu ponto de vista, é correcta é que: a História 

existe, e está presente no seu todo. A História inclui o John Cage, inclui o Pierre 

Boulez e o Stockhausen, mas, de facto, também inclui o Bartók e o Debussy, 

inclui tudo! 

Para fazer música, não é absolutamente necessário que os únicos objectos 

utilizáveis sejam acordes perfeitos, maiores ou menores, como é um bocadinho 

o caso da música do Philip Glass. Ou que a pulsação seja regular do princípio ao 

fim da peça. Quer dizer, não é forçoso que isso aconteça, mas também pode 

acontecer! Ao contrário do que os outros diziam quando proclamavam que 

nunca poderia haver pulsação regular e que de maneira nenhuma poderia haver 

um centro tonal…  

Eu acho que estes objectos existem, hoje em dia. E podem ser utilizados. A 

questão coloca-se noutro parâmetro que é a qualidade do discurso e não a 

qualidade dos objectos que o constituem. Não são os objectos musicais em si 

que garantem a qualidade de uma peça. Não há material musical politicamente 

correcto que assegure a qualidade de uma peça.”
13

 

 

O quarteto de cordas Monodia – Quasi un Requiem, composto em 1993, 

representa um ponto de viragem na sua obra, “que demonstra a partir de então 

uma liberdade na escolha de materiais e de linguagens pouco habitual na música 

portuguesa contemporânea.”14 Esta obra representa, portanto, o início da 

segunda fase da escrita de António Pinho Vargas. 

                                                
12 www.mic.pt 

13 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 

14 Teresa Cascudo in Público (7/18/04) 
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António Pinho Vargas é, sem margem de dúvida, uma figura de referência 

no panorama musical português e, como defende Sérgio Azevedo, “um dos 

melhores e mais originais compositores portugueses.”15 

Segundo Teresa Cascudo, “a sua música e o seu posicionamento estético 

têm contribuído para uma mudança radical no panorama musical nacional nas 

últimas décadas, tendo sido a sua influência determinante na aceitação em 

Portugal do pluralismo no âmbito da composição erudita.”16 

Nas palavras do próprio compositor: 

“A minha música é inquieta: interessam-me os gestos, a captação de 

forças, de intensidades. Morton Feldman dizia que para ele tudo era “object 

trouvé”, mesmo aquilo que ele pensava ter inventado. Os objectos que eu 

encontro são diferentes, mas às vezes caio igualmente na ilusão de os ter 

inventado.”17 

“Eu acho que o nosso trabalho é tentar produzir sentido no discurso 

musical. A música é um mistério indescritível…”18 

“Julgo que o status da música erudita portuguesa nunca terá deixado de 

olhar para mim como aquele rapaz que veio do jazz e que agora compõe umas 

coisas contemporâneas e tal. É uma marca que transporto comigo, nada a 

fazer.”19 

 

2.3 A obra – Três Fragmentos 

  

Três Fragmentos foi escrita no Porto em 1986 e viria a ser revista em 1994. 

Foi estreada pelo clarinetista António Saiote em 1988, no Conservatório Nacional 

de Música de Lisboa. 

                                                
15 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 

16 Teresa Cascudo in Público (7/18/04) 

17 http://www.antoniopinhovargas.com/download/six_portraits_of_pain.pdf 

18 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 

19 http://anos80.no.sapo.pt/antoniopinhovargas.htm  
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 Esta obra é, claramente, inspirada das Três Peças para clarinete solo de 

Igor Stravinsky. Embora com um grande cunho pessoal do compositor, assente 

numa escrita completamente distinta, podemos encontrar algumas ligações à obra 

de Stravinsky. Estas ligações têm fundamentalmente a ver com a estrutura e o 

carácter da obra. Ambas as obras são estruturadas em três andamentos 

relativamente curtos e de carácter contrastante entre si. No que se refere à 

organização desses andamentos, António Pinho Vargas opta por uma solução 

mais tradicional de rápido – lento – rápido enquanto que Stravinsky optou por 

lento – rápido – rápido.  

 

“A minha preocupação na altura prendia-se com o seguinte problema: como 

compor música utilizando séries de doze sons, ou seja, utilizando um 

vocabulário predominantemente cromático, evitando a esfera de intervalos 

típicos da música pós-serial? Utilizei uma técnica de interpolação de intervalos 

fixos entre cada nota da série – 2ª maior na I e 3ª menor na II. Penso que o 

intervalo escolhido é mais importante para a definição do carácter da peça do 

que a série. Repeti fragmentos à vontade, nisso Stravinsky paira por cima. A III é 

uma espécie de scherzo construído literalmente em torno de sol/fá# central.”
20

 

 

No período em que escreveu esta obra o pensamento estético de António 

Pinho Vargas era próximo da corrente que o próprio chama de “segundo 

serialismo”. No entanto, como já foi referido anteriormente, o compositor 

demonstrava interesse por outras correntes, nomeadamente a música de Steve 

Reich. No primeiro andamento de Três Fragmentos podemos encontrar algumas 

influências dessa música. António Pinho Vargas cria uma célula repetitiva 

baseada num intervalo de 2ª maior, da qual faz sobressair uma série de notas (ver 

exemplo 13). Como o próprio compositor afirma, esta célula tem um papel muito 

mais importante no carácter global do andamento do que a série de doze sons 

utilizada.  

                                                
20 PINHO VARGAS, António. Sobre música. Ensaios, textos e entrevistas, Edições Afrontamento, Porto, 

2002 



Estudo analítico e interpretativo de três peças portuguesas para clarinete solo 

 32 

 

Ex. 13 – Três Fragmentos, 1º And. (cc. 1-8) 

 

 Do ponto de vista da organização estrutural, António Pinho Vargas alterna 

secções com este tipo de escrita repetitiva com uma secção lenta e baseada em 

valores longos no meio do andamento e com uma final. Esta coda tem um 

carácter bastante distinto do resto do andamento. A uma escrita com métrica e 

ritmos regulares e mesmo repetitivos, António Pinho Vargas opõe nesta coda uma 

escrita rítmica mais livre e variada e acrescenta ainda a indicação non legato e 

libero (ver exemplo 14). Este tipo de escrita vai ser característico do terceiro 

andamento da peça. 

 

Ex. 14 – Três Fragmentos, 1º And. (cc. 62-68) 

 

O segundo andamento é aquele em que se evidencia mais a inspiração de 

António Pinho Vargas na obra de Stravinsky. A ligação deste segundo andamento 

com o primeiro andamento das Três Peças é incontestável. Embora utilizando a 

sua própria linguagem, o compositor recria o mesmo ambiente sonoro da peça de 

Stravinsky. O carácter de ambos os andamentos é idêntico – andamento lento de 

pulsação baseada em colcheias. É usado o mesmo tipo de fraseado – frases 

curtas, com métrica irregular (utilização de compassos como 5/8 e 7/8). Utiliza o 
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mesmo tipo de construção e desconstrução do discurso – repetição de pequenas 

frases em que a segunda é ligeiramente variada através da adição ou subtracção 

de uma ou mais notas (ver exemplo 15). 

 

 

Ex. 15 – Três Fragmentos, 2º And. (cc. 1-6) 

  

O final do andamento é também muito semelhante ao da primeira peça de 

Stravinsky. O andamento termina com uma célula rítmica rápida numa dinâmica 

contrastante com todo o andamento. Para criar esta célula rítmica rápida António 

Pinho Vargas utiliza um processo diferente do usado por Stravinsky. Enquanto 

que Stravinsky opta por manter o mesmo de figuração rítmica e utiliza uma 

marcação metronómica mais rápida, António Pinho Vargas escolhe uma figuração 

rítmica completamente contrastante com a utilizada anteriormente (utilizando 

semicolcheias), sem alterar a pulsação. 

 

  

Ex. 16 – Três Fragmentos, 2º And. (comp. 22 e 23) 

  

Apesar das muitas semelhanças, existem alguns aspectos de grande 

importância em que estas duas peças são bastante diferentes. Trata-se do tipo do 

modo comos os compositores utilizam quer os diferentes registos do instrumento 
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quer as dinâmicas. Stravinsky utiliza essencialmente o registo grave, nunca 

saindo do chamado registo do chalumeau, o que, associado ao facto de a peça 

dever ser executada em clarinete em lá, cria uma sonoridade de carácter mais 

escuro. A isto, o compositor associa uma dinâmica de sempre p. Com isto, a 

peça tornar-se mais contida e introspectiva. António Pinho Vargas escolhe um 

caminho diferente – a peça é escrita para clarinete em si b, que possui um timbre 

mais claro, e utiliza os registos grave e médio (registo que, como é sabido, possui 

características tímbricas bastante distintas do registo grave). No que se refere às 

dinâmicas, existe uma maior variedade, ocorrendo inclusive mudanças bruscas, e 

um âmbito mais alargado que vai desde o pianíssimo ao forte. O resultado é, 

evidentemente, uma peça de carácter mais extrovertido. 

O terceiro andamento é descrito pelo compositor como “uma espécie de 

scherzo construído literalmente em torno de sol/fá# central”. Este andamento será 

provavelmente aquele onde se evidencia mais a ligação de António Pinho Vargas 

com o jazz. Todo o andamento está escrito como se de uma improvisação se 

tratasse. Este carácter de improvisação resulta essencialmente de uma grande 

variedade rítmica utilizada pelo compositor (ex.17). Com uma escrita 

extremamente detalhada e muito precisa, António Pinho Vargas cria um discurso 

que transmite o carácter irregular e espontâneo, típicos de uma improvisação 

(principalmente de jazz). O exemplo seguinte ilustra esse tipo de escrita. O 

compositor reafirma este carácter quando dá a indicação como uma 

improvisação mas com ritmo rigoroso. 

 

Ex. 17 – Três Fragmentos, 3º And. (cc. 5-7) 
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No que diz respeito à estrutura, este andamento tem a particularidade de 

estar escrita em espelho, ou seja, o discurso desenvolve-se até meio do 

andamento e depois, a partir desse ponto repete-se mas no sentido inverso. A 

transição é feita através de uma secção intermédia de cinco compassos. Esta 

pequena secção é baseada numa textura de notas longas, num andamento lento, 

em pianíssimo e utiliza apenas as notas à volta das quais este andamento se 

desenvolve, ou seja, sol e fá #.  

 O processo de retrogradação do discurso não é feito contudo literalmente, 

ou seja, não se trata apenas de colocar as mesmas notas de trás para a frente. 

Embora, no essencial, seja esse o processo em questão, o compositor faz 

algumas adaptações para garantir a fluência e a continuidade do discurso. 

 

 

Ex. 18 – Três Fragmentos, 3º And. (comp.16) 

 

Ex. 19 – Três Fragmentos, 3º And. (comp.32) 

 

Os exemplos 18 e 19 ilustram um dos casos em que António Pinho Vargas altera 

o ritmo na retrogradação (ex.19). Mantendo basicamente o mesmo tipo de escrita 

rítmica, altera-a, no entanto, no sentido de criar mais fluência no discurso, o que 

não aconteceria caso se tratasse de uma retrogradação directa. 
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Ex. 20 – Três Fragmentos, 3º And. (cc. 7 e 8) 

 

 

Ex. 21 – Três Fragmentos, 3º And. (cc. 40 e 41) 

 

Nos exemplos 20 e 21 temos uma situação semelhante mas na qual o compositor 

altera deliberadamente o ritmo na retrogradação. O ritmo do final do compasso 7 

e compasso 8 adequam-se perfeitamente a um final de frase, a um ponto de 

distensão. Pelo contrário, caso houvesse uma retrogradação directa (ex.21), não 

se adequariam à construção de um início de frase. O novo ritmo utilizado pelo 

compositor, que resulta num acelerando escrito, desenvolve mais a ideia de 

criação de tensão, sugere um impulso para a frente no discurso musical. 

 A peça termina com uma espécie de fade out, utilizando as notas sol e fá #. 

