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Resumo 

Esta dissertação trata das peças exclusivamente para instrumentos de percussão 

de Eduardo Guimarães Álvares (Estudo I, Estudo II - A Falsa Rhumba, Pocema, 

Pratilheiros Catapimbásticos, Taleas e Rhythmas II), compositor que teve extrema 

importância para a música contemporânea no Brasil. Além de compor, trabalhando 

diretamente com os intérpretes e trazendo inovações consideráveis em sua escrita para 

percussão, também atuou como diretor de festivais e instituições culturais. 

O processo de preparação de uma obra musical vai além da decodificação dos 

símbolos impressos na partitura. Algumas decisões devem ser tomadas para atingir um 

resultado que satisfaça o intérprete, o compositor e o público. O objetivo dessa pesquisa 

é guiar essas decisões com base na estética do compositor, nas características acústicas 

dos instrumentos, nos limites e facilidades na técnica de execução dos instrumentos, 

além dos símbolos da partitura que englobam a estrutura harmônica, melódica, rítmica, 

textura, equilíbrio entre as vozes, entre outras questões musicais, bem como o contexto 

social, histórico e artístico (musical e não musical) nos quais se insere a obra de 

Eduardo Guimarães Álvares.  

Para isso foi coletado todo o material possível sobre o compositor como 

partituras, matérias de jornais, revistas, blogs, programas de concerto, notas de CD e 

entrevista com músicos que trabalharam diretamente com o compositor, além de 

conversas com o próprio compositor. 

Essa pesquisa mostra algumas facetas do universo que é a arte de Eduardo 

Guimarães Álvares. 

Palavras-chave: Eduardo Guimarães Álvares, Percussão, Música brasileira, Música 

contemporânea, Múltipla percussão, Vibrafone, Marimba, Música teatral, Estudo I, Estudo II, A 

Falsa Rhumba, Taleas, Pratilheiros Catapimbásticos, Pocema. 
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Abstract 

This dissertation studies the Eduardo Guimarães Álvares’s pieces written 

exclusively for percussion instruments (Estudo I, Estudo II - A Falsa Rhumba, Pocema, 

Pratilheiros Catapimbásticos, Taleas and Rhythmas II). Alvares had an extreme 

importance to brazilian contemporary music. Besides composing, working with players 

and bringing innovations in his writing for percussion, he also worked as a director at 

relevant festivals and cultural institutions. 

The composition's process of a musical piece goes beyond the decodification of 

the printed symbols on a score. Some decisions must be made to achieve a result that 

satisfies the performer, the composer and the audience. The goal of this research is to 

guide these decisions based on the composer’s aesthetics, acoustic features of the 

instruments, technical complications of the instruments, besides the score’s symbols 

that includes harmonic, melodic and rhythmic structure, texture and voicing. As well 

historical, social and artistic (musical and non-musical) context of Eduardo Álvares’s 

pieces. 

In order to achieve the most reliable result, it was collected all possible material 

about the composer: scores, newspaper, magazines, blogs, concert programs, CD notes, 

interviews with musicians that worked directly with him and conversations with the 

composer himself. 

Eduardo Guimarães Alvares’s art is a universe and this research shows some of 

its faces. 

Keywords: Eduardo Guimarães Álvares, Percussion, Brazilian music, Contemporary 

music, Multiple percussion, Vibraphone, Marimba, Music-theater, Estudo I, Estudo II, A Falsa 

Rhumba, Taleas, Pratilheiros Catapimbásticos, Pocema, tam-tam. 
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Introdução 

A ideia para essa pesquisa nasce da minha vontade de aprender e discutir uma ou 

mais obras para percussão de um compositor de destaque. Para isso, seria de grande 

valia estabelecer contato direto com o compositor para entender sua escrita e o contexto 

social, histórico e cultural de sua obra. A partir dessas informações, estabelecer-se-iam 

possibilidades interpretativas que serviriam para a construção de uma execução 

embasada e sólida das peças. Seria uma experiência que contribuiria inclusive para a 

execução de peças de outros compositores nas quais possam ser aplicados os mesmos 

métodos de pesquisa e estudo. 

Pesquisei, então, o catálogo dos compositores citados no artigo: Os eventos para 

divulgação da música contemporânea no Brasil. (ÁLVARES, E. G. 2012) e as peças 

para percussão desses compositores, entre outros. Inicialmente decidi procurar um 

compositor brasileiro que fosse acessível, para eu estabelecer contato, e que tivesse 

peças para percussão com as quais eu me identificasse. 

Escolhi Eduardo Álvares, compositor de grande relevância que, além de compor, 

contribuiu para a música brasileira através de sua trajetória como intérprete, professor e 

diretor de festivais de música e instituições culturais, como será detalhado em uma 

breve biografia do compositor no capítulo 1.  

Eduardo Álvares não tinha uma obra escrita para percussão solo, o que traria 

uma dificuldade: fazer uma pesquisa individual e voltada para performance que 

dependeria de outras pessoas para tocarem comigo. 

Escrevi um e-mail ao Eduardo Álvares dia 11 de fevereiro de 2012 explicando a 

ideia da pesquisa e perguntando se ele teria interesse em escrever um solo para 

percussão. Ele me respondeu: “Eu poderia escrever uma peça para um percussionista, 

uma espécie de estudo para um instrumental variado. [múltipla percussão
1
]” 

2
. Aceitei a 

proposta do compositor respeitando suas ideias mais espontâneas, pois estas seriam as 

mais valiosas para a pesquisa e o objetivo inicial era aprender e entender o pensamento 

musical dele. 

Então se estabeleceu um tipo de colaboração compositor-intérprete onde o 

intérprete aprenderia com o compositor a tocar a sua música de uma maneira que 

                                                 
1
 “A percussão múltipla é uma vertente interpretativa na qual um executante reúne 

diversos instrumentos para serem tocados alternada ou simultaneamente por necessidade 

imposta pela obra (seja ela solo, de câmara, de concerto ou outra).” (MORAIS, STASI. 

2010:61). 

2
  Eduardo Álvares por e-mail no dia 12 de fevereiro de 2012 
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atingisse os objetivos do compositor. O resultado seria um trabalho não só sobre a 

performance de uma obra, mas também sobre o processo de colaboração compositor-

intérprete. A colaboração compositor-intérprete será discutida no capítulo 1.1.2. 

O trabalho de pesquisa, preparação e estreia da peça encomendada a Álvares 

seria algo que, além de servir como um grande aprendizado para o intérprete que teria 

de lidar com problemas técnicos e musicais, contribuiria para a solidificação e 

diversificação do repertório brasileiro para percussão solo. 

O registro do processo de preparação dessa peça nova para percussão, desde o 

primeiro contato com as ideias composicionais até a performance ao vivo e a gravação, 

dão subsídios a outros intérpretes que a tocarão no futuro e outros compositores que 

queiram escrever para percussão, assim como proporciona contato com a linguagem, 

pensamento e técnicas do compositor além de mostrar como a escrita do compositor 

pode ser adaptada às especificidades de cada instrumento de percussão. 

No período em que o solo de Eduardo Álvares para percussão ainda não tinha 

sido entregue, fiz o levantamento do repertório com percussão do compositor e comecei 

a tocar e a pesquisar aspectos estruturais e de performance de suas outras peças escritas 

exclusivamente para percussão. 

Até o presente momento, a maneira de conseguir as partituras é entrar em 

contato com as pessoas que tocaram as músicas, não há edição publicada das peças de 

Eduardo Álvares. As partituras utilizadas nessa pesquisa foram conseguidas com 

Eduardo Álvares, grupo PIAP da UNESP, Ricardo Bologna, Joaquim Abreu, Paulo 

Álvares, Jussara Fernandino e Fernando Rocha. 

As pesquisas sobre o compositor Eduardo Álvares já existentes são uma 

monografia escrita por Moisés Pantolfi da Silva, em seu trabalho de conclusão de curso 

de bacharelado em instrumento na Universidade de São Paulo, chamada: Análise 

Interpretativa da Obra Estudo II: “A Falsa Rhumba” de Eduardo G. Álvares. (2011) 

e uma dissertação de Diogo Lefèvre, mestre pela UNESP, chamada: Poesia e 

Composição na Canção: Estudo analítico dos Três Cantos de Hilda Hilst (2002) de 

Almeida Prado e de canções do álbum Poesia Paulista (1998) de Achille Picchi, 

Eduardo Guimarães Álvares e José Augusto Mannis; composição comentada da 

canção A Casa do Tempo Perdido (2008) de Diogo Lefèvre (LEFÈVRE 2008), onde as 

canções Rito, Mosca (uma Abordagem Crítica) e Com Som Sem Som de Eduardo 

Álvares são analisadas. 

Infelizmente, durante este processo colaborativo, o compositor veio a falecer no 

dia 26 de março de 2013 após lutar por alguns anos contra um câncer. Então, o principal 

objetivo da pesquisa que era aprender com o próprio compositor sobre sua música não 

era mais possível. Como o solo para percussão não deveria estar terminado (afinal ele 

não tinha me mandado), as outras peças para percussão de Eduardo Álvares se tornaram 
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o foco principal da pesquisa. A principal fonte de informação seriam os músicos que 

trabalharam com o compositor. 

Alguns meses depois, o irmão de Eduardo Álvares, o pianista e compositor 

Paulo Álvares começou a organizar as partituras e o catálogo de Eduardo Álvares e 

achou o solo para percussão entre diversas peças inacabadas, como o solo para tímpanos 

e grupo de percussão, A Lua do Meio Dia e algumas outras peças acabadas e inéditas. 

Paulo Álvares se comprometeu a acabar algumas peças do Eduardo Álvares incluindo o 

solo para percussão que encomendei (visto que este, segundo, ele estava bastante 

adiantado). Desta forma, pretendo no futuro pesquisar e tocar este solo para percussão. 

Com o intuito de obter mais conhecimento acerca da linguagem e escrita musical 

de Eduardo Álvares, coletei material sobre suas obras, inicialmente de forma bem 

ampla. Fiz o levantamento de todas as obras com percussão, notas de CD, notas de 

programa, textos acadêmicos, gravações em áudio e em vídeo aos quais tive acesso, 

buscando entender aspectos culturais e estruturais de cada peça. Finalmente acabei 

focando a pesquisa nas peças exclusivamente para instrumentos de percussão (Capítulo 

2). São elas: Estudo I, Estudo II (A Falsa Rhumba), Pocema, Pratilheiros 

Catapimbásticos e Taleas. 