 

2.4 Sugestões de interpretação/performance 

  

Em relação à interpretação ou execução da peça há alguns pontos sobre 

os quais importa aqui fazer algumas considerações.  

O primeiro ponto tem que ver com os andamentos (marcações 

metronómicas) do primeiro andamento. A indicação metronómica inicial do 

primeiro andamento (semínima a 180 pulsações por minuto) é, senão impossível, 

de extremíssima dificuldade tendo em conta o tipo de escrita. Esta indicação 

deverá ser interpretada como Il presto possibile. Uma pulsação de 150 a 160  
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batimentos por minuto é perfeitamente adequada e não prejudica o carácter da 

peça. Partindo deste princípio, é muito importante que, aquando das mudanças 

de andamento, essas se façam relativamente ao tempo escolhido pelo intérprete, 

ou seja, se o tempo inicial é mais lento do que o indicado então os restantes 

deverão sê-lo também, mantendo as proporções existentes.  

O segundo ponto relaciona-se com a transição do segundo para o terceiro 

andamento. Tendo em conta o carácter do final do segundo andamento (ver 

exemplo 16), não obstante essa indicação não seja dada pelo compositor, sugere-

se que, tal como acontece na transição do primeiro para o segundo andamento 

das peças de Stravinsky, a transição seja feita em attaca, isto é, que o segundo e 

o terceiro andamento sejam tocados sem interrupção.  

Uma outra questão está ligada com a interpretação do terceiro andamento. 

Como foi dito anteriormente, este andamento é aquele que reflecte mais a 

vivência do jazz por parte do compositor. Este andamento é uma improvisação 

escrita e deve ser interpretado como tal. Embora tendo em conta o rigor rítmico, 

como aliás é indicado pelo compositor, a interpretação deste andamento fica 

certamente enriquecida se for feita com um certo grove que lhe é inerente.  

A última sugestão tem que ver com secção central do terceiro andamento 

(ex.22). 

 

 

Ex. 22 – Três Fragmentos, 3º And. (cc. 22-26) 
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Nesta secção o compositor utiliza aquilo a que se chama “trilos tímbricos” ou, na 

expressão em inglês (que é mais utilizada) “color fingerings”. Este processo, que 

ocorre nos compassos 23 e 26, consiste em tocar uma mesma nota mas 

utilizando dedilhações diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2 – Dedilhações para trilos de timbre (color fingerings) 

 

 

Trata-se de um processo muito semelhante ao que utilizam os instrumentistas de 

cordas quando tocam uma mesma nota mas em cordas diferentes. O resultado é, 

em ambos os casos, uma mudança de timbre, que por vezes está associada a 

ligeiras alterações na afinação.  

No caso concreto da peça em questão, António Pinho Vargas utiliza dois 

símbolos (+ e -) para ilustrar a variação. Uma possibilidade de interpretação é, 

escolhendo duas dedilhações para cada nota, tocá-las alternadamente, uma em 

cada pulsação (semínima). Uma outra possibilidade é utilizar um número maior de 

dedilhações, podendo mesmo alterar a dedilhação mais do que as quatro vezes 

sugeridas pelo compositor. Esta última possibilidade é obviamente mais variada e, 

portanto, mais adequada ao carácter improvisado da peça. A tabela 2 apresenta 
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algumas dedilhações possíveis que podem ser usadas no caso em questão. 

Trata-se apenas de sugestões pois, dependendo de intérprete para intérprete, 

outras mais serão possíveis. 
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3. Integrais II – João Pedro Oliveira 

 

3.1 Aspectos biográficos do compositor 

  

João Pedro Oliveira nasceu em Lisboa em 1959. Iniciou os seus estudos 

musicais no Centro de Estudos Gregorianos e continuou-os no Instituto 

Gregoriano de Lisboa, concluindo curso geral de Canto Gregoriano no Instituto 

Gregoriano de Lisboa em 1982 e o curso superior de órgão com o professor 

Silbertin-Blanc em 1984. Entretanto, conclui também o 3º ano do Curso de 

Arquitectura da ESBAL em 1980. 

Desenvolveu uma carreira como organista tendo dado concertos na 

Europa, nos E.U.A., na China e no Japão. Gravou também dois CDs com obras 

para trompete e órgão. 

Paralelamente à carreira de organista, João Pedro Oliveira dedica-se, a 

partir de 1978, também à composição. Entre 1985 e 1990 frequentou o Brooklyn 

College e a Universidade de Nova Iorque (Stony Brook) como bolseiro da 

Fundação Calouste Gulbenkian e da Comissão Cultural Luso-Americana, tendo 

concluído dois Mestrados e um Doutoramento em Música. 

Várias das suas obras têm recebido prémios nacionais e internacionais. 

Entre estes, salienta-se o 1º Prémio no Concurso Joly Braga Santos nos anos de 

1992, 1994 e 1995, o 1º Prémio no Concurso Internacional de Composição das 

2ªs Jornadas de Arte Contemporânea, o 1º Prémio no IV Concurso de 

Composição da Oficina Musical, o 1º Prémio no Concurso Nacional de 

Compositores de Música de Órgão, o 1º Prémio do Concurso Internacional Alea 

III, o 1º Prémio no Concurso Lopes-Graça, e, mais recentemente o Prémio Trivium 

do Concurso de Música Electroacústica de Bourges e o Prémio Earplay 2003. 

A grande maioria da sua produção é fruto de encomendas de instituições 

nacionais e estrangeiras e as suas principais obras de música electrónica estão 

gravadas em dois CDs. 
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Desenvolve também actividade como conferencista e como membro de 

júris de concursos de composição e é actualmente Professor Catedrático na 

Universidade de Aveiro, onde ensina Composição e Música Electrónica. 

 

3.2 A sua música  

 

Segundo Álvaro Salazar, “João Pedro Oliveira é porventura na sua geração 

– a primeira surgida após a Revolução de Abril – o vulto mais saliente. Mais 

saliente e mais fascinante, seja pela sua personalidade complexa, seja pela gama 

dos interesses culturais que manifesta e reflecte.”21 

Para Sérgio Azevedo, João Pedro Oliveira representa uma vertente pouco 

comum na música portuguesa, o “misticismo de cariz religioso na esteira de 

Olivier Messiaen”22 com o qual tem também em comum o facto de ser organista.   

 

“A minha convicção cristã (protestante por opção, embora num saudável 

espírito ecuménico) tem sido um dos motores que me impulsionam na 

composição. Há qualquer coisa de mágico no pensamento espiritual que 

(creio eu) se pode apreender melhor através da criação e manifestação 

artística (…) Mas acima de tudo, o pensamento bíblico está cheio de 

metáforas e outras figuras de estilo que o tornam susceptível das mais 

variadas interpretações e «recriações».”
23

 

 

Este carácter místico, religioso e espiritual é claramente assumido pelo 

compositor. No texto que se segue, João Pedro Oliveira expressa a sua reflexão 

                                                
21 SALAZAR, Álvaro. «Para um retrato de João Pedro Oliveira – Entrevista por…», Compositores 

portugueses contemporâneos: João Pedro Oliveira. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de 

Composição, Porto, 2003 

22AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998.  

23 SALAZAR, Álvaro. «Para um retrato de João Pedro Oliveira – Entrevista por…», Compositores 

portugueses contemporâneos: João Pedro Oliveira. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de 

Composição, Porto, 2003 
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sobre aquilo que representa para si o acto criador e qual é, na sua concepção, a 

sua origem. 

“Considero que o acto de criação, na sua essência, e tal como eu o 

concebo, não existe por si só mas é resultado de uma revelação que se processa 

através do nosso Espírito para a nossa Mente, e cujas origens não podemos 

determinar. Para o ateu, talvez ela seja considerada como o resultado de toda 

uma vivência em termos musicais, todo um conhecimento e compreensão de um 

passado e presente, um reflexo da experiência vivida. Para o crente, essa 

revelação vem de Deus. No entanto, há uma característica comum a ambos os 

casos, que é o facto de o ego do criador ser de uma certa forma destruído por 

essa revelação, tendo de se submeter a ela. 

A natureza e essência dessa revelação é de certa forma efémera. Ela pode 

vir durante um sonho, um momento de angústia ou de alegria, um momento de 

reflexão, etc., e pode consistir num som, um gesto musical, um timbre, uma frase, 

etc. Partindo daí, o criador tem que dar corpo a esse momento, construindo ao 

redor dele todo um complexo retórico-musical, que justifica e fortalece a sua 

essência.”24 

 Duas das referências naturais e, sem dúvida, inquestionáveis de João 

Pedro Oliveira serão Emmanuel Nunes e Christopher Bochmann com quem 

estudou. No entanto, embora a influência destes e outros “mestres” seja assumida 

pelo próprio, esses compositores servem a João Pedro Oliveira como “ «modelos 

de prateleira», no sentido em que se vai buscar informação, como se fosse um 

livro, a este ou àquele, mas depois temos que a processar e encontrar uma 

solução para um problema que nós próprios levantamos”.25 

João Pedro Oliveira foi discípulo de duas personalidades muito marcantes 

no panorama composicional português: Emmanuel Nunes e Christopher 

Bochmann. 

                                                
24 MELO, Virgílio. «A abelha, a escada e o jardim», Compositores portugueses contemporâneos: João Pedro 

Oliveira. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 2003 

25 www.mic.pt  
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Notando-se, no início da sua carreira, uma influência bastante marcada 

principalmente de Emmanuel Nunes, o compositor segue posteriormente um 

caminho bastante diferente dos seus mestres. 

 

“Sem duvida que o pensamento construtivista de Nunes foi uma forte 

influência numa parte dos compositores portugueses da minha geração. 

Algumas das minhas primeiras obras (por exemplo os Integrais I, Integrais II e 

o Estudo para 5 Instrumentos) são reveladoras dessa influência, até mesmo 

pela utilização de alguns “tiques” composicionais.”
26

 

 

João Pedro Oliveira define como seu ideal o “fazer uma música que seja 

pessoal e contemporânea – e aqui obviamente utilizo a palavra da maneira que 

nós habitualmente usamos. Portanto, música que tenha métier e que de alguma 

maneira comunique com quem a ouve, mas que não seja necessariamente uma 

música tão hermética que só comunique com aqueles que são os "expedis" ou os 

peritos de música contemporânea – espero que possa comunicar também com 

aquelas pessoas que vão aos concertos de música clássica e que até nem 

conhecem nem ouvem música contemporânea.”27 

João Pedro Oliveira defende que qualquer linguagem, mesmo a linguagem 

tonal, pode ser utilizada para escrever música hoje. Mais importante do que a 

linguagem que se utiliza é o modo como se utiliza essa linguagem escolhida. 

Aquilo que é indispensável é que, com a linguagem utilizada, seja ela tonal, 

modal ou serial, o compositor consiga criar aquilo a que João Pedro Oliveira 

chama de uma “identidade” própria.  

Pautando a sua carreira por estes princípios, João Pedro Oliveira criou “um 

estilo próprio e coerente (...) Sem concessões, sem a preocupação de ver onde 

param as modas, João Pedro Oliveira criou um universo sonoro inconfundível, em 

                                                
26 SALAZAR, Álvaro. «Para um retrato de João Pedro Oliveira – Entrevista por…», Compositores 

portugueses contemporâneos: João Pedro Oliveira. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de 

Composição, Porto, 2003 

27 www.mic.pt  
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que se exprime uma personalidade complexa e invulgar, de tendências 

díspares.”28 

Assumindo-se como um compositor que “aceita” a herança deixada pelo 

passado recente, nomeadamente a obra de Webern e os seus sucessores, 

através da escola de Darmstadt e que, portanto, reconhece como essencial a 

trajectória através do serialismo e dos seus sucessores, João Pedro Oliveira 

desenvolve, com o decorrer dos anos, um interesse crescente pela música 

electroacústica e por uma escrita mais livre em detrimento de uma música com 

uma arquitectura mais estática e estruturada. 