As cinco peças de Eduardo Álvares escritas exclusivamente para percussão 

foram todas escritas em colaboração com os músicos que fizeram suas estreias. A sexta 

peça, o solo Rhythmas II será estreado por mim. A pesquisa que o compositor fez antes 

de escrever o solo está relatada no começo do capítulo 2. Procurei alguns 

percussionistas que estrearam as obras de Álvares para saber suas visões a cerca delas e 

o que o compositor dizia sobre elas. Foram eles: Joaquim Abreu e Ricardo Bologna. 

Eduardo Campos, percussionista que também foi fonte de informação, não estreou uma 

peça exclusivamente para percussão do compositor, mas trabalhou intensamente com 

ele no grupo de música cênica Ópera Vitrine em Belo Horizonte. A importância da 

música cênica na obra de Eduardo Álvares reaparece em mais de um capítulo a seguir. 

As entrevistas são transcritas nos anexos I, II e III. 

Durante a pesquisa e execução das obras cada uma delas parecia um universo 

particular apesar de haver elementos em comum. Por isso, optei por não padronizar a 

metodologia de estudo de cada obra e diferentes abordagens foram feitas. 

Em 15 de Julho de 2013 fiz um recital palestra sobre os dois estudos para 

marimba e vibrafone na Escola de Música da UFMG, no qual esteve presente Paulo 

Álvares que complementou ao fim com informações acerca da estrutura da escrita e 

contexto histórico da obra de Eduardo Álvares. 

As reflexões a partir das observações das partituras, audição das gravações, 

discussões com Joaquim Abreu, Ricardo Bologna, Eduardo Campos e Paulo Álvares 

foram de grande ajuda para atingir um dos meus objetivos iniciais que era aprender 
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sobre os aspectos da performance de obras de um compositor de destaque. O Capítulo 2 

é, em grande parte, o resultado dessas reflexões e aprendizado. 
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1. O compositor Eduardo Álvares 

Nascido e criado na região central de Uberlândia, Eduardo Guimarães Álvares 

estudou no Conservatório Estadual Cora Pavan Capparelli. Sua mãe foi musicista e ele 

herdou do pai o amor pelas artes plásticas. “Na verdade, comecei pelas artes plásticas, 

graças à professora de artes Mary di Iorio. Fui aluno dela no colégio Polivalente, que foi 

o melhor lugar que estudei na vida. Lá, eu fiz aulas de cerâmica, gráfica e comecei 

piano no Conservatório na mesma época” (ÁLVARES, E. G. apud MOTA 2012). 

Com 17 anos, Eduardo Álvares, muda para Belo Horizonte, largando o curso de 

artes plásticas, e passa a se dedicar à composição musical. O compositor afirma: 

“Descobri que queria ser compositor, porque composição tem a ver com artes plásticas. 

A música tem toda uma arquitetura musical” (ÁLVARES, E. G. apud MOTA 2012). 

Um dado que não foi encontrado nas biografias da internet é o período em que 

Eduardo Álvares se dedicava ao estudo e prática do canto. Mas ele afirma: 

Eu comecei a cantar porque tinha rouquidão. Foi mais para fazer técnica 

vocal e melhorar a voz falada. Quando eu comecei a cantar mesmo aí eu pensei em 

encerrar a carreira ganhando algum concurso. Tentei no Rio na Funarte, perdi. Aí 

tentei nos jovens solistas em SP levei bronca porque queria cantar Stravinsky, mas 

era para orquestra de câmara, aí tentei na Ospa e ganhei segundo lugar. Tinha 

que ser peça sinfônica, aí cantei Mahler. Foi o ápice e o fim da carreira. Não 

gosto de palco
3
. 

A sua pequena trajetória como cantor acabou tendo grande relevância para sua 

obra como compositor, já que ele escreveu diversas obras vocais como as Baladas da 

Cantora Fantasma do Rádio, Fogo no Canavial para grande orquestra e coro feminino, 

A Decadência da Tuba entre outras. 

Na Universidade de São Paulo estudou com Willy Corrêa de Oliveira e Gilberto 

Mendes até 1984. Fez também cursos com os compositores Aylton Escobar, Hans J. 

Hespos, Dante Grela e Conrad Boehmer. 

Como compositor, recebeu diversos prêmios além de ter participado de diversos 

festivais. Em 1985 foi selecionado para a IV Bienal de Música Brasileira 

Contemporânea
4
, com a peça “Três Canções para Barítono e Clarinete”, obra que 

também foi classificada para a III Trimalca, organizada em nome do Conselho 

Internacional de Música da UNESCO
5
. Recebeu em 1991 o prêmio Gold Amadeus no 

                                                 
3
 Eduardo Álvares por rede social dia 3 de Junho de 2012 

4
 DURUM 2008 

5
 nota de programa do concerto na Escola de Música da UFMG dia 29/04/1993  
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concurso Musik Kreativ, na Alemanha
6
, pelo concerto Aleatoric Mobiles, apresentado 

junto com o pianista Paulo Álvares
7
 e pelo filme A Generalíssima do Piano

8
. No mesmo 

ano, venceu a concorrência Fiat para as Artes
9
 com a Ópera Vitrine – Um Moço Muito 

Branco, baseada em conto de Guimarães Rosa
10

, e ainda recebeu o prêmio de melhor 

trilha sonora original para Álbum de Família de Nelson Rodrigues, com o grupo Galpão 

de Belo Horizonte
11

. Em 2003 foi contemplado com a Bolsa Vitae de Artes para compor 

a ópera O enigma de Caim
12

. 

Eduardo Álvares também atuou como diretor, coordenador e administrador de 

diversos festivais de música contemporânea e instituições culturais. 

Entre 1986 e 1996 foi coordenador dos Ciclos de Música Contemporânea e 

Festival Articulações (Sons da Atualidade) em Belo Horizonte. Foi idealizador do 

Festival Intermídia, para espetáculos multimídia, em 1992. (ÁLVARES, E.G. 2013) 

De 1993 a 1996 ocupou os cargos de superintendente de programação e, depois, 

de presidente da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte
13

. Foi coordenador do 

XXXIII Festival Música Nova de São Paulo em 1997
14

. De 1997 a 1999 foi diretor 

artístico e coordenador da Sinfonia Cultura, Orquestra da Fundação Padre Anchieta
15

. 

 De 2005 a 2012 foi professor da Universidade Livre de Música Tom Jobim16.  

O compositor [Eduardo Álvares], também escreveu artigos sobre música 

de concerto no Segundo Caderno do jornal Estado de Minas e na Gazeta 

Mercantil, além de redigir notas para programas da Orquestra Sinfônica do 

                                                 
6
 DURUM 2008 

7
 nota de programa do concerto na Escola de Música da UFMG dia 29/04/1993 

8
 Álvares, E. G. 2013 

9 Nota de programa Música de Invenção e UAKTI do Centro Cultural Banco do Brasil, 

data não informada. 

10
 Nota de programa do concerto na Escola de Música da UFMG dia 29/04/1993  

11
 LEITE 2012 

12
 DURUM 2008 

13
 LEITE 2012 

14
 Álvares, E. G. 2013 

15
 LEITE 2012 

16
 DURUM 2008 
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Estado de São Paulo e para o guia do ouvinte da Rádio Cultura FM de São Paulo. 

[...] 
17

 

Em 2012 compôs Cortejos (Concerto Intervenção) para grupo de percussão, 

metais, coro misto e mezzo soprano solista em comemoração aos 30 anos do Centro 

Cultural São Paulo. Essa composição remete à festa de Nossa Senhora do Rosário, em 

Uberlândia. “Era também um cortejo e eu me lembro de que, mesmo muito pequeno, eu 

ficava admirado com aquela batida diferente, cada grupo se apresentando de um jeito 

próprio”, disse Álvares. No mesmo ano compôs O Fogo no Canavial, inspirada no 

poema de João Cabral de Melo Neto, estreada em 3 de junho de 2012, na Sala São 

Paulo com a Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo (Osusp). “Como 

Uberlândia é muito seca, eu me lembro dos focos de incêndio. Uma vez vi também um 

canavial pegando fogo em Goiás”, disse o artista. (MOTA 2012). 

Falando sobre os timbres e texturas de O Fogo no Canavial, o compositor 

afirmou: 

(...) Os chiados do coro com os chocalhos deu aquele crepitar do fogo 

quando a palha está bem seca, mas eu não quis só imitar essa sonoridade. Foi um 

pouco de invenção dos percussivos granulados para ter alguma afinidade com as 

consoantes sibilantes
18

. 

Eduardo Álvares faleceu em 26 de março de 2013 deixando algumas obras 

inacabadas e outras sem serem estreadas. O ano de 2012 foi o ano em que o compositor 

mais escreveu música: “Eu nunca escrevi tanta música em tão pouco tempo” 
19

. Devido 

às diversas encomendas que recebeu como do Centro Cultural São Paulo, Orquestra 

Sinfônica do Estado de São Paulo, Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo e 

FUNARTE. 

1.1 Eduardo Álvares e a percussão 

Álvares afirmava que gostava muito de percussão. Ele falava que instrumentos 

como o patangome (fig. 2 no subcapítulo 2.1) bem como a força rítmica dos grupos nas 

festas da Nossa Senhora do Rosário em Uberlândia e bandas de Diamantina (com seus 

pratilheiros) lhe causavam um grande impacto e fascínio. Quando estudante de 

composição, a percussão também lhe era apresentada com um papel importante nos 

eventos e cursos que ele frequentou. Ela era uma alternativa de destaque na busca de 

uma expressão musical baseada em outros parâmetros musicais que não a altura: 

                                                 
17

 PERCORSO 2007 

18
 Eduardo Álvares por rede social dia 3 de Junho de 2012 

19 
Idem 
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 Aqui no Brasil, penso eu, a maioria das pessoas tem contato com a 

percussão nas festas populares ou através de discos de música popular ou 

folclórica. Pelos menos comigo foi assim. Bem pequeno eu assistia a Festa de 

Nossa Senhora do Rosário em Uberlândia onde nasci. Essa é a impressão mais 

fascinante que tenho da música com percussão, era impactante assistir a vários 

grupos naquele cortejo. Talvez muito mais que no carnaval ou em música que 

escutava em LPs pelo efeito imediato da percussão ao vivo e pela variedade 

rítmica de cada grupo. (...) A percussão me levou a expandir meu trabalho de 

composição, da minha escrita musical, em direção ao estudo do tempo, do ritmo. 