A produção de João Pedro Oliveira divide-se em dois períodos ou etapas. 

Numa primeira etapa, que vai de 1985 a 1998, o compositor separa claramente as 

águas no que se refere à música instrumental e à música electroacústica, ou seja, 

ora escrevia música instrumental pura ora música electroacústica. João Pedro 

Oliveira encara os dois mundos completamente separados. Os casos em que isto 

se não verifica são, num período de quase quinze anos, apenas duas ou três 

obras. Numa segunda etapa, a partir de 1998, o compositor dedica-se a criar uma 

ligação entre os dois mundos, música instrumental e electroacústica. O ponto de 

viragem, segundo o próprio, terá sido quando, em 1998, escreveu a peça “Alap-

jor-jhala-gat”. Nesta peça para violino, viola e electroacústica, não considerada 

pelo compositor como uma obra maior na sua produção, descobriu algumas 

relações que seriam originais e “soluções pessoais para um certo problema.” Este 

período é então dedicado ao aperfeiçoamento desses resultados e dessas 

relações, daí resultando uma grande fusão da electroacústica com a música 

instrumental. 

 

“Nos últimos anos tenho essencialmente composto música mista (para 

instrumentos e sons electroacústicos). Uma vez que me interessa muito ligar 

ambos os universos sonoros, por um lado, o instrumento (real, físico, 

presente, humano, sujeito a variações e hesitações) e, por outro, o som 

electroacústico (virtual, frio, pré-composto, sempre idêntico. O percurso tem 

                                                
28 DELGADO, Alexandre. «Em busca do mistério», Compositores portugueses contemporâneos: João Pedro 

Oliveira. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 2003 

 



Estudo analítico e interpretativo de três peças portuguesas para clarinete solo 

 45 

sido de aproximação entre ambos. O resultado reflecte-se nas duas 

componentes: na parte da electroacústica, tenho tentado compor de uma 

forma “instrumental”, ou seja, o gesto e movimento dos sons têm que ter um 

carácter “humano” e natural, saindo da esterilidade que muitas vezes os sons 

electrónicos têm, sem no entanto serem imitações simples de sons e gestos 

instrumentais; no trabalho com os instrumentos, as sonoridades têm-se 

aproximado cada vez mais da electroacústica, quer através do gesto, quer 

através da utilização de novas técnicas de execução.”
29

 

 

Este trabalho, tem tido um grande reconhecimento no meio composicional 

português como é notório pela opinião de Alexandre delgado quando diz que 

“mergulhando na dimensão exploratória do som, o compositor [João Pedro 

Oliveira] produziu aquela que é, provavelmente, a mais bem sucedida fusão de 

meios acústicos e electrónicos da música portuguesa.” 

 

“Ao fim de contas, um dos meus objectivos é tentar criar um espaço em que a 

fronteira entre os dois mundos se dissolva e o ouvinte que escuta uma obra 

com as duas componentes possa ser envolvido por uma espécie de ilusão, e 

eventualmente por vezes não saber bem se o som que está a ouvir é 

instrumental ou electroacústico. Esta é uma sensação muito interessante, que 

cria um equívoco na audição e que, penso eu, estimula a criatividade de 

quem ouve.”
30

 

 

Virgílio Melo destaca na música de João Pedro Oliveira o “fôlego épico e 

contemplativo, de grande profundidade espiritual, que a anima.” Distingue 

também o carácter e o profissionalismo do compositor que “em tempos em que o 

narcisismo e a insegurança fazem com que tudo se publique (...) e em que o 

menor esboço é levado excessivamente a sério, o compositor, em contrapartida, 

                                                
29 SALAZAR, Álvaro. «Para um retrato de João Pedro Oliveira – Entrevista por…», Compositores 

portugueses contemporâneos: João Pedro Oliveira. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de 

Composição, Porto, 2003 

30 idem 



Estudo analítico e interpretativo de três peças portuguesas para clarinete solo 

 46 

já retirou várias obras do seu catálogo, limitando-se sãmente a reconhecer o que 

não acha satisfatório.”31 

 

3.3 A obra – Integrais II 

 

Integrais II foi escrita em 1986 e estreada no ano seguinte em Nova Iorque. 

Esta obra, como o próprio título indica, é a segunda de um conjunto de peças que 

foi iniciado em 1986 e que, segundo o compositor, ainda não está concluído.  

 

“Estas obras têm como objectivo a exploração sistemática de todas as 

possibilidades de combinação e permutação existentes entre dois intervalos 

musicais, que servem de base à obra. O título Integrais deriva do processo 

matemático, segundo o qual uma função "integral" é descoberta e analisada 

através da sua "derivada". Da mesma forma, a estrutura e coerência de cada 

uma destas obras é "descoberta", no processo composicional, pela análise 

das relações possíveis entre os dois intervalos. Integrais I, para violino solo, 

usa como intervalos geradores a 2ª menor e a 4ª aumentada. Integrais II, para 

clarinete solo, usa como intervalos geradores a 2ª maior e a 4ª perfeita.”
32

 

 

Esta peça enquadra-se, como acima foi referido numa primeira etapa da 

criação do compositor. Trata-se portanto de uma música puramente instrumental 

onde se nota uma grande influência da música e do pensamento musical de 

Emmanuel Nunes. Uma música extremamente minuciosa com uma construção 

baseada em diversos planos sucessivos e variados onde sobressaem os jogos 

tímbricos, rítmicos, de registo, de texturas… 

Na breve análise que faz desta obra, Rosário Santana defende que esta 

peça se divide globalmente em “três partes que resultam de três gestos diferentes 

identificáveis pelas texturas que os suportam.”33 Esta divisão, que se pode 

                                                
31 MELO, Virgílio. «A abelha, a escada e o jardim», Compositores portugueses contemporâneos: João Pedro 

Oliveira. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 2003 

32 www.mic.pt  

33 SANTANA, Rosário. «O tempo e o ritmo, sujeitos de uma definição: Integrais I e II», Comunicarte, vol.1, 

Aveiro, 2001 
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considerar correcta, é contudo mais perceptível numa análise visual da partitura 

do que numa audição da obra. Auditivamente estas diferenças esbatem-se 

nomeadamente através da ornamentação, da utilização dos tempi e do modo 

como o compositor faz a interligação entre as diferentes secções da peça. Na sua 

análise, Rosário Santana tem como principais objectos de estudo o tempo, o ritmo 

e sua inter relação. Estes factores são, sem dúvida, preponderantes na 

abordagem interpretativa de qualquer obra, mas têm nesta obra uma importância 

acentuada. Uma das características mais interessantes desta peça é, certamente, 

a maneira como o compositor trata e desenvolve a relação ritmo/tempo musical. 

Melodicamente, a peça começa com a nota “mi 3” (“ré 3” - som real) e, na 

primeira frase, o compositor apresenta claramente os sons resultantes da 

aplicação directa da matriz por ele escolhida, ou seja, os intervalos de 2ª Maior e 

4ª Perfeita (ex.23). Tendo como eixo a nota inicial o compositor utiliza os 

intervalos de 2ª M superior (fá #) e os intervalos de 4ª P superior (lá).  

 

 

Ex. 23 – Integrais II (cc. 1-4) 

 

Logo de seguida João Pedro Oliveira introduz um novo som, agora 

resultante do intervalo de 4ª P inferior (si), que perfaz também com a nota “lá” um 

intervalo de 2ªM. A utilização dos registos é livre, no seguimento da tradição na 

música serial, ou seja, as notas “mi”, “fá#”, “lá” e “si” aparecem em registos 

distintos, criando por vezes a inversão dos intervalos. É de notar o facto de esta 

matriz intervalar ser usada também na construção dos motivos ornamentais como 

se pode verificar no compasso cinco (ex.24) em que, partindo da nota “mi b”, 

temos que as outras duas notas do motivo se encontram a um intervalo de 2ªM, 

respectivamente a nota “fa” (2ªM acima) e a nota “ré b” (2ªM abaixo). 
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Ex. 24 – Integrais II (comp. 5) 

 

O material melódico desenvolve-se ao longo de toda a peça tendo sempre 

como base essa mesma matriz intervalar ou, como diz o próprio, através da 

“exploração sistemática de todas as possibilidades de combinação e permutação 

existentes entre [estes] dois intervalos musicais, que servem de base à obra.”34 A 

título de exemplo, nos compassos oito a onze podemos observar uma 

combinação de três possíveis motivos construídos com base na mesma matriz e 

que são aqui utilizados em simultâneo, como que entrelaçados (ver ex. 25).  

 

 

Ex. 25 – Integrais II (cc. 8-11) 

 

Conforme já foi dito anteriormente, a construção desta peça é feita através 

da agregação de diversos planos ou secções sucessivos. Estas secções, embora 

com durações não homogéneas, são relativamente curtas e estão sempre 

associadas a uma mudança de tempos metronómicos. Contudo, essas mudanças 

de andamento são usadas não da maneira mais usual mas sim como mais uma 

das ferramentas da composição. Ou seja, em vez de usar as mudanças de 

andamento para criar divisões na macro estrutura da peça (o que se percebe até 

pela duração das secções – na sua maioria à volta de sete compassos), João 

                                                
34 www.mic.pt  
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Pedro Oliveira usa as mudanças de andamento a um nível elementar da 

construção da peça. Maioritariamente a mudança de valor metronómico é usada 

apenas para acelerar ou atrasar os eventos. O ouvinte apercebe-se não de uma 

mudança de pulsação mas sim de um conjunto de eventos mais rápidos ou mais 

lentos do que os anteriores. 

O encadeamento das secções é feito de modos diversos, sendo que por 

vezes existe uma mudança brusca de andamento e por outras é feita uma 

preparação para o tempo seguinte. Em algumas situações essa preparação ou 

transição é apenas um simples accellerando como acontece, por exemplo, nos 

compassos 37 e 58. Noutras situações o compositor usa outro tipo de transições 

mais elaboradas. Na transição para o compasso 25, o compositor escreve um 

rallentando com o ritmo, isto é, embora não exista nenhum rallentando escrito na 

partitura, a escrita cria no ouvinte a ideia desse mesmo rallentando (ex.26). 

 

Ex. 26 – Integrais II (cc. 22-25) 

 

Uma outra solução encontrada por João Pedro Oliveira é criar uma textura 

que faz com que o ouvinte perca a noção da pulsação. Na transição para o 

compasso 32 isto é feito com recurso a alterações métricas associadas a valores 

mais longos (ex.27). Quando confrontado com os eventos rítmicos do compasso 

32, o ouvinte não os consegue relacionar directamente com os eventos do 

compasso 22 porque a escrita intermediária é baseada em valores longos e de 

métrica não coincidente com nenhum deles, fazendo com que o ouvinte perca 

alguma noção de pulsação existente. 

   

Ex. 27 – Integrais II (cc. 28-32) 
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João Pedro Oliveira introduz aqui um novo elemento, uma nova forma de 

representar um rallentando escrito, que reforça a ideia de perda da noção de 

pulsação. Trata-se da figura rítmica dos segundo e terceiro tempos do compasso 

31 (ver exemplo 27), uma figura que representa a repetição da mesma nota 

começando consideravelmente rápido e terminando bastante lento. Este 

rallentando é aleatório, de acordo com a vontade do intérprete. No entanto, não é 

totalmente livre, o compositor determina aproximadamente a velocidade em que o 

intérprete deve começar (num ritmo aproximadamente de fusas) e em qual deve 

acabar (mais ou menos em ritmo de colcheias) e também a duração total do 

evento, limitando assim as escolhas do intérprete. Este tipo de células, com um 

grau maior ou menor de aleatoriedade, é bastante utilizado nomeadamente por 

Emmanuel Nunes, do qual João Pedro Oliveira reconhece uma grande influência 

neste período da sua carreira. 

Um outro exemplo com uma solução idêntica é a transição para o 

compasso 78. Neste caso a utilização de valores longos dissimula a mudança de 

andamento, não se percebendo quando exactamente é que esta existiu (ex.28). O 

ouvinte apenas se apercebe da existência de eventos com um carácter mais 

lento. 

 

  

Ex. 28 – Integrais II (cc. 76-78) 

 

A peça inicia-se num tempo muito lento e com uma textura baseada em 

valores relativamente longos. Para além da matriz melódica, o compositor 

apresenta logo no início uma das ferramentas que vai utilizar para delinear a 

condução das frases – a orientação da frase através do ritmo. O compositor cria 

tensão e distensão aliando às dinâmicas figuras rítmicas que resultam 

auditivamente como acelerandos e ritardandos (ver ex. 29). 
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Ex. 29 – Integrais II (cc. 3-5) 

 

Este tipo de figurações rítmicas é usado ao longo de toda a peça. Ainda 

que com apresentações diferentes e inseridas em contextos diversos, estas 

provocam sempre o mesmo efeito – projectar do discurso musical para a frente 

ou, pelo contrário, criar um efeito de distensão e repouso. Seguidamente, no 

exemplo 30, são apresentados alguns exemplos da utilização de figurações 

semelhantes que ocorrem em pontos distintos da peça. 

 

 

                                  

                               

 

 

Ex. 30 – Integrais II (cc. 19 e 20, cc. 22 e 23, cc. 42 e 43, c. 57 e c. 103) 

 

Numa fase inicial, o compositor desenvolve uma alternância tímbrica em 

que usa ora o som puro do clarinete – som ordinário – ora usa o flatterzung (ver 

sugestões de interpretação). Para além desta ferramenta, outras são usadas com 

o intuito de criar variedade como por exemplo: indicações muito precisas do tipo 
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de ataque de cada nota; uma escolha criteriosa das dinâmicas e a utilização de 

conduções melódicas que ornamentam as alturas das diferentes linhas melódicas.  

 

Ex. 31 – Integrais II (c. 14) 

 

No compasso 14 (ver ex. 31) podemos ver quatro tipos diferentes de ataque: o 

primeiro é o ataque com acentuação (representado pelo símbolo “>”); o segundo é 

a ataque em stacatto curto (representado pela nota com um ponto); o ataque com 

portato (representado pela nota com uma linha) e o ataque normal, ou seja, o 

stacatto normal. 

 

Ex. 32 – Integrais II (cc. 28 e 29) 

 

No exemplo 32 temos uma situação em que encontramos um tratamento das 

dinâmicas extremamente minucioso e variado, a dinâmica muda, como é 

facilmente observável, quase de nota para nota. 

 

Ex. 33 – Integrais II (comp. 40) 

 

Neste caso (ex. 33) temos a utilização de conduções melódicas (grupetos) que 

ornamentam um conjunto reduzido de notas. Para além de criar variedade, estes 

“grupetos” criam também uma ideia de maior velocidade no evento em si.  
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 Todos estes factores criadores de variedade são ainda auxiliados, ao 

contrário do que defende Rosário Santana quando diz que “o clarinete não 

proporciona uma grande variedade de timbres”35, pelos contrastes tímbricos 

naturais do instrumento. O clarinete é, sem dúvida, um dos instrumentos com uma 

menor homogeneidade sonora dos diferentes registos. São perfeitamente 

perceptíveis três registos diferenciados – grave, médio e agudo – com 

características tímbricas bastante diferenciadas: o registo grave, normalmente 

apelidado de chalumeau, tem um timbre aveludado; o registo médio com uma 

sonoridade muito mais clara, e por isso apelidado por alguns como clairon; e o 

registo agudo com um timbre extremamente incisivo e, em certas dinâmicas, até 

agreste. Ainda que não premeditado pelo autor, o que é certo é que este factor 

contribui para um incremento da variedade no discurso. 

 Baseado nestes princípios, o discurso desenrola-se com uma intensificação 

do número de eventos e uma redução dos valores das figuras rítmicas. Esta 

intensificação é reforçada pela introdução de quiálteras de cinco, seis e sete 

figuras, com diferentes combinatórias da semicolcheia e com acentuações 

dinâmicas não coincidentes com a métrica que provocam diferentes percepções 

dentro de uma mesma configuração rítmica. Este percurso é mais ou menos 

crescente e contínuo até ao compasso 77. A partir do compasso 78, naquilo que 

parece ser uma alusão melódica ao início da peça, a textura volta a ser mais lenta 

e mais linear. O compositor volta aqui a usar a matriz intervalar da peça de um 

modo muito explícito e directo, voltamos a ter claramente os intervalos de 2ªM e 

4ªP. No compasso 87 encontramos uma paragem, ou melhor, uma interrupção no 

discurso musical, como que uma grande respiração, indicada inclusive pelo 

compositor com um sinal de suspensão por cima da barra de compasso. Se 

tivermos como ponto de vista a fluidez e a continuidade do discurso musical, 

podemos considerar que a peça se divide em duas partes, sendo que a 

separação das duas partes se faz neste ponto. 

                                                
35 SANTANA, Rosário. «O tempo e o ritmo, sujeitos de uma definição: Integrais I e II», Comunicarte, vol.1, 

Aveiro, 2001 
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 No compasso 88 podemos observar um “recomeçar” da peça. A própria 

escrita nos faz lembrar o início da obra. Como podemos observar no exemplo 34, 

existem bastantes semelhanças entre estes dois pontos da peça, principalmente 

no que diz respeito ao tipo de figurações rítmica e de dinâmicas.  

    

Ex. 34 – Integais II (cc. 1-3 e cc. 88-90) 

     

 Não será certamente de apoucar o facto de esta nova secção começar com 

a nota “ré”, que perfaz com a nota inicial da peça, que por sinal é mesma em que 

termina a primeira parte da peça, um intervalo de 2ªM, justamente um dos 

intervalos pertencentes à matriz intervalar da obra.  

 Nesta segunda parte da obra, o compositor introduz uma nova forma de 

organização rítmica onde utiliza as proporções da série de Fibonacci36. Este tipo 

de estruturação rítmica, que já se vislumbrava noutros pontos da peça, é aqui 

utilizado de uma forma mais sistemática e mais evidente. Um dos exemplos em 

que podemos observar esta utilização é num acelerando escrito que ocorre nos 

compassos 94 e 95. Neste acelerando, o número de notas vai aumentando de 

pulsação em pulsação de acordo com as proporções da série de Fibonacci. 

 

 

Ex. 35 – Integrais II (cc. 94 e 95) 

                                                
36 A Série de Fibonacci é constituída pela série de números inteiros (Un); para n≥0 de modo que, para n≥0 

termo Un seja a soma dos dois anteriores, ou seja: Un=Un-1+Un-2. 

Quando nos referimos ou utilizamos a série de Fibonacci, normalmente referimo-nos à que se encontra 

definida por U1=U0=1 e cujos termos são: F=1,1,2,3,5,8,13,21, (...); sendo que a sucessão das relações entre 

dois termos consecutivos Un+ 1/Un converge para o número de ouro. 
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No compasso 102 (ex. 36) temos um exemplo semelhante mas em que o 

processo decorre no sentido inverso, o número de notas usado em cada pulsação 

vai sendo gradualmente menor. 

 

Ex. 36 – Integrais II (c. 102) 

 

 Exemplo ainda mais evidente é a utilização destas proporções numa 

textura baseada na repetição de uma mesma nota em alternância com outros 

eventos. As repetições das notas efectuam-se sempre a espaços cada vez 

maiores (ou menores), obedecendo à série referida, ou seja, 1,2,3,5,8 (ex.37).  

 

 

Ex. 37 – Integrais II (cc. 97-103) 

 

Existe apenas uma alteração a este princípio, ou seja, em que não são usadas as 

proporções da série de Fibonacci. Esta situação ocorre nos compassos 103 e 104 

e, neste caso, a proporção usada é 5,4,3,2,1 (ex.38). 
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Ex. 38 – Integrais II (comp. 103 e 104) 

 

 Após esta secção, João Pedro Oliveira termina a peça com algo inédito na 

peça até ao momento – nos compassos 113 a 116 o compositor repete 

textualmente uma linha melódica do compasso 64 a 68. Esta linha, provavelmente 

uma das passagens tecnicamente mais difíceis de toda a obra, destaca-se dentro 

da obra pelo seu carácter legato e pela sua dinâmica de extremo pianíssimo 

(pppp), dinâmica que é utilizada unicamente nesta linha melódica. A peça encerra 

com intervalos e notas estruturadas com base na mesma matriz inicial, 

nomeadamente com a utilização de duas 7ªm (inversão do intervalo de 2ªM).  

 

3.4 Sugestões de interpretação/ performance 

  

Das técnicas que podemos considerar como não pertencentes ao grupo de 

técnicas usadas tradicionalmente no clarinete, nesta peça encontramos apenas o 

flatterzung. 

 

3.4.1 Flatterzung 

 

O flatterzung (em alemão) ou flutter tongue (expressão em inglês) é um 

efeito essencialmente tímbrico que se obtém fazendo rolar a língua contra o 

palato, como se se estivesse a pronunciar “d-r-r-r-r”. Uma das primeiras 

utilizações deste efeito encontra-se na obra Don Quixote de Richard Strauss. No 

reportório mais específico do clarinete, uma das primeiras utilizações ocorre nas 

Quatro Peças para Clarinete e Piano op.5 de Alban Berg. É relativamente comum 

que alguns clarinetistas sintam dificuldade na obtenção deste efeito sonoro, na 

maioria das vezes ligada ao facto de ser difícil efectuar o movimento da língua 
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com a boquilha dentro da boca. Uma solução alternativa é tentar produzir o som 

“g-r-r-r-r” com a garganta, e neste caso ajuda subir um pouco a parte de trás da 

língua. O efeito é bastante semelhante. A utilização de um ou outro modo de 

produzir o efeito, tendo em conta que o resultado é muito semelhante, fica à 

escolha de cada intérprete, de acordo com o modo como lhe seja mais 

confortável. Contudo, na maioria dos casos, a utilização deste efeito no registo 

agudo torna-se mais complicada quando se usa a primeira hipótese (movimento 

da língua), sendo portanto normalmente mais fácil utilizar neste registo a segunda 

hipótese (garganta).  

 Para além disto, existem alguns aspectos sobre os quais valerá a pena 

fazer algumas considerações. O primeiro é a questão dos andamentos. Nesta 

peça temos, como já foi referido, mudanças muito amiúde de tempo. Não se trata, 

no entanto, de um tipo de escrita em que as relações de vários valores 

metronómicos sejam de uma fulcral importância como o são, por exemplo, em 

obras em que são usadas as chamadas modulações métricas – técnica muito 

utilizada nomeadamente por Elliott Carter. Do meu ponto de vista o intérprete 

deverá ter em consideração que, mais do que uma mudança de andamento, as 

indicações metronómicas têm como principal efeito o de acelerar ou atrasar os 

eventos, criando assim uma maior variedade no discurso.  

O segundo aspecto é a utilização das proporções da série de Fibonacci. A 

utilização da série de Fibonacci não tem uma implicação directa na interpretação 

mas é importante que o intérprete tenha consciência da sua utilização para que 

possa transmitir esse aspecto na sua execução. Para o intérprete, talvez mais 

importante do que saber o modo como essas proporções são usadas é saber 

existência da sua utilização. Ou seja, estando consciente deste facto, o intérprete 

deverá ter um cuidado especial para mostrar claramente essas proporções. Por 

exemplo, nos compassos 97 a 103 o intérprete deverá ser extremamente preciso 

no número de notas a tocar nos motivos em que existe a repetição da mesma 

nota, de modo a respeitar a tal proporção de 8,5,3,2,1 ou vice-versa.   