Em algumas peças que escrevi, tento expandir as noções de tempo liso e estriado, 

como define Boulez. As questões ligadas ao tempo, ao ritmo como fator expressivo 

na linguagem musical estão muito presentes na música que eu escrevo. O ritmo 

para mim, na minha música, é um elemento teatral, de efeito imediato sobre a 

escuta e a percepção do ouvinte. E tem toda uma carga de significados, pois me 

lembra os batuques que escutei na infância assim com a música exuberante de 

Varèse. O tempo é o parâmetro em comum entre a música e o teatro. (ÁLVARES, 

E. G. apud SILVA 2011: 39) 

Eduardo Álvares diz que “o tempo é o parâmetro comum entre a música e o 

teatro”.  Além disso, a experiência com a percussão nas festas populares é mais do que 

musical, é uma vivência. Nessas festas a música é um elemento que vem indissociável 

de toda carga cultural e simbólica como religião, vestimenta, dança, comida, entre 

outros. 

Como citado anteriormente, a obra de Eduardo Álvares sofre influência do 

pensamento e escrita de outros compositores como Varèse e Boulez. A música de 

Maurício Kagel (compositor e professor de música teatral) também exerceu uma forte 

influência, não somente na maneira de Eduardo Álvares pensar a música cênica, mas 

também em sua escrita em geral (BOLOGNA 2014). 

Eduardo Álvares contribuiu consideravelmente para a história da percussão de 

concerto no Brasil. Ele colaborou diretamente com grupos e músicos e escreveu 

diversas obras, algumas de bastante destaque no repertório brasileiro para percussão, 

como o Estudo II (A Falsa Rumba), um dos duos para vibrafone e marimba mais 

frequentemente tocados no Brasil. Duo Diálogos, Grupo de Percussão do Instituto de 

Artes do Planalto (PIAP) e Duo Contexto são alguns dos grupos de percussão que 

trabalharam diretamente com o compositor. 

1.1.1 A obra para percussão de Eduardo Álvares 

Até o presente momento, nem todas as peças de Eduardo Álvares estão 

catalogadas. A peça de câmara de Eduardo Álvares que confere maior destaque para a 

percussão (sobretudo por apresentar como solista os tímpanos) é A Lua do Meio Dia. 

Após a morte do compositor, essa peça foi finalizada por Paulo Álvares e estreada em 

dezembro de 2013. Os tímpanos são acompanhados por grupo de percussão, dois pianos 

e duas celestas. A nota de programa da peça diz: 
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 Derradeira obra do compositor mineiro Eduardo Guimarães Álvares, A 

Lua do Meio-Dia representa uma síntese depurada de sua linguagem musical, 

ápice de seu último período criativo, que se estende de 2008 até 2013. O 

compositor desenvolveu um vocabulário original de grande rigor e pluralidade 

técnica, sem no entanto ater-se à preocupação de homogeneidade que permeia a 

obra de compositores como Schoenberg ou Boulez. As influências são múltiplas: 

Claude Debussy, Igor Stravinsky, Edgar Varèse, György Ligeti, Luciano Berio e, 

sobretudo, Mauricio Kagel. Como um radar sismográfico de seu tempo, Eduardo 

reflete vários aspectos da música contemporânea.  

Há sim uma herança que podemos chamar de pós-serial, identificável nas 

harmonias dissonantes, nas oitavações e na amplitude das tessituras. Eduardo 

reintroduz procedimentos neotonais e neomodais associados a novas texturas, 

elementos submetidos a um intenso tratamento polimétrico. As melodias são 

angulosas e cheias de aspereza, sem nenhum resquício pós-romântico. Surgem, 

assim, dimensões expressivas atrevidamente heterogêneas.  

A “lua do meio-dia” é um fenômeno que acontece com frequência nos céus 

tropicais: a lua resplandece intensamente, contrapondo-se ao sol em brilho e 

pujança. A partir dessa ideia, Eduardo constrói sua dialética musical em um 

concerto para tímpanos e conjunto de percussão, homenageando a instrumentista 

Elizabeth Del Grande, por quem tinha a mais profunda admiração.  

Com grupos instrumentais dispostos antifonicamente no grande palco da Sala São 

Paulo, estão em constante oposição concertante timbres opacos de tambores e 

madeiras (representando a Lua) e timbres brilhantes de metais, pianos e celestas 

(representando o Sol). Dispostos em meia-lua, com os tímpanos no centro, a trama 

camerística traduz o intenso duelo de luz entre o Sol e a Lua. A peça se encerra de 

maneira explosiva, em um turbulento amálgama sonoro. 

De grande complexidade rítmica, a rigorosa construção frequencial (tanto na 

horizontalidade das alturas quanto na verticalidade dos caminhos harmônicos) 

revela um compositor no apogeu de seus recursos estilísticos: economia de meios, 

blocos de sons dispersos na textura orquestral e formações melódicas atonais de 

grande amplitude que se coagulam em clusters, como amebas sonoras.  

A partir das intervenções do tímpano, derivam- se ideias que serão desenvolvidas 

durante a peça. Macro e microestruturas revelam-se em perfeita harmonia de 

planejamento matemático. A grande oscilação da densidade orquestral evidencia o 

caráter teatral e dramático do som. A Lua do Meio-Dia revela um compositor e 

sua poética musical de grande liberdade expressiva, intensamente pessoal. 

(Álvares, Paulo. Nota de programa OSESP dezembro de 2013)  

O repertório de Eduardo Álvares para grupo de câmara ou orquestra, no qual a 

percussão tem grande relevância, conta com diversas obras. Abaixo, as obras com 

percussão são listadas em ordem crescente de data. Essa lista partiu do catálogo que 

havia no site do compositor, ao qual foram adicionadas outras peças conforme 

apareciam referenciadas em notícias, notas de programa, relatos de músicos e estreias 

no período da pesquisa e ainda é uma referência incompleta. 

 As peças sem indicação de data ocupam o lugar que ocupavam no site: 
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 - Ácratas, 1983 (dois pianos e percussão); 

- Estudo I, 1988 (vibrafone e marimba); 

- Estudo II, 1990 (vibrafone e marimba); 

- Pétala Petulância, 1991 (soprano, clarinete, trompete, trombone, percussão, 

piano); 

- A Decadência da Tuba, 1992 (piano, soprano, tuba e tam-tam oculto);  

- Pocema, 1992 (para dois percussionistas vocalistas e tam-tans); 

- Clitemnestra, 1994 (voz, piano e percussão), 

- Pratilheiros Catapimbásticos, 1994 (septeto de percussão); 

- Noctívolos, 2000 (clarinetes e percussão); 

- Noturno, 2000/2002 (clarinete baixo e vibrafone); 

- Pocema II (4 flautins, percussão e acordeom); 

- O Livro dos Seres Imaginários (piano e orquestra de sopros). Há uma versão 

para piano e orquestra sinfônica; 

- Viagens Pitorescas de Pai Ubu, 2003 (percussão e cordas); 

- O Enigma de Caim, Ópera em três atos, 2002-2003 (harpa, celesta, cravo, 

órgão, percussão, solistas, coral misto, cordas); 

- Taleas, 2003 (percussão, cordas); 

- Grafite Sonoro 2003 (flauta e marimba); 

- Taleas, 2004 (duas marimbas); 

- Balada da Cantora Fantasma do Rádio, 2006 (mezzo-soprano, flauta, 

clarinete, harpa, vibrafone, marimba, percussão, viola, violoncelo). Há uma versão para 

grande orquestra, como podemos ver no vídeo disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk0lLDfrbTg (acesso em 8/02/2014); 

- Tecendo a Manhã, 2009 (Violoncelo, piano, vibrafone, harpa, clarineta e coro); 

- Bricolage 2009 

- La (Di) Vision de los Vencidos 2009 (soprano e percussão); 

- Tutaméias 2011 (flauta, vibrafone e piano);  

- Pato Rítmico, 2012 (coro infantil, tenor solista e marimba); 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk0lLDfrbTg
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- Cortejos: Concerto-Intervenção, 2012 (coro misto, mezzo-soprano solista, 

grupo de metais e percussão); 

- Fogo no Canavial, 2012 (grande orquestra);  

- Paisagens Pelo Telefone e Outras Estórias, 2012 (piano, tuba, clarinete, 

violoncelo e percussão); 

- A Lua do Meio Dia 2012/2013 (tímpanista solista, grupo de percussão, dois 

pianos e duas celestas); 

- RHYTHMAS II ESQUISSO (Noctívolos & Noctilúcios), 2012 (múltipla 

percussão solo), inacabada; 

O estudo detalhado das peças escritas exclusivamente para percussão será 

apresentado no capítulo 2. 

1.1.2 Grupos que colaboraram na criação de novas peças de Eduardo 

Álvares escritas exclusivamente para instrumentos de 

percussão: 

O desenvolvimento do repertório na música de concerto escrita tem se dado, em 

grande parte, através da colaboração compositor-intérprete. No Brasil e no mundo, a 

busca dos intérpretes por novas obras estimulam os compositores a escrever obras 

específicas para um instrumento ou conjunto. Segundo Louise Campbell, após assistir o 

clarinetista Richard Mühlfeld, Brahms escreveu suas últimas obras de câmara, ensaiou 

com o grupo e fez revisões após os ensaios. Campbell relata também a sua própria 

experiência de colaboração e afirma que quando o intérprete já discutiu com o 

compositor durante o processo de composição, uma longa etapa da preparação já foi 

cumprida e a primeira leitura da partitura já é muito mais próxima do resultado final 

desejado em comparação a um processo no qual o intérprete busca entender a obra a 

partir da primeira leitura. (CAMPBELL 2012). 