Um outro aspecto tem que ver com a questão da articulação e mais 

concretamente com os diferentes tipos de ataque. Os diferentes tipos de ataque 

são uma das ferramentas normalmente utilizadas pelos compositores para criar 
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variedade no discurso. Como já foi referido anteriormente esta é também uma 

ferramenta utilizada por João Pedro Oliveira (ver exemplos 31 e 32). O compositor 

utiliza variedade de tipos de ataque que vão desde a acentuação (“>”), o portato 

(“-“), o stacato curto, o stacato normal, o stacato com acentuação, etc. Uma 

interpretação correcta deverá ter um especial cuidado com esta variedade de 

tipos de ataque e demonstrar claramente, ao longo da execução, as diferenças 

entre eles.  
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4. NCÁÃNCÔUA – Cândido Lima 

4.1 Aspectos biográficos do compositor 

 

“Nasci numa aldeia, sou de origem rural e origem marítima: sou filho, irmão e 

primo de marinheiros. E o Atlântico em frente! Talvez isso possa ter (nunca se 

sabe – deixo isso à interpretação dos psicólogos) alguma influência naquilo a que 

se pode chamar os arquétipos da minha obra e, talvez, essa origem rural tenha 

tido alguma influência – e teve com certeza – naquilo que eu iria ser mais tarde 

nas idades da adolescência, juventude e da maturidade ou idade adulta.”
37

 

 

É deste modo que Cândido Lima descreve as suas origens. Cândido Lima 

é natural de Viana do Castelo e completou os estudos secundários e os cursos 

gerais de Piano e Composição em Braga. É também em Braga que durante 

alguns anos exerce a actividade de organista, na Sé Catedral. Neste período 

Cândido Lima tem um grande contacto com a música religiosa, o que o leva mais 

tarde a admitir ter “uma formação básica ligada ao Canto Gregoriano e ligada à 

prática (...) da música religiosa da Renascença.”38 

O seu contacto com a música deu-se bastante cedo, no seio familiar e nas 

cerimónias religiosas.  

 

“Havia um órgão de tubos na minha aldeia. O meu contacto com a música deu-se 

portanto, desde que tenho consciência, aos 4-5 anos nas cerimónias religiosas a 

ouvir as pessoas mais velhas que vinham de Braga para tocar órgão. Ficou-me 

portanto o órgão no ouvido e as vozes das pessoas de família a cantar.”
39

 

 

                                                
37 DIAS, António de Sousa. «Entrevista com o compositor Cândido Lima», Arte Musical. Nº 5/6, Outubro de 

1996. 

38 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 

39 Idem  
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Em 1964 é admitido no Conservatório Nacional de Lisboa. Obtém os 

diplomas dos cursos superiores de Piano de Composição pelos Conservatórios de 

Música de Lisboa e do Porto, em 1967 e 1970.  

Entre 1965 e 1968 cumpre o serviço militar em Portugal e na Guiné (ilha de 

Bolama). Findo o serviço militar, regressou a Portugal e frequentou desde 1968 

até 1973 a Faculdade de Filosofia de Braga. Além de outros diplomas 

universitários obtém o doutoramento em Estética pela Universidade de Paris. 

Frequentou cursos de composição, piano, análise com Nadia Boulanger, Aloys e 

Alphonse Kontarsky, Gérard Frémy, Stockhausen, Kagel, Ligeti, Pousseur, 

Boulez, Xenakis e outros. Estudou análise e direcção de orquestra com Gilbert 

Amy e Michel Tabachnik. 

 

“Em tempos de grande especialização – fragmentação e sectorização de saberes 

e de práticas – Cândido Lima assume-se como um humanista, na melhor linha da 

tradição renascentista, ela mesma uma re-incarcanação do ideal grego (...) ”
40

  

 

Cândido Lima foi, desde sempre, um homem muito interventivo na vida 

musical portuguesa. Foi presidente da Juventude Musical de Braga. Participou na 

Reforma do Ensino da Música, nomeadamente nas áreas de Composição e 

Formação Musical, em 1968. Colabora nas Enciclopédias das Edições Verbo 

desde 1972. Criou séries sobre música na rádio e na televisão nas décadas de 

setenta e oitenta que fizeram ampla divulgação da música contemporânea. 

Fundou o Grupo Musica Nova em 1973, que foi um grupo pioneiro na divulgação 

da música contemporânea portuguesa e estrangeira. Em 1988 foi convidado a 

dirigir o Departamento de Música – Equipa do Ensino Artístico do G.E.T.A.P. e a 

integrar o Conselho Consultivo do Departamento de Música da Universidade de 

Aveiro. Foi professor e director dos Conservatórios de Música do Porto e de 

Braga. É professor na Escola Superior de Música do Porto desde o início da sua 

actividade. Publicou textos como: A música e o Homem na Reforma do Ensino – 

da antiguidade à vanguarda (1972); Perspectivas do Ensino da Composição em 

                                                
40 LAPA, Fernando. «Elementos para um possível perfil», Compositores portugueses contemporâneos: 

Cândido Lima. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 2002. 
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Portugal (1981); Os arquétipos na Composição Musical (1983); Une esthétique de 

l’audiovisuel mirroir de la composition musicale – esquisse d’un modèle 

interdisciplinaire “multimedia”, ou les musiques contemporaines, la télévision et les 

archétypes (tese de Doctorat d’État para a Universidade de Paris Sorbonne). 

Como compositor, a sua obra engloba desde obras para instrumentos solo 

até música por computador, passando por obras de música de câmara para 

formações variadíssimas, para orquestra, música electrónica e electroacústica. 

O seu percurso como compositor é definido pelo próprio como “um caminho que 

habitualmente se considera «marginal».”41 A sua atitude perante a composição 

musical foi sempre a de uma busca constante e de uma também constante 

demarcação das tendências conservadoras. Acima de tudo, embora por vezes 

com grande reconhecimento e por outras com muita incompreensão, o percurso 

de Cândido Lima é pautado por um forte princípio de coerência.  

 

4.2 A sua Música 

 

Fernando Lapa define a música de Cândido Lima como tendo um “ forte 

sentido de modernidade”, como sendo resultado de “um pensar, tentar e fazer 

sempre novo. É uma música com identidade e com história. Que tem como 

parentes afastados e próximos a música medieval (canto gregoriano) e músicas 

extra-europeias (África, Oriente, Ilhas do Pacífico); as heranças de Mussorgsky, 

Stravinsky, Bartók, Messiaen; vizinha de Ligeti e sobretudo, Xenakis.”42 Sendo 

Cândido Lima um humanista, como Fernando Lapa o define, é um homem que se 

interessa por coisas e mundos diversos. Estas coisas e estes mundos, que 

aparentemente não têm ligação entre si ou, se ela existe, é por vezes longínqua 

(Canto Gregoriano, Bach, matemática, artes plásticas, gravuras rupestres, 

poemas de Fernando Pessoa, músicas tradicionais, música electrónica, 

                                                
41 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 

42LAPA, Fernando. «Elementos para um possível perfil», Compositores portugueses contemporâneos: 

Cândido Lima. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 2002. 
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pensamento filosófico, música aleatória, etc.), são de algum modo o motor, o ente 

gerador de toda a sua criação musical. Cândido Lima afirma que, “como qualquer 

de nós, [é] um «homem em situação» ”43, e, como tal, o seu trabalho e a sua 

música são fruto das suas vivências e da influência exercida pelo meio em que se 

insere. O compositor diz também que a criação, seja ela musical ou não, pode ser 

expressa “por oposições que se encontram desde a antiguidade na filosofia, nas 

matemáticas e nas ciências em geral, etc. Estas oposições ou antinomias (...) 

caracterizam-se (...) consoante os princípios – estéticos ou outros – por que cada 

época se orienta. O que as diferencia é o peso que lhes é dado em cada época, 

em cada movimento artístico ou em cada estilo individual...”44 Estas antinomias de 

que nos fala Cândido Lima e que concretiza como sendo, entre outras, 

repetição/diferença, periodicidade/aperiodicidade, continuidade/descontinuidade, 

movimento/repouso, tensão/distensão, atracção/repulsa, etc., são também os 

objectos da reflexão e consequente inspiração, que estão na base da sua criação 

musical. Como define Fernando Lapa, “a sua música [de Cândido Lima] é (...) um 

reflexo destas duas vertentes: singular – plural; uma voz – polifonia; uma escolha 

– muitas experiências; uma orientação – campo aberto.”45 O mesmo se pode 

deduzir a partir do título escolhido por Virgílio Melo para um artigo de análise da 

obra Beat-Faul para flauta solo de Cândido Lima: «Incidência e coincidência dos 

vários opostos». 

Segundo Virgílio Melo “uma observação livre de preconceitos permitirá 

constatar que o mais fascinante da música que se reclama consequentemente da 

herança da “vanguarda” (...) é a variedade de soluções de gestos que esta 

apresenta.”46 Defende também que a música de Cândido Lima faz parte “de todo 

                                                
43 AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 

44
Arquétipos em Composição Musical [artigo não editado] 

45LAPA, Fernando. «Elementos para um possível perfil», Compositores portugueses contemporâneos: 

Cândido Lima. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 2002. 

46MELO, Virgílio. «Incidência e coincidência dos vários opostos», Compositores portugueses 

contemporâneos: Cândido Lima. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 

2002. 
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um acervo de música (...) notável pela sua qualidade propriamente musical e pela 

variedade da sua expressão, merecedora de uma maior presença em concerto e 

de uma maior atenção musicológica...” 47  

Numa tentativa de “rotular” ou “etiquetar” a música de Cândido Lima, 

Virgílio Melo diz que “a procura da geração subsequente àquela que provocou o 

visionário terramoto do pós-guerra, vê-se mimoseada com apressados e 

inexactos epítetos – ora remetida a uma insignificância de prefixo, quando se fala 

de pós-serialismo, ora, no melhor dos casos, vendo as suas virtudes libertadoras 

serem agraciadas com a honra suspeita de percursores de um pós-modernismo 

de vaga definição”48. 

 Nas palavras do próprio compositor: “O efémero e a eternidade. O dom dos 

deuses de tudo traduzir por música. Pequeninamente, metaforicamente, mas 

exprimi-lo.”49 

4.3 A obra – Ncáãncôua 

 

Ncáãncôua foi escrita entre fins de Abril e princípios de Maio de 1995 e foi 

estreada pelo clarinetista Luís Carvalho, num concerto realizado no Teatro de S. 

Luís, em Lisboa, concerto esse incluído no “Festival Música Viva”. 

 

“Os vários vocábulos contidos na música do título vagueiam no interior do 

som e na memória de tempos, culturas e continentes. Como os “textos” 

dos declives e os “textos” do interior dos rios, próximos e distantes dos 

sons escritos aqui como murais, como um regresso de noites antigas.”
50

  

 

                                                
47 MELO, Virgílio. «Incidência e coincidência dos vários opostos», Compositores portugueses 

contemporâneos: Cândido Lima. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 

2002. 

48 Idem 

49LAPA, Fernando. «Elementos para um possível perfil», Compositores portugueses contemporâneos: 

Cândido Lima. Dir. Pub. Pedro Junqueira Maia, Edições Atelier de Composição, Porto, 2002. 