 “[Eduardo Álvares] sempre escreveu para percussão porque conhecia os 

músicos, isso também ajuda.” (BOLOGNA 2014). A colaboração compositor-intérprete 

foi fundamental na formação da obra de Eduardo Álvares. Ele escreveu para percussão 

porque conhecia os intérpretes. Assim foi com os seus estudos para marimba e 

vibrafone. Ele planejou escrever 12, mas acabou escrevendo apenas 2, pois a busca 

pelos seus estudos para marimba e vibrafone não se manteve ativa. Sobre isto, o 

compositor afirma: 

A ideia inicial era escrever 12 estudos. Eu nunca pensei que esses dois 

primeiros estudos fossem fazer carreira. Na época eu acho que não houve muito 

interesse em escrever outros estudos porque também não me senti estimulado pelos 

intérpretes, que tocaram poucas vezes essas peças. Naquela época só havia 

percussionistas capazes de executar a peça aqui em São Paulo. Depois quando 
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ouvi o trabalho do Duo Contexto eu fiquei realmente animado a retomar essa 

ideia. (...) (ÁLVARES, E. G. apud SILVA 2011: 45) 

A colaboração compositor-intérprete também foi decisiva na formação do 

repertório para percussão múltipla quando ela ainda se estabelecia como instrumento de 

concerto, em meados do século XX: 

Para [Steven] Schick (2006), depois desse grande impulso inicial (que 

representaria uma primeira fase da história do grupo de percussão) dado por 

compositores como Varèse, Cage, Cowell e Chavez até 1943, houve certo momento 

de estagnação na literatura para percussão. Para o autor, o impulso seria dado 

novamente somente com a obra Drumming de Steve Reich em 1971 e sua 

associação com o grupo canadense de percussão Nexus. Ele se pergunta por que 

Stravinsky e Bartók, por exemplo, nunca escreveram para grupo de percussão, ou 

Varèse e tantos outros não escreveram um solo para percussão múltipla. A sua 

resposta para tal indagação é porque ninguém encomendou. Para o autor, esse é o 

grande diferencial que começa a ocorrer a partir da associação do Nexus com 

Reich; assim, os percussionistas passam a trabalhar com o compositor e, 

principalmente, a encomendar obras específicas. (MORAIS; STASI. 2010: 67-68) 

Nas citações acima, Álvares e Schick associam o desenvolvimento do repertório 

para percussão com a demanda pelas peças. 

Abaixo estão listados os grupos que estrearam peças escritas exclusivamente 

para percussão de Eduardo Álvares e as outras peças que os integrantes desses grupos 

estrearam em outras formações. 

Duo Diálogos (Joaquim Abreu e Carlos Tarcha) 

O Duo Diálogos foi o primeiro grupo de percussão a trabalhar diretamente com 

Eduardo Álvares. Formado no final de 1987 por Joaquim Abreu e Carlos Tarcha, foi um 

grupo que serviu de estímulo para os compositores da época. Mais de 40 obras foram 

dedicadas ao Duo Diálogos. Eles entregavam uma apostila falando dos teclados de 

percussão para ajudar os compositores a escreverem para marimba e vibrafone. Tendo 

em vista esse fato, se Eduardo Álvares já escrevia para percussão em uma época onde 

havia poucas peças para duo de percussão disponíveis (como afirma Ricardo Bologna 

na entrevista em anexo), isso se deve à intensa colaboração que o Duo Diálogos 

estabelecia com os compositores brasileiros. O Duo Diálogos foi um dos conjuntos de 

câmara especializado em música contemporânea de maior atividade no país: 

[Como Duo Diálogos, Carlos Tarcha e Joaquim Abreu] foram convidados 

a se apresentar no Carnegie Hall com prestigiosas críticas no New York Times, na 

Radio France – Paris, Rádio Bremen, Mozarteum de Salzburg, Festival Archipelle 

de Genebra e também nos Festivais de Inverno de Campos de Jordão, Londrina, 

Sociedade de Cultura Artística, Mozarteum Brasileiro dentre outros. Destacando-

se por sua brilhante e arrojada interpretação do repertório contemporâneo 

brasileiro e pelo estímulo e incentivo que ofereceram à criação e execução de mais 
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de 40 obras dedicadas ao Duo por nossos mais importantes compositores. Em 95 

lançaram o premiado CD Contemporary Percussion Music from Brazil pelo selo 

belga G.H.A. (DIÁLOGOS 2013) 

O Duo Diálogos estreou as seguintes peças de Eduardo Álvares: Estudo I para 

vibrafone e marimba de 1988, Estudo II (A falsa rhumba) para vibrafone e marimba de 

1990, Pocema, para dois percussionistas vocalistas e tam-tams de 1992. 

Os percussionistas do Duo Diálogos também estrearam outras obras de Eduardo 

Álvares em outras formações das quais fazem ou faziam parte. Carlos Tarcha, e o 

clarinetista Luis Afonso Montanha estrearam e gravaram no CD Duos e Trios 

contemporâneos (2003) o Noturno para clarinete baixo e vibrafone. Joaquim Abreu 

estreou em 2009 com a soprano Andrea Kaiser (Duo Materiales) a peça La (Di) Vision 

de Los Vencidos e com o clarinetista Paulo Passos o Noctívolos em 2000. 

Duo Contexto (Eduardo Leandro e Ricardo Bologna) 

O Duo Contexto foi formado em 1989 por Eduardo Leandro e Ricardo Bologna 

em São Paulo. Desde então, participou de vários concertos, festivais e gravações para a 

rádio e televisão no Brasil, Europa, América do Norte e Japão (CONTEXTO 2013). 

Ganharam algumas competições e tocaram com diversos músicos importantes tanto no 

cenário nacional quanto internacional, entre eles a flautista Verena Boshart, o duo de 

pianos Dordüncü e o clarinetista Luis Afonso Montanha. O Duo Contexto fez em 2005 

a estréia Taleas para duas marimbas. Gravaram em 2009 Taleas e o Estudo II - A falsa 

rhumba de Eduardo Álvares. 

Ricardo Bologna, por sua vez, estreou junto com a flautista Cássia Carrascoza, a 

peça Grafite Sonoro, para flauta e marimba em 2003, peça que deu nome a esse duo, o 

Duo Grafite. 

Ricardo Bologna também estreou diversas peças de Eduardo Álvares atuando 

como maestro, são elas: Tecendo a Manhã com o coro da Camerata de Curitiba e 

Percorso Ensemble em 2009; Cortejos, para grupo de percussão, metais, coro misto e 

mezzo soprano solista em 2012; O Fogo no Canavial, com a Orquestra Sinfônica da 

Universidade de São Paulo em 2012 e A Lua do Meio Dia, com Elizabeth Del Grande e 

o naipe de percussão da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo em 2013. Gravou 

também as Baladas da Cantora Fantasma do Rádio com o Percorso Ensemble em 

2007.  

PIAP 

O Grupo de Percussão do Instituto de Artes da UNESP  faz parte do curso de 

percussão da Universidade. Foi criado por John Boudler em 1978. Pelo grupo já 

passaram mais de 81 integrantes que se apresentam, estudam e/ou trabalham por todo o 

Brasil e em mais de 40 países nos cinco continentes. O PIAP estreou a peça: 
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Pratilheiros Catapimbásticos, para 7 percussionistas, de 1994,  sob encomenda da 

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e Universidade Livre de Música Tom 

Jobim. (ABEU 2010) 

1.1.3 Outros grupos e músicos. 

A seguir, listo os grupos e músicos que colaboraram com o compositor na 

criação, estreia ou gravação de peças de câmara nas quais a percussão tem grande 

relevância. 

Grupo Ópera Vitrine 

O Ópera Vitrine foi o grupo especializado em música cênica do qual Eduardo 

Álvares participou. Foi formado por Lucila Tragtemberg (soprano), Jussara Fernandino 

(piano), Juliano Ambrósio (tuba), Eduardo Campos (percussão) e Eduardo Guimarães 

Álvares (composição e direção). 

[Eduardo Álvares] Criou o grupo Ópera Vitrine, com o qual tem se 

apresentado em diversos festivais de música contemporânea, com a proposta, 

segundo seu depoimento, de ‘transformar o gestual do músico tradicional em 

quasi-ópera, revisitar sem nostalgia a música de concerto, comentando com graça 

(no sentido de gracejo, ou dom, ou atrativo) de maneira pouco sutil, quiçá 

escandalosamente seus lugares comuns’. [...] Para tornar ainda mais claro as 

intenções humorísticas do grupo Ópera Vitrine, seu criador cita um trecho de 

Guimarães Rosa: ‘Não é o chiste rasa coisa ordinária; tanto seja porque escancha 

os planos da lógica, propondo-nos realidade superior e dimensões para mágicos 

novos sistemas de pensamento’. (nota de programa Música de Invenção e Uakti do 

centro Cultural Banco do Brasil, data não informada) 

Eduardo Campos, percussionista do Ópera Vitrine, colaborou sistematicamente 

com Eduardo Álvares em Belo Horizonte. O grupo estreou a peça A Decadência da 

Tuba, em 1992. Nesta peça surge o som do tam-tam oculto e do “grito horrível” do 

percussionista na terceira parte intitulada O Tam-tam Oculto (Cena do Crime). O Ópera 

Vitrine também estreou Clitemnestra Rítmica de 1994. 

Percorso Ensemble 

O Percorso Ensemble, dirigido por Ricardo Bologna, tem sua formação 

instrumental variável. Da música de Stravinsky à obra de Xenakis, passando pelo 

compositor brasileiro Flo Menezes, o Percorso se dedica à divulgação de obras dos 

séculos XX e XXI. Estreou Tecendo a Manhã de Eduardo Álvares com o coro da 

Camerata de Curitiba em 2009 e gravou as Baladas da Cantora Fantasma do Rádio em 

2007. 
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Durum Percussão Brasil 

O grupo Durum gravou em 2008 a versão para quinteto de Pratilheiros 

Catapimbásticos: 

Formado em 2005 na cidade de São Paulo pelos percussionistas Fernando 

Chaib, Leopoldo Prado, Ricardo Appezzato, Richard Fraser e Rodolfo Vilaggio, 

(...) tem como objetivo a pesquisa e prática da música escrita para percussão nos 

séculos XX e XXI. Frequentemente unindo-se a outras artes, o Durum vem 

desenvolvendo uma linguagem própria para suas interpretações e performances 

artísticas, valendo-se de vivências de cada integrante, bem como de suas relações 

com compositores, maestros e percussionistas. (DURUM 2008). 

Percussivo USP 

O grupo do curso de percussão da universidade de São Paulo, o Percussivo USP, 

foi criado em 2007 por Ricardo Bologna. Estreou Cortejos: Concerto-Intervenção. Peça 

de 2012, que foi encomendada pelo Centro Cultural São Paulo para a comemoração do 

seu aniversário de 30 anos. 

O Percussivo USP, em suas diversas formações, já realizou apresentações 

em diferentes locais, como SESC Consolação, Universidade Livre de Música, 

Museu de Arte Contemporânea (MAC), Memorial da América Latina, SESI 

Paulista, Festival de Serra Negra, MASP, Festival de Percussão de Uberlândia e 

Centro Cultural São Paulo. (LUZ 2014) 

Leonardo Labrada  

Mestre pela UNESP, estreou e gravou a peça Pato Rítmico para marimba, tenor 

solista e coro infantil em 2012. Peça encomendada pela escola de música Guri Santa 

Marcelina de São Paulo. 

Daniel Serale 

Nascido na Argentina e mestre pela UNIRIO, Daniel Serale estreou na XX 

Bienal de Música Brasileira Contemporânea de 2013 a peça Paisagens Pelo Telefone e 

Outras Estórias para piano, tuba, clarinete, violoncelo e percussão. 

Elizabeth Del Grande 

 Elizabeth foi solista junto ao naipe de percussão da OSESP na estreia da peça 

Lua do Meio Dia, dia 13 de dezembro de 2013 no concerto de encerramento da 

temporada 2013 da Orquestra. Devido à morte do compositor em março de 2013, 

Elizabeth Del Grande colaborou com Eduardo Álvares estreando a peça, mas trabalhou 

a música mais profundamente com Paulo Álvares (Compositor, pianista e irmão de 

Eduardo Álvares). 
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A quantidade de percussionistas e grupos com os quais o compositor trabalhou é 

relativamente grande e demonstra como a colaboração entre o compositor e os 

intérpretes possibilitou ampliar o repertório brasileiro de câmara e determinaram o rumo 

do repertório do compositor. 
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2 As peças escritas exclusivamente para instrumentos de 

percussão 

Concluindo acho que para cada peça minha é necessário 

inventar uma “lógica”, porque cada peça que escrevo 

visa atingir um objetivo diferente, uma interação ativa 

com o ouvinte. (ÁLVARES, E. G. apud SILVA 2011:42). 

As peças de Eduardo Álvares escritas exclusivamente para percussão serão 

discutidas nesse capítulo. São elas: Estudo I (1988) para marimba e vibrafone, Estudo II 

(1990) para marimba e vibrafone, Pocema (1992) para dois percussionistas vocalistas e 

tam-tans, Pratilheiros Catapimbásticos (1994) para septeto de percussão e Taleas 

(2004) para duas marimbas. 

Não há edição publicada das partituras de Eduardo Álvares, para essa pesquisa 

as partituras de Taleas e Pratilheiros Catapimbásticos foram conseguidas diretamente 

com o compositor, a partitura do Estudo I foi conseguida com Paulo Álvares, a partitura 

do Estudo II foi conseguida com Ricardo Bologna e a partitura de Pocema foi 

conseguida com Fernando Rocha. 

O subcapítulo 2.1 fala da pesquisa de Eduardo Álvares para a composição do 

novo solo Rhythmas II (encomendado pelo autor no inicio de 2012). Também estão 

transcritas algumas discussões nas quais o compositor fala de aspectos de sua técnica 

composicional e linguagem musical. 

Os dois estudos para marimba e vibrafone, compostos em 1988 e 1990, têm 

alguns elementos unificadores como a instrumentação e o fato de serem estudos 

composicionais. Eles foram pensados inicialmente para fazer parte de uma série de 12 

estudos, o que acabou não se concretizando (SILVA 2011). Eles representam o início da 

escrita do compositor para percussão. Álvares escreve os estudos num momento em que 

havia pouco repertório brasileiro para percussão (1988 e 1990) como constata a 

pesquisa da monografia de Mónica Navas (2013) 20. Então, para ajudar os compositores 

a entender a linguagem dos teclados de percussão, o Duo Diálogos distribuía uma 

apostila. Sobre isto, o compositor Eduardo Álvares lembra: 

Me lembro também que eles [Joaquim Abreu e Carlos Tarcha] fizeram 

uma apostila para os compositores que pretendiam escrever para marimba e 

vibrafone, com alguns exemplos musicais e explicações sobre o uso da nova 

                                                 
20

 Na pesquisa foi feito o levantamento das peças escritas para marimba solo e com 

eletrônica e constatado que na década de 80 foram escritas apenas 8 peças, sendo 6 delas do 

compositor e percussionista Ney Rosauro. Esse é um recorte que trata do repertório para 

marimba solo, mas reflete a situação da percussão em geral na época. 
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técnica de 4 baquetas para cada executante, sobre a nova extensão da marimba, 

etc. Isso ajudou um pouco. (ÁLVARES, E. G. apud SILVA 2011:40) 

A série de doze estudos para duo de marimba e vibrafone de Eduardo Álvares 

acabou não se concretizando, sobretudo pelo fato de que, na época, ainda eram poucos 

os músicos no Brasil dispostos a tocá-los, o que desestimulou o compositor. (SILVA 

2011:45). Acabou escrevendo apenas dois estudos. O fato de Eduardo Álvares ter se 

interessado em escrever uma série de estudos para vibrafone e marimba naquela época 

demonstra o pioneirismo do compositor e também como ele estava atento à música no 

resto do mundo onde o repertório para percussão já era maior. Por fim, revela a 

importância do Estudo I e Estudo II como peças pioneiras no desenvolvimento do 

repertório para teclados de percussão no Brasil. 

As figuras dos exemplos musicais dos dois estudos que serão utilizadas adiante 

aparecem em duas formas: (1) do manuscrito com a própria letra de Eduardo Álvares; 

(conseguidos com Ricardo Bologna e Paulo Álvares) (2) uma digitalização, feita por 

mim, seguindo fielmente o manuscrito. 

A peça Pocema, para dois percussionistas vocalistas e tam-tans, foi escrita em 

1992 e é a peça que mais apresenta exploração tímbrica, explorando regiões de toque no 

tam-tam, mudança de baquetas, manipulação mecânica do som da voz dos 

percussionistas, dinâmica, captação por microfones e as diversas combinações de 

timbres entre os dois percussionistas. 

A peça Pratilheiros Catapimbásticos foi comissionada pela Secretaria de Estado 

da Cultura de São Paulo e Universidade Livre de Música Tom Jobim em 1994. 

Pratilheiros Catapimbásticos representa, junto com Pocema, a música cênica de 

Eduardo Álvares, com o malabarismo espetacular dos pratilheiros e gritos como: 

“tilápias no tanque”, “mais um berro histérico” e “liquidação” entre “Santa Bernadete” e 

“Luigi Russolo”. Essas peças representam o estilo bem humorado, um certo deboche 

que beira o dramático, presente em outras obras cênicas de Eduardo Álvares como a 

Decadência da Tuba e O Trombone Oculto. 

Taleas para duas marimbas, escrita em 2004, quatorze anos depois do Estudo II, 

é a última peça exclusivamente para percussão estreada durante a vida do compositor e 

a mais desafiadora para os intérpretes. 

As figuras dos exemplos musicais de Pratilheiros Catapimbásticos e Taleas são 

da versão digital original do compositor. 

As discussões das peças não estão em ordem cronológica. Na monografia de 

conclusão do curso de bacharelado escrita por Moisés Pantolfi da Silva (2011) sobre o 

Estudo II, o compositor Eduardo Álvares, em entrevista, fornece informações que 

ajudam a entender seu pensamento composicional como um todo. Sendo assim, a 
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primeira peça a ser discutida é o Estudo II, e algumas informações ali apresentadas 

serão úteis para entender as outras peças que serão discutidas mais à frente.  

Cada peça possui características únicas e por isso seus aspectos a serem 

discutidos variam. Por exemplo o Estudo II, entre outras coisas, é um estudo de 

mudança de intervalo. Logo, é discutida sua harmonia, por esta estar ligada ao objetivo 

principal da peça. Por sua vez, em Pratilheiros Catapimbásticos não há instrumentos de 

altura determinada, logo não existe um item sobre harmonia. Porem, as influências 

extramusicais são algo de extrema importância na composição e performance dessa 

peça. Então as influências extramusicais são mais discutidas em Pratilheiros que no 

Estudo II. 

As discussões aqui apresentadas servem, entre outras coisas, como um ponto de 

partida para alguém que deseja tocar a música de Eduardo Álvares. As possibilidades 

apresentadas não são fechadas, já que o próprio compositor sempre foi aberto às 

sugestões e soluções dos intérpretes: 

Gosto que o intérprete tenha seu espaço para fazer sua leitura do que 

escrevi. Eu acho que o intérprete recria a peça, ele pode sugerir coisas novas que 

eu não havia pensado detalhadamente. Se for uma coisa que está completamente 

fora do que eu imaginei, aí eu falo com ele e, com jeito, peço para corrigir. Mas, 

em geral, eu acho que a re-criação pode ser feita sem ter muito contato com o 

compositor, eu aproveito tudo isso. De repente, o intérprete pode sugerir coisas 

que eu não pensei, e que podem ficar muito melhores do que aquelas propostas por 

mim. Eu não tenho essa postura de “eu fiz e tem que ser exatamente do jeito que 

imaginei ou escrevi”. Essa coisa para mim não existe. Para mim é sempre um 

processo experimental, de trocas, de aprendizado, mesmo que eu esteja fazendo 

uma canção super tradicional em dó maior. (ÁLVARES, E. G. apud LEFÈVRE 

2008:372) 

2.1 A pesquisa para a composição de Rhythmas II (solo para múltipla 

percussão) 

Durante a pesquisa de Eduardo Álvares para a composição do novo solo para 

múltipla percussão, algumas discussões com o compositor trouxeram informações sobre 

sua relação com a percussão, maneira de compor e diversos elementos de sua música. 

Eduardo Álvares pensou na composição da obra já tendo em mente a disposição 

dos instrumentos (montagem), para garantir que tudo fosse possível de se tocar. Mandei 

uma lista de todos os instrumentos que eu tinha e ele me enviou um desenho de 

montagem (figura 1): 
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Fig 1. Primeiro desenho de montagem enviado pelo compositor. 

O compositor pediu, baseado no desenho de montagem que ele havia mandado, 

para eu testar algumas possibilidades, como tocar os tom-tons com o pedal do vibrafone 

acionado, tocar notas rápidas em um tambor (semicolcheias ininterruptas) e tocar 

poucas notas nos outros tambores sem interromper as notas rápidas. Sendo assim, a 

preocupação que ele explicitou quando mandou o desenho era se seria possível tocar 

tudo o que ele estava imaginando. Mas é possível que o compositor também tivesse uma 

preocupação estética com a montagem devido ao seu interesse em artes plásticas e 

cênicas. 