50 http://www.misomusic.com/port/difu/musviva/2005/23set_18h00.doc 
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Como já foi dito anteriormente, Cândido Lima diz ser, “como qualquer de 

nós, um «homem em situação»...”51 No ano de 1995, estava no auge em Portugal 

a discussão gerada pela descoberta das gravuras rupestres em Vila Nova de Foz 

Côa. Esta discussão terá inspirado o autor a escrever esta peça. Não será de 

apoucar o facto de as gravuras terem sido encontradas no leito do rio Côa, 

sabendo-se que a temática da “água” e tudo o que com ela está relacionado (mar, 

rio, etc.) é como que um tema recorrente na obra de Cândido Lima. Basta-nos 

para isso recordar os títulos de algumas das suas obras como Amarissima, 

Oceanos, A-MÈR-ES, Il Tempo Dell’Acqua, Aquiris, Polifinias de Notre Mer. No 

livro Origens e Segredos da Música Portuguesa Contemporânea, Cândido Lima 

inclui esta obra num capítulo que tem por título: A improvisação fixada e a escrita 

das aparências – O som e a natureza. Dentro deste capítulo, no subcapítulo 

Grafismos. Texturas paleolíticas. Trata-se portanto de uma obra com um forte 

pendor descritivo, uma espécie de alegoria a um tempo, uma música de outra 

época. Nas palavras do próprio: “como um «cântico antigo». Como um olhar 

sobre a música de um tempo desconhecido agora entreaberto.”52 Existe uma 

aproximação entre as linhas das imagens (gravuras) e o grafismo (notação) da 

partitura intencional ou propositada mas, contudo, não é um objectivo do 

compositor que esta ligação, este paralelismo seja transferido, objectivamente, 

para o ouvinte. “A passagem do espaço visual para o espaço sonoro é quase 

simultânea, mas não o é, necessariamente na sua apreensão integral.”53 

 

“O perfil do som, da estrutura e da forma segue a natureza física da água e as suas 

diversas formas de vida, como algo de antropomórfico. Esta alegoria está 

dissimulada pela música e por uma partitura que não tem nenhum sinal que não 

seja estritamente musical.” 
54

 

 

                                                
51 DIAS, António de Sousa. «Entrevista com o compositor Cândido Lima», Arte Musical. Nº 5/6, Outubro de 

1996. 

52
Ncáãncôua : «prefácio» [partitura não editada] 

53 LIMA, Cândido. Origens e segredos da música portuguesa contemporânea. Edições Politema, Porto, 

2003. 

54Idem 
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 Como é apanágio do compositor, a realização física da performance foi 

cuidadosamente pensada do ponto de vista espacial e está intimamente 

relacionada com a estruturação da peça do ponto de vista da composição.  

Esta peça divide-se estruturalmente em três secções principais que estão 

relacionadas com três diferentes posicionamentos em palco do intérprete, 

estipulados pelo compositor. Toda esta movimentação em cena está 

representada no esquema que se segue: 

 

 

Fig. 1 – Esquema que representa a organização e disposição da sala de concerto 

 

No esquema acima apresentado está também representado um sistema de 

colunas e mesa de som com as quais se fará um tratamento do som em tempo 

real. Este tratamento baseia-se essencialmente em criar uma espacialização do 

som através de uma variação de rotação e amplificação do som emitido pelo 

clarinete. Esta questão da utilização do sistema sonoro não irá ser alvo de um 

mais aprofundado estudo por duas razões: a primeira, e mais importante, é o 

facto de este sistema não interferir directamente com o intérprete (entenda-se o 
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clarinetista) e ser completamente autónomo deste; a segunda é o facto de o 

compositor admitir que a peça pode ser realizada sem o recurso a esse sistema.  

Tendo em conta o esquema acima apresentado existem, do ponto de vista 

da movimentação cénica, os seguintes momentos: entrada em cena, execução na 

posição I; movimentação para a posição II; execução na posição II; movimentação 

para posição III; execução na posição III; movimentação para posição I; saída de 

cena. 

A construção da peça está completamente adaptada a esta movimentação, 

existindo assim: 

- Introdução (entrada em cena) 

- Secção A (execução na posição I) 

- interlúdio a (movimentação para a posição II) 

- Secção B (execução na posição II) 

- interlúdio b (movimentação para a posição III) 

- Secção C (execução na posição III) 

- Coda (movimentação para posição I; saída de cena)  

Na introdução e nos interlúdios a e b a escrita é baseada em valores 

longos e poucas notas, o que por um lado facilita a memorização e por outro 

(certamente mais importante do ponto de vista da composição) é mais confortável 

na execução, factor que se revela importantíssimo se tivermos em conta que o 

executante se encontra em movimento durante a execução destas trechos. 

Na introdução, que decorre aquando da entrada do clarinetista em palco, o 

clarinetista deverá começar a execução da peça com a campânula do clarinete 

voltada para cima (ex.39) e entrar assim em palco até chegar à posição I, altura 

em que voltará à posição normal (P.N.). Isto faz com que se crie uma espécie de 

efeito Doppler com a movimentação do próprio clarinetista que, juntamente com a 

dinâmica de pianíssimo, cria a ideia de algo que aparece de longe (o já referido 

tempo longínquo). 
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Ex. 39 – Lima: Ncáãncôua (pág.1 - representação da orientação do pavilhão (campânula) do 

clarinete) 

 

Como já foi dito, a introdução é constituída de poucas notas mas, não 

obstante esta economia de meios, o autor apresenta desde já alguns elementos 

que vão ser característicos de toda a peça. Um desses elementos é o delinear 

das frases basicamente em intervalos de segunda.  

 

“Nesta obra, mais uma vez, o intervalo de 2ª maior é o elemento polarizador à 

volta do qual gravitam miríades de microintervalos e movimentos erráticos 

que provêm da própria natureza; alturas determinadas, temperadas com a 

sua indefinição, rugosidade e rupturas do fluir do som e do tempo, 

tranquilidade efémera e constante de momentos de mobilidade ou 

perturbação inevitável. A coerência provém da unidade intervalar, da unidade 

dramática e das proporções da obra. Em partituras como Ncáâncôua (...) o 

gesto gráfico-mental gera o fluxo do tempo agitado, numa arquitectura 

definida e imprevisível.”
55

 

 

O intervalo de segunda como elemento gerador é, como o próprio assume, 

uma constante na obra de Cândido Lima. 

 

“É o meu intervalo fetiche. E mais: estou convencido de que esta propensão 

para a segunda maior pode ter a ver com certas músicas tradicionais da 

Papuásia, da Nova Guiné, lenga-lengas de diafonias do género, certa música 

da Roménia, dos Balcãs, da Europa Central, de Ravel ou Debussy e de toda 

uma tradição modal. 

A segunda maior tem uma importância enorme, evidentemente, em Messiaen 

ou, até, em Xenakis. Tem a ver com um intervalo que vai engendrar modos. 

                                                
55 LIMA, Cândido. Origens e segredos da música portuguesa contemporânea. Edições Politema, Porto, 

2003. 
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Mais modos do que as nossas escalas diatónicas mas vai entroncar no canto 

gregoriano, no modo de ré...”
56

 

 

Um outro elemento a ter em conta nesta introdução é o tratamento dado à 

utilização dos vários registos do instrumento, elemento que virá a ter também um 

papel importante na construção da peça.  

No início da secção I o autor baseia a construção das frases em intervalos 

de oitavas e quintas perfeitas. A utilização destes intervalos associados aos 

intervalos de segunda já referidos é demonstrativa daquilo a que Virgílio Melo 

chama de reminiscências de uma “modalidade medieval revisitada” e que é uma 

das marcas pessoais do autor. 

 

“Há uma linhagem que vem da idade média, da tradição modal, de onde tudo 

vem. Agora, de onde é que aparecem em mim (...) os modos? Ou então será 

da minha cultura de estudos de Braga. (...) Portanto há qualquer coisa de 

natural em mim que é modal e que me aproxima de Mussorsgsky, ao lado da 

música de Bach, e por aí fora, até Pierre Boulez...”
57

 

 

 

Ex. 40 – Lima: Ncáãncôua (pág.1 - Utilização de intervalos de 8ª e 5ª P) 

 

Este princípio de construção das frases mantém-se ao longo de toda a primeira 

secção e em grande parte da peça. Uma coerência de discurso e uma certa 

unidade formal da secção é conseguida através da repetição de pequenos 

                                                
56DIAS, António de Sousa. «Entrevista com o compositor Cândido Lima», Arte Musical. Nº 5/6, Outubro de 

1996. 

57AZEVEDO, Sérgio. A Invenção dos Sons: Uma panorâmica da composição em Portugal hoje. Ed. 

Editorial Caminho, Lisboa, 1998. 
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elementos que vão sofrendo diversas mutações como, por exemplo, a 

transposição e a inversão. De seguida são apresentados alguns exemplos 

desses motivos. 

          

Ex. 41  

                               

Ex. 42 

 

Ex. 43 

                                               

Ex. 44 

 

Um outro aspecto que podemos realçar destes exemplos e que traduz 

aquilo que, para Virgílio Melo, é também uma característica da música e da 

escrita de Cândido Lima, é um certo grau de ambiguidade entre aquilo que é 

ornamentação e aquilo que é estrutural. Ou seja, a dada altura nesta peça (ex. 

43), e amiúde na música de Cândido Lima, deparamo-nos com uma escrita que, 

não sendo ornamentação porque é tudo o que naquele momento existe, está 

escrita de uma maneira que tradicionalmente se utiliza em ornamentação. 
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Uma outra técnica de criação de continuidade do discurso utilizada é o 

alicerçar, em pontos-chave, as frases na nota la # 2 escrito (sol # 2 como som 

real), nota com a qual se inicia a peça. Este regressar à nota inicial surge em 

momentos normalmente relacionados com a apresentação de algo de novo como 

a exploração de um novo registo ou a introdução de um novo material temático e 

cria assim uma ligação ao material precedente (ex. 45 a 47). 

 

 

Ex. 45 Lima: Ncáãncôua (pág.1) 

 

 

Ex. 46 Lima: Ncáãncôua (pág.2) 

 

 

Ex. 47 Lima: Ncáãncôua (pág.3) 

 

Um outro aspecto que importa aqui realçar é o tratamento dado à utilização 

dos diferentes registos. Utilização dos registos é feita de modo criterioso e 

acontece de variadas formas dando origem a diferentes texturas. Por vezes é 

feita de modo contínuo e progressivo, por outras de modo “brusco” ou repentino, 
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por alternância, isto é, sem nenhum tipo de preparação ou transição, ou por 

sobreposição.  

 

“Os registos bem diferenciados respiram, deixam que o tempo os separe, 

afaste, aproxime, justaponha, estruturados pelos pilares da harmonia, da 

polifonia, da heterofonia e da elasticidade variável de todas as dimensões em 

presença.”
58

 

 

Ex. 48 Lima: Ncáãncôua (pág.1) 

 

No exemplo 48, a passagem do registo grave para o registo agudo do clarinete é 

feita de forma contínua e gradual. Desde modo a mudança de registo cria uma 

ideia de continuidade do discurso.  

 

Ex. 49 Lima: Ncáãncôua (pág.2) 

 

Neste caso (ex.49) as mudanças de registos são bruscas, o que dá origem a uma 

textura rugosa e quebrada. Neste caso esse aspecto é ainda acentuado pelas 

mudanças de dinâmica usadas. 

                                                
58 LIMA, Cândido. Origens e segredos da música portuguesa contemporânea. Edições Politema, Porto, 

2003. 
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Ex. 50 Lima: Ncáãncôua (pág.2) 

 

No exemplo 50 temos uma mudança de registo sem preparação. Este tipo de 

mudança de registo cria uma clivagem no discurso, uma quebra no continuum. 

 

 

Ex. 51 Lima: Ncáãncôua (pág.3) 

 

Aqui temos uma sobreposição de dois registos, criando a ilusão de uma 

orquestração com duas vozes (característica muito utilizada na música barroca). 

No final desta secção há um regresso a uma escrita de valores mais 

longos, uma escrita que prepara a transição e a respectiva movimentação do 

instrumentista para a secção II (interlúdio a). Neste regresso aos valores mais 

longos, Cândido Lima introduz um novo elemento. Pela primeira vez o autor 

recorre à utilização de sons múltiplos (ex.52). 

 

 

Ex. 52 – Lima: Ncáãncôua (pág.3 - utilização de sons múltiplos)  
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O interludio a, pequena secção durante a qual o clarinetista se movimenta 

da posição I para a posição II, dá-se assim neste contexto, ou seja, numa textura 

pouco densa e baseada em valores longos. É de realçar o facto de, durante o 

tempo em que o clarinetista tem que efectuar o movimento entre posições, o 

autor não utilizar sons múltiplos que, em movimento, se tornariam difíceis (se não 

impossíveis) de executar. 