Em março de 2012, perguntei ao compositor se a dicotomia que ele apresenta no 

desenho, colocando todos os instrumentos de metal de um lado e todos os instrumentos 

de madeira e pele do outro, seria apresentada de alguma maneira também na música. Ele 

disse que não tinha essa relação direta. Mas podemos observar com o desenho que essa 

separação entre metais e madeiras/peles fará com que os instrumentos de metal 

interajam mais facilmente entre si, e o mesmo vale para os instrumentos de 

madeira/pele. Os instrumentos de metal diferem muito em timbre dos instrumentos de 

madeira, os quais têm uma maior semelhança tímbrica com os instrumentos de pele. Em 

um trecho que se toque madeira e metal ao mesmo tempo, o percussionista estaria 

musical e fisicamente dividido, já que iria tocar em geral as madeiras/peles com a mão 

direita e os metais com a mão esquerda. Logo, a característica tímbrica dos instrumentos 

e como eles podem interagir, levando em conta a montagem, indica que a dicotomia da 

montagem estaria presente na música. 
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O compositor também perguntou sobre alguns instrumentos da lista que eu havia 

mandado e ele não conhecia, por exemplo, o djembê e quis ouvir os “metal chimes”. 

Isso tudo demonstrou uma grande preocupação dele com a pesquisa de timbres e a 

exequibilidade dos trechos que ele estava imaginando. 

Tive a oportunidade de conversar algumas vezes com Eduardo Álvares por e-

mail e por rede social. Dia 3 de junho de 2012 discuti com o compositor a questão da 

exequibilidade, falando de música em geral e reproduzo um trecho aqui, no qual ele fala 

de alguns aspectos de sua técnica composicional e linguagem musical: 

Rubens de Oliveira - As passagens difíceis, às vezes, tem uma função teatral, 

não é? Não sei se dá pra separar a cena da música na performance. Como você 

encara as dificuldades para o intérprete na hora de escrever? 

Eduardo Álvares - Tem, o cara muda o comportamento corporal nas passagens 

difíceis, ele entra em pânico, sua concentração vai ao máximo. Ele passa isso para a 

plateia que assiste como se fosse um salto com vara, ou uma pirueta olímpica. 

Acho que quero escrever coisas que sejam executáveis, menos complexas. Tenho 

essa dificuldade porque valorizo muito a ideia e, às vezes, não vejo a dificuldade de 

execução. 

Acho que tenho ideias que já vêm complicadas e tenho que ir limpando até 

chegar num nível razoável de execução. 

Você pode notar que mesmo minha música tonal não tem um fraseado 

tradicional. Ela tem um jeitão meio desajeitado que é muito meu. Tem gente que fala 

que eu sou cubista. Gosto de coisas fragmentadas, cortadas, descontínuas. 

Rubens de Oliveira - Pensar primeiro a montagem mostra preocupação 

com a possibilidade de execução... 

Eduardo Álvares - É, eu me forço a isso. E trabalho isso com meus alunos. 

Podemos concluir desse curto diálogo que Eduardo Álvares pensava no som, 

através do timbre, alturas, ritmos e etc., e como executá-lo da maneira mais confortável. 

Os trechos difíceis são sempre em busca de um som específico. Ele prefere não utilizar 

o virtuosismo puro como forma de expressão. 

Durante a pesquisa dos sons possíveis com o instrumental que eu tinha 

disponível, Eduardo Álvares falou de um instrumento que chamava muito a atenção 

quando ele assistia os grupos que tocavam nas festas de Nossa Senhora do Rosário. Pela 

descrição do compositor por e-mail, creio ser o patangome, tocado nos moçambiques 
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mineiros. “(...) Mais pareciam dois pratos de bateria soldados. Em termos de chocalhos 

são muito ruidosos”21 figura 2: 

 

Fig 2. Patangome. Chocalho de metal com alças, tocado nos congados mineiros. 

(ANGOMA 2014) 

Eduardo Álvares utiliza instrumentos de percussão de altura não definida como 

patangomes, chimes, pratos e o tam-tam, entre outras coisas, por ter interesse em 

explorar o ruído como fonte de materiais sonoro-musicais. Isso se observa na pesquisa 

do compositor para a escrita do solo de múltipla percussão, assim como em outras peças 

do seu repertório como Fogo no Canavial (como citado na Introdução) ou Pratilheiros 

Catapimbásticos. 

Eduardo Álvares incluiu na peça um tam-tam, instrumento que eu não tinha. 

Perguntei para ele o que achava de um “wind-gong”. Mandei para o compositor um 

vídeo de um “wind gong” e ele respondeu: 

Achei bem legal esse som do gongo que eu chamaria de tam-tam. 

Para mim o gongo seria mais aquele que tem uma nota definida. 

Eu não gosto muito de tam-tans que tem notas definidas, prefiro esses que são 

puro ruído no forte e tem uma sonoridade bem bacana nos pianos. 

Mas veja bem o percussionista é você.
22

 

Nessa mensagem, o compositor demonstra que tem um objetivo claro quando 

pensa em um instrumento para uma peça, mas também respeita muito as sugestões dos 

executantes. 

Durante a pesquisa do instrumental para a peça, não chegamos a uma conclusão 

sobre o posicionamento do chimbal e do bumbo a pedal, mas o compositor disse ser 

                                                 
21

 Eduardo Álvares por e-mail dia 26 de março de 2012 

22
  Eduardo Álvares por e-mail dia 16 de maio de 2012 
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importante conseguir uma boa posição para esses instrumentos, pois ajudariam a 

resolver o problema de criar polifonia com um único percussionista e aumentariam as 

possibilidades polirrítmicas por serem tocados com os pés. O ideal seria achar um 

posicionamento para o chimbal e bumbo de onde fosse possível tocar o máximo de 

outros instrumentos. 

Falando das dificuldades de se escrever um solo de percussão, o compositor diz: 

(...) já existem muitas peças boas e segundo porque para você dar uma 

ideia de polifonia para um percussionista demanda mais trabalho para não ficar 

muito difícil. (...) 
23

 

Eu perguntei se um solo para um instrumento de sopro não seria ainda mais 

difícil de trabalhar com polifonia e o compositor respondeu: 

Pode ser, demandaria uma ‘polifonia virtual’, eu é que gostaria de fazer 

uma peça bem legal de percussão, tocável, que soasse bem. Vai também dessa 

minha ansiedade de fazer algo legal. Adoro percussão e quero fazer algo bem 

legal.
24

 

Nessas mensagens a polifonia e “fazer um peça legal” se unem aos outros 

objetivos já identificados como a pesquisa pelo timbre e a exequibilidade. Esses são 

objetivos, na verdade, que podem ser identificados em toda a obra do compositor.  

Outro comentário de Álvares sobre a peça foi sobre um trecho de vibrafone que 

segundo ele se parecia com a parte do vibrafone de um arranjo que ele havia feito da 

música Uirapuru de Villa-Lobos para grupo de câmara. 

O compositor nunca mandou trechos da partitura, logo a colaboração 

compositor-intérprete, que começou com a escolha dos instrumentos e montagem, só 

seria retomada depois da peça pronta, isto é, quando fossemos discutir maneiras de tocar 

e viabilizar o material sonoro que ele imaginou. Com a morte do compositor, isto 

acabou não acontecendo. 

2.2 Estudo II – “A Falsa Rhumba”(1990) 

Composto em 1990, o Estudo II é um estudo de mudança de intervalo de quinta 

para quarta em cada mão. Como na figura 3 a seguir: 

                                                 
23

 Eduardo Álvares por rede social dia 3 de Junho de 2012 

24
 Idem 
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Fig 3. Estudo II intervalos de quinta para quarta na seção que se inicia na segunda 

colcheia do compasso 35. 

Segundo o compositor, durante o processo de composição do Estudo II ele 

morava em Belo Horizonte e os percussionistas em São Paulo. Comunicavam-se por 

telefone e fax. O compositor enviava trechos e os percussionistas comentavam 

conforme tocavam. “Foi muito um trabalho de imaginação e invenção da minha parte, 

do que poderia ser feito não tendo eu acesso aos instrumentos.”, afirma Álvares (SILVA 

2011:39). 

Falando do Estudo II o compositor deixa uma ideia do processo de composição 

que pode ser usado para encarar outras peças dele: 

Eu particularmente, não gosto de desenvolvimentos muito longos, prefiro o 

uso de uma espécie de comentário musical sobre o tema como uma forma de 

“mudar de assunto” para depois retomar o tema principal, mesmo que ele apareça 

de forma variada. A peça é curta, mas concentrada em informações que vão sendo 

geradas a partir de um material básico bem simples, primevo [primitivo]. Me 

lembra um pouco um exercício de tautologia: repetir uma mesma ideia com 

palavras diferentes. (ÁLVARES E. G. apud SILVA 2011:40) 

O Estudo II tem origens em outra música de Eduardo Álvares. A Falsa Rhumba, 

de onde foi tirada a estrutura rítmica que guia toda a construção do estudo, era uma peça 

dentro de um espetáculo: 

A obra A Falsa Rhumba era uma das peças do espetáculo O Pio do 

Trombone que foi estreado em BH e depois apresentado no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro, acho que em 1987 ou 88 (Não tenho certeza da data 

correta). Era uma peça construída sobre o ostinato 3+3+2+2 com partes escritas 

e partes improvisadas. O quarteto era: Paulo Álvares, piano; Paulo Lacerda, 
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trombone, Joaquim Abreu, percussão, marimba e eu nos “vocais” e maracas. No 

espetáculo havia peças com teatro musical, vídeos, peças improvisadas com tape 

pré-gravado, etc. (ÁLVARES, E. G. apud SILVA 2011:10). 

Em 1989 uma versão da Falsa Rhumba foi montada para o encerramento do 21º 

Festival de Inverno da UFMG, com um trecho registrado em vídeo e disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ecTC66aYrEY. 

Segundo Paulo Álvares, uma influência de Eduardo Álvares que direta ou 

indiretamente influenciam a Falsa Rhumba é a canção latina, como a música de Yma 

Sumac
25

. Em Bo Mambo (Yma Sumac) 

(http://www.youtube.com/watch?v=yhUBJZdL8BY) é possível ouvir gestos nos sopros 

que lembram as escalas paralelas da marimba e vibrafone no Estudo II (por exemplo no 

compasso 42). Em ambos os casos, o gesto da escala entrecortam a clave e o ostinato 

padrão das músicas. O ostinato padrão de A Falsa Rhumba é explicado a seguir. 

2.2.1 Estrutura rítmica do Estudo II 

Eduardo Álvares escreve todo o Estudo II baseado em uma única célula rítmico-

melódica (o ostinato de A Falsa Rhumba): 

 
Fig 4. Ostinato rítmico-melódico de A Falsa Rhumba. 

Todo o ritmo da obra se organiza em torno dela (figura 4). O compositor diz ter 

se inspirado em uma célula da ópera Lulu de Alban Berg, a “monorrítmica do destino” 

(CONTEXTO 2009):  

 

Fig 5. Comparação do padrão do Estudo II com o padrão da ópera Lulu de Alban 

Berg.                                                    

Abaixo a redução para piano do final da ópera Lulu com a célula padrão 

destacada (figura 6): 

                                                 
25

  Paulo Álvares no recital palestra na Escola de Música da UFMG. 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=ecTC66aYrEY
http://www.youtube.com/watch?v=yhUBJZdL8BY
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Fig 6. Redução para piano do final da ópera Lulu com a célula padrão destacada. 

Álvares diz que mesmo sem ter escrito A Falsa Rhumba com esse objetivo, 

quando a música estava pronta achou que o padrão rítmico lembrava rumba. Apelidou 

de A Falsa Rhumba (com “h” como na grafia antiga), já que a rumba seria em 2 por 4 e 

A Falsa Rhumba é em 5 por 4. (SILVA 2011) 

Nos ritmos cubanos o instrumento clave toca a célula padrão, e todos os ritmos e 

frases ou semifrases são organizados em torno desse ritmo. Há uma grande semelhança 

no procedimento de composição entre o Estudo II, Lulu e a rumba: uma célula padrão 

ao redor da qual a música se organiza. 

Segundo o compositor, o ostinato também tem o poder de comunicação, pela sua 

associação com música popular, e é dramaticamente forte: 

O meu interesse em trabalhar com o ostinato decorre do fato de ele ser 

uma estrutura básica reconhecida como uma organização musical pela maioria 

das pessoas, mesmo por aquelas que são leigas em assuntos musicais. A música 

popular é impregnada de ostinatos, e quando eu falo popular, eu digo também as 

músicas folclóricas de diferentes culturas. Eu tenho este interesse de trabalhar 

com o ostinato também por que é uma estrutura dramaticamente forte, e talvez por 

que os autores que eu gosto muito utilizam bastante o ostinato. Então é um 

elemento que está sempre presente nas minhas peças, e está ligado a uma 

necessidade de comunicação. É uma estrutura básica, até primitiva, e pode ser 

extremamente redundante, qualquer canção popular ou folclórica em geral é 

baseada em um ostinato. Entretanto, é como se eu tivesse um prazer de estar 

inserido nesta linguagem tão banal, tão universal que é a estrutura musical do 

ostinato. (ÁLVARES, E.G. apud LEFÈVRE 2008:167) 

Nas figuras a seguir mostro a célula padrão aplicada de algumas maneiras 

durante o Estudo II, coloco o recorte do trecho, onde a célula está implícita e a célula 

explícita em verde: 
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Fig 7. Célula rítmica do Estudo II na marimba, compasso 2. 

 

Fig 8. Célula rítmica durante a transição que se inicia no compasso 10. 

 

Fig 9. Célula rítmica no compasso 14, onde aparece dentro do ostinato rítmico 

melódico da Falsa Rhumba pela primeira vez. 

 

Fig 10. Célula rítmica aumentada no pentagrama de baixo do vibrafone. Começo do 

solo, compasso 18.  



 

36 

 

 

 

Fig 11. Célula rítmica representada pelas pausas, no compasso 36. 

Na seção que se inicia no compasso 48, o compositor faz um cânone usando o padrão 

rítmico-melódico da Falsa Rhumba. Apresenta o padrão, e vai acrescentando mais 

padrões semelhantes. Cada nova voz entra uma colcheia defasada e uma quinta acima 

(figura 12): 



 

37 

 

 

 

Fig 12. Seção do compasso 48 do Estudo II, cânone. 

Na figura 12 acima, o procedimento da marimba e do vibrafone são o mesmo, 

mas a escrita é diferente, não se sabe se o compositor fez isso intencionalmente, mas a 

escrita do vibrafone, como está, ajuda a entender a ideia musical: duas vozes 

independentes. E a escrita da marimba ajuda a entender como executar: cada mão toca 

partes das duas vozes. 
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As duas maneiras com as quais Eduardo Álvares escreve o cânone trazem 

dificuldades para a leitura. O percussionista e maestro Ricardo Bologna (2014) sugere 

que seja escrito de uma maneira mais vertical, priorizando mostrar quais notas das duas 

vozes são executadas simultaneamente, para facilitar a leitura, como na figura 13 a 

seguir: 

 

Fig 13. Como Ricardo Bologna sugere escrever o trecho do cânone (comp. 47 - 55) 

para facilitar a leitura. 

Na seção que se inicia no compasso 58 (figura 14), a subdivisão da célula padrão 

é muito alterada, mas a célula em si se mantém nos acentos e, às vezes, em pausas. É 

uma das seções mais enérgicas da peça: monorrítmica, forte e rápida. É a seção mais 

difícil de se ouvir a célula padrão, mas ela está sempre presente. E essa seção dá ainda 

mais força para a célula padrão no próximo trecho quando ela volta a ser claramente 

ouvida e encaminha a música para o fim. 
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Fig 14. Seção que se inicia no compasso 58, alterações na subdivisão. 

Na seção seguinte, compasso 62, a dinâmica cai para piano, a subdivisão volta 

ser colcheias e aos poucos algumas colcheias são subdivididas em semicolcheias. 

A seção final parece ser uma recapitulação de seções passadas e tem a escrita 

mais livre como uma coda. Os padrões rítmicos, melódicos e harmônicos da peça são 

mantidos na seção final. 

2.2.2 Estrutura harmônica 

A idéia geral da peça parte de uma quinta que “desliza” para uma quarta 

pelo movimento de abertura e fechamento das duas baquetas em cada mão já que 

se trata de um estudo. Daí surge várias possibilidades combinatórias desse 

princípio, incluindo o deslizamento do acorde Cm7 para um F#m7/C#, como 

coloquei no exemplo anexo. [figura 15] (ÁLVARES, E. G. apud SILVA 2011:20). 

 

Fig 15. Figura anexa citada por E. Álvares com a estrutura harmônica do Estudo II. 

A estrutura harmônica do Estudo II trata de poucos intervalos (quintas e 

quartas), mas o movimento interno das vozes torna algumas passagens altamente 

cromáticas. 

A primeira seção da música é construída por processo de repetição e adição. A 

cada repetição algumas notas são acrescentadas na parte do vibrafone, quando a frase 

está completa, no compasso 9 (fig. 16), todas as notas da escala cromática já estão 

presentes. 
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Abaixo, na figura 16, podemos ver os acordes formados pelo intervalo de quinta 

em vermelho e os acordes formados pelo intervalo de quarta em azul, explicitando 

assim a estrutura harmônica do estudo. 

 

Fig 16. Frase completa do vibrafone na primeira seção, estrutura harmônica colorida. 

Essa estrutura harmônica segue por toda a peça: 

 

Fig 17. Estrutura harmônica no pentagrama de cima do ostinato da marimba, 

compasso 18. 

 

Fig 18. Estrutura harmônica na seção que se inicia no compasso 35. 
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Fig 19. Estrutura harmônica na seção que se inicia no compasso 58. 

2.2.3 Considerações interpretativas 

No Estudo II há seções onde um instrumento acompanha o outro, todos trechos 

líricos, com notas longas, onde o vibrafone deve usar muito pedal e ambos devem 

procurar o som considerado como melhor dos instrumentos. São trechos como a 

introdução (compassos de 1 a 9), a exposição do ostinato rítmico melódico (compassos 

de 14 a 17) e o solo de vibrafone (compassos 18 a 34). 

Há também trechos que contrastam com os mencionados acima, quase sempre 

isorrítmicos, em que o som tem que ser agressivo, e os dois instrumentos devem soar 

com um só, como os compassos de 10 a 13, de 35 a 46 e de 58 ao fim. 

Em geral, Álvares escreve as dinâmicas para dois pentagramas de um mesmo 

instrumento no centro, como no compasso 14 (figura 20). A partir do compasso 18 ele 

escreve uma dinâmica diferente para cada pentagrama da marimba, e coloca crescendo e 

diminuendo no centro (figura 21). Então, esse crescendo e diminuendo pode ser 

interpretado nos dois pentagramas ou só no pentagrama de cima. 

  

Fig 20. Estudo II, compassos 14 a 17. Dinâmicas para os dois pentagramas de cada 

instrumento no centro. 
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Fig 21. Estudo II, compassos 18 e 19. Dinâmicas diferentes para cada pentagrama da 

marimba e crescendo/diminuendo só no centro. 

A seção do cânone a quatro vozes (figura 12, compassos 47 a 56) é a mais 

contrapontística, onde todas as vozes têm a mesma importância. Para tornar a estrutura 

audível é aconselhável destacar cada voz que se inicia, diminuindo a dinâmica de todas 

as outras. 

Na seção do cânone cada voz é dobrada décima acima e a outra que o mesmo 

executante toca é uma terça acima da primeira voz (ver figura 12). Isso obriga cada 

executante a tocar as duas vozes com as duas mãos. Não é possível tocar cada voz com 

uma mão. Em cada mão fica um intervalo de terça que, para a técnica de quatro 

baquetas atual, é um intervalo muito difícil de destacar uma das vozes. O andamento 

também dificulta bastante a tarefa de destacar cada voz em um intervalo como o de 

terça. O que pode simplificar é apenas executar com clareza os acentos da segunda nota 

do ostinato de cada voz (como no ostinato rítmico melódico original) isso elimina a 

tensão gerada ao tentar destacar todas as notas de cada voz, e ajuda a evidenciar a 

estrutura do cânone. 