Convém neste ponto esclarecer que, embora as diferentes secções sejam 

executadas em posições diferentes do palco e a peça tenha sido elaborada a 

pensar nesse facto, as secções não começam e acabam quando o clarinetista 

chega e abandona uma dada posição. Ou seja, a questão do movimento e da 

execução em diversas posições do palco não é tanto uma questão teatral mas 

sim uma questão de espacialização do som, associada ao tratamento do som que 

é feito através das colunas que é controlado por uma outra pessoa na mesa de 

som. 

A secção II é em alguns pontos contrastante com a secção I, embora haja casos 

em que isso não aconteça, como por exemplo o tratamento dado à utilização dos 

registos que é bastante similar ao longo de toda a peça. Enquanto que a secção I 

era fundamental baseada numa ornamentação melismática de uma quantidade 

reduzida de notas, a secção II é em grande parte estruturada numa textura de 

movimento rápido (ex.53). 

 

 

Ex. 53 – Lima: Ncáãncôua (pág.4 - Início da secção II) 

 

Na secção I a escrita baseia-se fundamentalmente em intervalos de 

segunda (sétima), quinta (quarta) e oitava enquanto que na secção II temos um 
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uso mais livre e variado de intervalos que inclusive progride até à utilização de 

cromatismos (ex. 54). 

 

Ex. 54 – Lima: Ncáãncôua (pág.5 - Utilização de cromatismos) 

 

Para além destes pontos contrastantes há, nesta secção II, pelo menos 

três elementos novos. A utilização de sons múltiplos com ritmo e não como 

sonoridades longas (ex.55). Este elemento é de grande importância pelo facto de 

este tipo de sonoridade aparecer com ritmo, e no caso em questão até um ritmo 

rápido. Isto exige uma grande precisão na produção, ou seja, no ataque destas 

sonoridades, efeito de grande dificuldade de execução no clarinete. 

 

Ex. 55 – Lima: Ncáãncôua (pág.5 - Utilização de sons múltiplos com ritmo) 

 

Outro elemento novo é a utilização de uma escrita aparentemente muito 

rigorosa mas na qual são acrescentadas linhas onduladas que indicam que a 

execução deve ser feita com o uso de rubato (ex. 56). Este facto é demonstrativo 

do carácter predominantemente improvisativo da escrita e, por consequência, da 

música do autor. 
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Ex. 56 – Lima: Ncáãncôua (pág.5 - Nova notação rítmica) 

 

Importa aqui tentar definir a concepção de ritmo que Cândido Lima faz na 

sua obra. Como já foi dito, a música de Cândido Lima tem subjacente um carácter 

de improvisação, no sentido da procura de uma continuidade e de uma fluência 

constantes. Embora com um grande sentido do todo em cada obra, com uma 

grande coerência no texto, a sua música direcciona-se sempre para a frente, 

sempre em busca de algo novo, em constante renovação. Um dos modos de 

Cândido Lima conseguir este movimento constante é seguramente o tratamento 

dado ao ritmo. Como o próprio diz, “às vezes tenho a sensação de que, em mim, 

o ritmo não existe. No fundo (...) transformo o ritmo medido em ritmo elástico no 

tempo.”59  Nota-se nesta peça que o ritmo está em constante transformação 

criando assim um impulso para a frente. Cândido Lima usa o ritmo como uma 

representação do movimento e não no sentido métrico de ritmo a que estamos 

mais habituados. 

 

“Falo muito de direccionalidade rítmica. Claro que não é ritmo porque não 

entra no tempo, nas durações. (...) Mas considero muito importante o princípio 

de direccionalidade (geometria) dos intervalos. Por exemplo, um grupo de 

cinco numa direcção, um grupo de três noutra direcção e os valores são os 

mesmos, mas a verdade é que há um caleidoscópio, há ali planos 

completamente diferentes.”
60  

 

                                                
59 DIAS, António de Sousa. «Entrevista com o compositor Cândido Lima», Arte Musical. Nº 5/6, Outubro de 

1996. 

60 Idem 



Estudo analítico e interpretativo de três peças portuguesas para clarinete solo 

 76 

O terceiro elemento novo que surge nesta secção é uma espécie de 

variação sobre uma só nota, através de repetições de ordem fonética, mudanças 

de timbre, desvios microtonais, etc (ex57). 

 

 

Ex. 57 Lima: Ncáãncôua (pág.6) 

 

De notar é também a existência de paragens relativamente longas no 

discurso. Por duas vezes o autor escreve pausas de três e dois segundos 

respectivamente, o que numa obra para instrumento solo é significativo. 

Estas interrupções surgem aquando da preparação da transição para a secção 

três e precedem um motivo mais uma vez baseado na nota la #2 (nota inicial da 

peça) que nos reporta para a secção I e o início da peça (ex.58). 

 

Ex. 58 Lima: Ncáãncôua (pág.6) 

 

A transição da secção II para a secção III (interlúdio b) é, assim como na 

transição da secção I para a secção II, baseada em notas longas, sendo que 

agora num registo bastante mais agudo. Essas notas longas são variadas e 

transformadas através de oscilações microtonais e de dinâmica. 

A secção III inicia-se neste contexto de transformação lenta de notas longas. Esta 

transformação é feita através da utilização de crescendos e diminuendos que vão 

desde o limiar de som (ponto em que o início da emissão do som se mistura com 

o ruído do ar a passar pelo instrumento) até ao fortíssimo, do uso de trilos, do 
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recurso a intervalos microtonais e da utilização de glissandos. Estas ferramentas 

são por vezes combinadas e utilizadas separada ou simultaneamente. 

Numa segunda parte desta secção o compositor apresenta-nos um novo carácter 

de natureza harmónica ou, se quisermos, intervalar. Trata-se da utilização dos 

quartos de tom que, embora não sejam aqui utilizados pela primeira vez, são 

agora usados em escalas descendentes (ex.59). Até este ponto os quartos de 

tom tinham tido uma função de colorir, variar os intervalos utilizados criando uma 

ilusão de um temperamento diferente. 

 

 

Ex. 59 – Lima: Ncáãncôua (pág.8 - Escalas de quartos de tom) 

 

Também visível no exemplo anterior é uma outra novidade que surge 

nesta secção, a indicação extremamente precisa dos andamentos com recurso a 

indicações metronómicas praticamente em cada novo motivo. 

Enquanto que a secção I era na sua generalidade baseada numa textura lenta e 

de ornamentação de poucas notas e a secção II possuía uma textura mais densa 

e de movimento rápido, a secção III desenvolve-se numa alternância destes dois 

parâmetros. Temos também nesta secção a utilização de motivos característicos 

que são utilizados ao longo de toda a peça, criando assim referências que 

contribuem para a unidade global da obra. O exemplo 60 é ilustrativo desses 

mesmos motivos. 

 

                  

Ex. 60 Lima: Ncáãncôua (pág.8) 
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À medida que a peça se encaminha para o final a escrita estabiliza numa textura 

mais rarefeita e um regresso à utilização de valores longos característicos quer da 

introdução quer das transições entre as secções.  
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4.4 Sugestões de interpretação/performance 

 

Seria uma redundância dizer aqui que a interpretação da obra deverá ter 

em conta todos os aspectos de que se falou até aqui, desde a realidade sócio-

cultural do compositor, as suas ideias e filosofias em relação à música e as 

considerações analíticas abordadas. Esse facto é, naturalmente, inerente à 

própria existência deste trabalho. Também não se vão aqui dar sugestões sobre 

a realização física da performance em termos de espaço ou cenário, se assim se 

quiser dizer. Sobre este aspecto o compositor dá algumas indicações de 

disposição do espaço, de luz, etc., no prefácio da partitura. 

Importa aqui abordar outros aspectos, provavelmente mais ligados à 

performance do que à interpretação (se é que é possível separar estes dois 

parâmetros). Estes aspectos ligam-se com a abordagem que se deve fazer à 

peça, ou seja, o modo como se deverá encarar a obra como um todo, e com 

eventuais dificuldades de execução que poderão surgir. Estas dificuldades 

estarão certamente ligadas a novas técnicas, ou técnicas não tradicionais, 

utilizadas pelo compositor. Assim, poderemos ter essencialmente dois tipos de 

dificuldades técnicas: a utilização e execução de quartos de tom e as sonoridades 

múltiplas.  

Em relação ao modo como se deve abordar a peça o compositor dá-nos 

algumas elucidações. Segundo o autor “a interpretação deve ser assimétrica e 

irregular, fluente.”61 Esta afirmação junto com uma outra que encontramos no 

prefácio da partitura, e que se encontra transcrita abaixo, indicam que a 

abordagem da obra deve almejar uma ideia de continuidade ao longo de toda a 

obra, tendo em conta e englobando toda a irregularidade da escrita e 

multiplicidade do discurso, que poderá e deverá sugerir a existência de mais do 

que um clarinete (daqui surge a inspiração do compositor para posteriormente 

                                                
61 LIMA, Cândido. Origens e segredos da música portuguesa contemporânea. Edições Politema, Porto, 

2003. 
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realizar a obra com dois clarinetistas que executam a mesma obra com um 

desfasamento temporal). 

“...a partitura deve ser tocada num “continuum” como se não houvesse 

respiração. O instrumentista deverá pensar na “respiração circular” como 

forma ideal de respirar esta música. Este “continuum” é válido para a fusão de 

planos opostos distantes, ou distintos: registos, timbres, intensidades, 

durações, etc. O efeito é como se se estivesse em presença de dois ou três 

clarinetes.”
62

 

 

Isto está directamente relacionado com uma filosofia que Cândido Lima 

defende em relação à estruturação e delineação da forma das suas obras em que 

o autor admite que a sua primeira preocupação é a visão global e exterior da 

obra, uma linha condutora geral que esboça o movimento integral no todo da 

obra. 

 

“Tenho consciência de que, quando escrevo uma obra, tenho mais atenção, 

digamos assim, o gesto externo e global de modo a envolver o público do que 

a estrutura interna...”
63

 

 

Assim sendo, um dos maiores objectivos da interpretação da obra será 

demonstrar claramente essa linha formal externa e contínua de um modo claro e 

perceptível para o público. 

 

4.4.1 Quartos de tom  

 

A divisão dos intervalos de meio-tom e consequente criação de chamados 

intervalos micro tonais (quarto de tom, oitavo de tom, etc.) é possível na quase 

totalidade da extensão do clarinete. De seguida será apresentada uma tabela 

com indicações/sugestões de dedilhações para os intervalos deste género que 

                                                
62LIMA, Cândido, Ncáãncôua: «prefácio» [partitura não editada] 

63 DIAS, António de Sousa. «Entrevista com o compositor Cândido Lima», Arte Musical. Nº 5/6, Outubro de 

1996. 
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existem na obra de Cândido Lima. Estas dedilhações, como acima é dito, são 

apenas sugestões porque existem vários factores que fazem com uma 

dedilhação possa ou não funcionar com um determinado instrumentista. O 

instrumento em particular que é usado, o barrilete, a combinação 

boquilha/palheta que se faz, e até a fisionomia do próprio clarinetista fazem com 

os resultados obtidos sejam de carácter muito individual. Assim sendo, as 

sugestões dadas devem ser consideradas como uma referência, a partir da qual 

cada clarinetista deverá procurar a solução que, de acordo com a sua situação, 

lhe proporcione o melhor resultado possível. A tabela que se segue foi construída 

com base no clarinete de sistema Boehm de dezassete chaves. 

 

 

 

 

 

 

Para esta nota não 

se consegue uma 

dedilhação exacta. 

Uma solução 

alternativa será, com 

a dedilhação do fá # 

2, elevar a chave 

respectiva a meia 

altura. 
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Tab. 3 – Possibilidades de dedilhações para 

execução de quartos de tom 

 

 

 

4.4.2 Sonoridades múltiplas 

 

Em relação às sonoridades múltiplas, e digo “às” porque existe mais do 

que um tipo, é, talvez, importante abordar a assunto um pouco mais 

pormenorizadamente. 

O fenómeno acústico de produzir dois ou mais sons simultaneamente em 

instrumentos de sopro é pela primeira descrito por António Ferrannini do 

Conservatório de San Pietro a Majella de Nápoles, de acordo com um livro de T. 

Pace intitulado Ancie battenti... 
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Qualquer dedilhação das notas fundamentais do clarinete tem a 

capacidade de, com alterações ao nível da embocadura e da pressão do sopro, 

produzir parciais superiores de acordo com a série dos harmónicos. No caso do 

clarinete, que acusticamente se comporta como um tubo fechado, apenas os 

harmónicos impares se podem ouvir. No entanto, o resultado obtido na prática 

não tão linear como pode à partida parecer. No seu livro New Directions for 

Clarinet, Phillip Rehfeldt exemplifica muito claramente a diferença entre aquilo 

que obteríamos teoricamente e o resultado que se verifica na prática.  

 

 

Ex. 61 – Série dos harmónicos tendo como fundamental a nota lá 2 

 

Ex. 62 – Sonoridade múltipla resultante no clarinete com a dedilhação da nota lá 2 

 

Ex. 63 – Harmónicos resultantes no clarinete com a dedilhação da nota lá 2 

Nos exemplos anteriores, em tudo semelhantes aos utilizados por 

Rehfeldt, o exemplo 61 representa a série de harmónicos que obteríamos tendo 

como fundamental a dedilhação de la 2 (as notas “negras” são os harmónicos 

que o clarinete não produz devido à sua condição de tubo acusticamente 

fechado). O exemplo 62 ilustra a sonoridade múltipla que se consegue com a 

mesma dedilhação, sendo as notas negras as menos proeminentes. Por fim, 

temos no exemplo 63 as notas que resultam com a mesma dedilhação mas 

isoladamente, isto é, de outro modo que não como uma sonoridade múltipla 

(multifónico). É facilmente visível que existe uma grande diferença principalmente 
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no que diz respeito aos harmónicos mais agudos. As razões para tal disparidade 

de sons resultantes são várias. Primeiro porque o clarinete é “naturalmente 

desafinado” no registo sobre-agudo (acima do dó 5), daí a utilização das 

chamadas “dedilhações de forquilha” (dedilhações que são ligeiramente 

diferentes da dedilhação da nota fundamental para corrigir a afinação). Outra 

razão será o facto de os ajustamentos necessários ao nível da embocadura para 

a produção destas sonoridades, que na grande maioria das vezes se relaciona 

com o relaxar da pressão labial, provocarem a desafinação no registo agudo. 

Todos estes factores aliados aos já referidos aquando da abordagem dos quartos 

de tom, como o tipo de instrumento utilizado, a boquilha e palhetas usadas e a 

própria fisionomia do clarinetista, fazem com que os resultados obtidos sejam 

muito subjectivos e com grande margem de variação. 

Em Ncáãncôua, Cândido Lima utiliza alguns tipos diferentes de 

sonoridades múltiplas. Seguidamente são apresentados alguns exemplos desses 

vários tipos de sonoridades e é feita uma explicação quer do significado quer de 

uma sugestão de execução. 

 

                   

Ex. 64 – Lima: Ncáãncôua (sonoridades múltiplas) 

 

No exemplo 64 temos um tipo de sonoridade múltipla em que o objectivo é 

a audição de dois sons simultaneamente e de modo estável, ou seja, sem 

agitação. O compositor sugere que se devem “escolher os melhores de acordo 

com o instrumento e o instrumentista”64. Para a execução, sugere-se que seja 

utilizada a dedilhação da nota fundamental (nota negra) e, através do 

relaxamento da pressão do ar, se obtenha um harmónico superior. Importa aqui 

esclarecer que as notas superiores nos exemplos não são as notas que se vão 

obter como harmónicos. Como se pode verificar na explicação dada 
                                                
64 LIMA, Cândido, Ncáãncôua: «prefácio» [partitura não editada] 
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anteriormente sobre a produção de sonoridades múltiplas no clarinete, as notas 

escritas não fazem parte da série de harmónicos exequíveis tendo como 

fundamentais as notas apresentadas.  

 

             

Ex. 65 - Lima: Ncáãncôua (sonoridades múltiplas) 

 

 

No tipo de sonoridade múltipla apresentado no exemplo 65, o objectivo é 

um “som fundamental que gera sons harmónicos / enarmónicos / ruídos agudos e 

graves indefinidos, mantendo-os sem agitação”65. O que é pretendido aqui é, 

portanto, uma sonoridades com vários sons (três ou mais) que seja estável, isto 

é, que não possua oscilações de altura e/ou afinação. Para obter este tipo de 

sonoridade é necessário encontrar uma dedilhação em que o som fundamental 

seja o que está escrito na partitura e depois, através do relaxamento da 

embocadura, do controle da maior ou menor abertura da garganta e da pressão 

do ar, obter uma sonoridade múltipla.  

Nos casos em que a dedilhação da nota fundamental implica fechar uma 

boa porção dos buracos do tubo do clarinete (como são os casos do primeiro e 

terceiro multifónicos do exemplo 65), essa mesma dedilhação permite obter a 

sonoridade desejada. Nos casos em que a dedilhação da nota fundamental 

implica o tubo aberto ou semiaberto (segundo e quarto múltifónicos), a produção 

de uma sonoridade múltipla com a mesma dedilhação é de difícil execução. 

Nestes casos sugere-se que se procure uma dedilhação alternativa para a 

fundamental, mesmo que, como acontece na maioria dos casos, a afinação da 

fundamental seja prejudicada. A tabela 4 apresenta algumas sugestões de 

                                                
65 LIMA, Cândido, Ncáãncôua: «prefácio» [partitura não editada] 
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dedilhações possíveis para a obtenção da sonoridade pretendida, utilizando 

dedilhações alternativas para a nota fundamental. 

 

 

  

 

 

 

Tab. 4 – Sugestões de dedilhações para multifónicos 

 

 O exemplo 66 apresenta um outro tipo de sonoridade múltipla em que o 

objectivo é a audição de dois sons simultâneos. Neste caso, porém, a obtenção 

do segundo som é feita de um modo diverso. Trata-se da produção simultânea de 

sons vocais por parte do instrumentista. Neste caso específico, o ideal é que se 

consiga vocalizar as mesmas alturas que se estão a tocar, obviamente de acordo 

com a tessitura do instrumentista. 

 

 

Ex. 66 - Lima: Ncáãncôua (sonoridades múltiplas) 
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4.4.3 Sons vocais 

A produção de sons vocais enquanto se toca é uma técnica possível em 

toda a extensão do registo do clarinete. Estes sons executam-se pronunciando o 

som “hum” ao mesmo tempo que se sopra para dentro do instrumento. Para a 

produção deste efeito é necessário que os músculos da garganta estejam 

relaxados. A produção de sons com alturas definidas também é possível mas 

requer, naturalmente, uma grande prática. 

  

 

 

 

Ex. 67 - Lima: Ncáãncôua (sonoridades múltiplas) 

 

 

 No exemplo 67 temos uma sonoridade múltipla em que se deve, após 

“encontrada uma textura de multifónicos de vário tipo, procurar estabilizá-la na 

sua definição e sublinhando / articulando as suas partes individuais”66. O modo de 

produção deste tipo de sonoridade é semelhante aos outros já referidos. Contudo, 

aqui o compositor pretende que, após a estabilização do multifónico, se provoca 

variação dentro deste mesmo. Para conseguir isto sugerem-se ligeiras flutuações 

quer na pressão do ar quer na pressão exercida no lábio. Através desta técnica 

consegue-se, por exemplo, fazer sobressair alternadamente uma ou outra nota 

das pertencentes ao próprio multifónico.  

 

 

 

                                                
66 LIMA, Cândido, Ncáãncôua: «prefácio» [partitura não editada] 
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Conclusão 

 

No primeiro capítulo desta dissertação foram feitas algumas considerações 

sobre a grande evolução registada, principalmente na segunda metade do séc. 

XX, na composição de obras para clarinete solo. 

Quando se discute a performance de música moderna é muito frequente 

enfatizar-se a sua extrema dificuldade e tende-se a olhar os seus executantes 

como virtuosos. Esta ideia é, contudo, pouco correcta. A maioria dos problemas 

com que os executantes se deparam aquando da abordagem da música moderna 

advém do facto da sua formação ser maioritariamente orientada para a música 

dita clássica, não lhes fornecendo portanto as competências requeridas por este 

novo tipo de música.  

Esta reflexão foi um dos principais impulsos para a realização deste 

trabalho. As obras estudadas aqui, embora não sendo de extrema dificuldade e 

muito menos impossíveis de tocar, não se coadunam com a formação que, salvo 

algumas excepções, é dada aos alunos nos conservatórios e escolas de música. 

Na grande maioria dos casos, a formação dada hoje nas instituições de ensino da 

música ainda é quase exclusivamente orientada para uma estética clássico-

romântica, com algumas incursões ao início do séc. XX. No caso particular do 

clarinete, existe uma enorme quantidade de literatura (provavelmente a maioria do 

reportório) que foi composta durante todo o século passado. Esta literatura exige 

do clarinetista, para além das competências necessárias para a interpretação de 

música clássica ou romântica (como, por exemplo, uma boa qualidade sonora e 

boa articulação), uma série de outras competências como a execução de quartos 

de tom, de multifónicos, de notas extremas do registo do instrumento, etc., para 

as quais a formação deveria preparar os instrumentistas. 

O estudo de literatura para clarinete solo é um meio privilegiado para a 

abordagem destas novas técnicas. Pelo facto de a realização destas obras 

depender apenas de um indivíduo, a sua utilização quer em termos académicos 

quer em recitais tem algumas vantagens.  
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Devido a uma maior liberdade intrínseca da interpretação destas obras, 

pelo facto de não existirem todas preocupações próprias da música de conjunto, a 

sua execução facilita a abordagem de técnicas que, noutro contexto, seria 

bastante mais problemática. Como exemplo podemos usar o caso dos 

múltifónicos ou sonoridades múltiplas. Este tipo de sonoridades são, no clarinete, 

de emissão pouco imediata mesmo quando realizadas por executantes 

experientes. Ora, a abordagem pela primeira vez deste tipo de sonoridades seria 

muito mais problemática se fosse feita num contexto de música de conjunto. Num 

contexto individual o executante pode explorar essas mais relaxadamente sem se 

preocupar em tocar junto com terceiros.  

As três obras estudadas nesta dissertação – Três Fragmentos de António 

Pinho Vargas, Integrais II de João Pedro Oliveira, e Ncáãncôua de Cândido Lima 

– constituem um excelente programa de recital assim como são bons exemplos 

de fontes para o estudo da música moderna. Para além das capacidades exigidas 

para vencer tecnicamente as obras, o executante tem ainda que conseguir criar 

uma interpretação adequada. Na performance de obras para instrumento solo, 

uma compreensão dos contornos e das formas das frases e do discurso musical 

são de especial importância. O intérprete deve conhecer a obra para além da sua 

dimensão técnica. Portanto, o intérprete deve tentar descobrir as intenções do 

compositor e projectá-las para o público de acordo com as suas capacidades e a 

sua visão pessoal da obra, ou seja, criar uma interpretação da obra. Para criar 

uma interpretação é necessário fazer escolhas, optar sobre os aspectos que 

devem ser evidenciados ou não na globalidade do discurso musical. Para tomar 

estas opções o intérprete deve fazer uma análise cuidada das obras em questão. 

Esta análise deve orientar-se para a criação de uma ideia de como a peça deve 

ouvida e logo, por analogia, como deve ser tocada. Em suma, neste caso a 

análise deve ser uma orientação para a interpretação. 
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