Apesar de o Estudo II ser inspirado na Falsa Rhumba do Pio do Trombone e o 

ostinato rítmico-harmônico ser o mesmo, existe a possibilidade de serem duas músicas 

bem diferentes. Na execução do Estudo II é possível se aproximar do andamento e 

caráter da Falsa Rhumba do Pio do Trombone. Mas também é possível uma leitura mais 

lírica, mais lenta e menos dançante. 

O andamento da Falsa Rhumba no espetáculo O Pio do Trombone era de 

semínima aproximadamente 140 bpm. A escrita do Estudo II não permite esse 

andamento. Os duos que trabalharam o Estudo II com o compositor buscaram, entre 

outras coisas, soluções para que o andamento pudesse ser maior.  

As versões do Duo Diálogos e Duo Contexto serão discutidas a seguir. 
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 A versão do Duo Contexto para o Estudo II: 

Sobre a versão do Duo Contexto Eduardo Álvares diz: 

O Eduardo [Leandro] me ligou da Alemanha me comunicando que a peça 

ia ser gravada para um CD e pediu para fazer algumas alterações no final e 

noutras passagens. A peça ficou inconclusa assim como o Estudo I, porque eu tive 

que entregar as peças para serem estreadas e não tive tempo de terminar. Eu não 

tinha a partitura em mãos no momento, mas eu autorizei porque conhecia o 

trabalho deles, que é muito sério, e o Eduardo me conhecia desde a época que fui 

professor de Criação Musical dele, ainda menino, em Belo Horizonte. Para tocar 

no andamento que eles escolheram, eles tiveram que fazer umas pequenas 

alterações, mas acho que o resultado final ficou muito bom. Eu tenho que tirar um 

tempo para editar definitivamente a peça e resolver essas questões, talvez 

deixando umas passagens com ossias para que os andamentos possam ser um 

pouco flexíveis. (ÁLVARES, E. G. apud SILVA 2011:43) 

Em geral as alterações do Duo Contexto são alternativas que permitem um 

andamento mais rápido, o Duo Contexto toca a música a aproximadamente 110 

semínimas por minuto. Outras alterações são interpretações do texto musical. Como no 

primeiro compasso quando a marimba faz um acelerando ao invés de uma progressão 

rítmica (figura 22): 

 

Fig 22. Alterações do Duo Contexto nos compassos 1 e 2 

No segundo compasso da figura 22 acima, a alteração do Duo Contexto é para 

possibilitar um andamento mais rápido. Na figura 22 vimos a parte da marimba como o 

Duo Contexto toca na versão ao vivo (disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=vYGvie_zs9I). Abaixo, na figura 23, vemos como 

eles tocam no CD (ÁLVARES, E.G. 2009): 

 

Fig 23. Compasso 2 da marimba como executado no CD do Duo Contexto. 

Na seção inicial, a partir do compasso 3 (figura 24) a parte da marimba é um 

ostinato e aparece com um ornamento na versão ao vivo do Duo Contexto: 
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Fig 24. Compasso 3, parte da marimba com ornamento acrescentado.  

No compasso 18 (fig. 25), a alteração no pentagrama de baixo é para dar mais 

peso, aproveitando a marimba de cinco oitavas, que o Duo Diálogos não tinha acesso, 

quando o Estudo II foi escrito: 

 

Fig 25. Alteração na mão esquerda da marimba no compasso 18 

No compasso 32 o Duo Contexto faz a mesma alteração na marimba do 

compasso 2 (figuras 22 e 23). 

Na versão do Duo Contexto, a marimba usa o recurso do “dead stroke” nos 

acordes do intervalo de quarta a partir do compasso 40 como na figura 26, esse recurso 

é usado para aproximar a articulação da marimba e do vibrafone, em um trecho onde 

devem soar como um instrumento só: 
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Fig 26.  “Dead stroke” nos acordes formados por quartas 

Para executar o compasso 42 no andamento escolhido sem maiores prejuízos, o 

Duo Contexto não toca algumas notas escritas (Figura 27).  

 

Fig 27. Alternativa do Duo Contexto para o compasso 42. 

A figura 27 representa apenas um raciocínio que eles poderiam usar para 

escolher as notas: Tocam a nota dupla onde está escrito acento e, quando não tem 

acento, escolhem as notas de cima ou de baixo alternadamente. Quando o vibrafone toca 
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a nota de cima, a marimba toca a nota de baixo. Outra possibilidade é: o vibrafone toca 

sua linha de cima, a marimba sua linha de baixo. Ou ainda, o vibrafone toca sua linha de 

cima e a marimba a linha de baixo do vibrafone. 

A última alteração que o Duo Contexto faz é no final. A partir do compasso 71 

tocam como na figura 28: 

 

Fig 28. Final do Estudo II na versão do Duo Contexto. 

A versão do Duo Diálogos para o Estudo II. 

Os dois estudos para percussão de Eduardo Álvares não têm uma edição final e 

definitiva. O compositor considerava os estudos inacabados e no caso do Estudo II não 

existe indicação de andamento no manuscrito. 

O Duo Diálogos combinou com o compositor fazer colcheia aproximadamente 

144 no início, passar para colcheia aprox. 180 no compasso 10, voltar para colcheia 144 

no compasso 40 e voltar o andamento rápido no presto final (compasso 70). 

A versão do Duo Diálogos tem como principal objetivo a execução de todas as 

notas como estão escritas, por isso, optaram por uma versão onde o andamento varia. 

A reflexão sobre a diferença entre os trechos de solo acompanhado e 

isorrítmicos (com seus respectivos caracteres lírico e rítmico) apresentado anteriormente 
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vieram da aula com Joaquim Abreu. Logo, essa diferença é uma característica da versão 

do Duo Diálogos. 

2.3 Estudo I (1988) 

2.3.1 Estrutura e influência minimalista 

O Estudo I e o Estudo II compartilham diversas características, como 

desenvolvimentos curtos e materiais básicos simples. 

A forma do Estudo I apresenta uma introdução e duas seções bem definidas. A 

introdução, que corresponde ao primeiro compasso da peça (fig. 29), apresenta seis 

acordes longos e traz todo o material harmônico da primeira seção, que corresponde 

exatamente aos seis acordes tocados em sequência. 

 

Fig 29. Introdução que apresenta o material básico da primeira seção do Estudo I. 

A primeira seção (letra “A” até “Q”) começa com um acelerando e termina com 

um ralentando e é caracterizada pela sobreposição de frases de tamanhos diferentes: 

enquanto a marimba toca compassos de 5 colcheias e os repete 6 vezes, o vibrafone toca 

compassos de 6 colcheias e os repete 5 vezes. Assim, durante estas repetições, há uma 

sensação de deslocamento das frases, até que depois de 30 tempos (isto é, a cada nova 

letra de ensaio), os começos de cada frase voltam a coincidir e um acorde é permutado 

(Fig. 30). 
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Fig 30. Estudo I de A a D, permutação de acorde e deslocamento. 

O procedimento de deslocamento e repetição do Estudo I reverberou na obra de 

Eduardo Álvares. Em entrevista concedida a Diogo Lefèvre, o compositor, lembra do 

Estudo I ao falar desse procedimento em sua canção Mosca e relaciona esse 

procedimento a obra de outros compositores: 

 (...) aí entra um ostinato, que eu acho a parte mais interessante da 

canção, baseado em um outro trabalho que eu também fiz, um estudo para 

marimba e vibrafone. Depois eu vi também que é uma idéia que está no livro do 

Messiaen [Technique de mon Langage Musical], que é a relação entre ritmos 

defasados. Este elemento eu aproveitei do estudo da Missa de Guillaume de 

Machaut, da diferença que existe entre a Tálea e o Color, quer dizer, uma melodia 

que tem cinco notas, e uma Tálea que tem oito. Você tem que multiplicar cinco 

vezes oito para saber quando as duas notas iniciais vão se encontrar novamente. 

(ÁLVARES, E. G. apud LEFÈVRE 2008: 369) 

Na segunda seção da peça (letra “R” ao fim) outro procedimento é utilizado: os 

dois instrumentos apresentam frases de mesmo tamanho, que vão sendo construídas a 

partir de processos de adição, isto é, a cada repetição da frase novas notas são 

adicionadas e o tamanho da frase aumenta, até chegarmos ao terceiro tempo do segundo 

compasso da letra “V”, no qual a frase construída aparece por completo (fig. 31). 
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Fig 31. Frase completa da segunda seção do Estudo I. 

Pouco antes do fim, a partir da letra “X” de ensaio, a frase de caráter rítmico é 

intercalada por blocos lentos com notas longas que remetem à introdução. 

A influência minimalista 

Segundo Paulo Álvares26, a música de Steve Reich foi uma das fortes influências 

na música contemporânea de Belo Horizonte, onde Eduardo vivia na década de 1980. É 

notória a inspiração minimalista no Estudo I. 

Kyle Gann, em seu artigo Mínima música, máximo impacto (2001) define 

algumas características que marcam as obras minimalistas. A seguir comparo 

características do minimalismo, segundo Gann, com o Estudo I.27 

Repetição – É uma técnica usada durante todo o Estudo I, exceto na introdução 

e em citações da introdução presentes no fim da peça. 

Processo aditivo – A segunda seção é toda construída a partir de processo 

aditivo. 

Defasagem – Em várias de suas obras inicias, como Drumming (1971), Steve 

Reich criava tensão através da defasagem. 

O processo de defasagem utilizado nestas obras [como Drumming] requer 

no mínimo duas vozes executando um padrão rítmico idêntico. Ele ocorre quando 

uma das vozes sai de sincronia com a outra (aumentando ou diminuindo o seu 

andamento). Após alguns momentos, o primeiro tempo de uma das frases passa a 

coincidir com o segundo tempo da outra. Neste momento, as frases voltam a ser 

tocadas com o mesmo pulso e, como elas estão agora deslocadas, uma nova 

resultante sonora emerge desse processo. (ROCHA 2012) 

                                                 
26

 Fala de Paulo Álvares no recital palestra do autor no auditório da Escola de Música da 

UFMG em 15/07/2013. Gravação não disponível. 

27
 Todas as generalizações a cerca da música minimalista foram feitas por Gann como 

ferramenta didática, para o aprofundamento sobre o minimalismo ou os exemplos de exceções a 

leitura de seu artigo na íntegra é aconselhável. 
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Na primeira seção do Estudo I, apesar dos dois instrumentos manterem sempre o 

mesmo andamento, a sensação de defasagem é causada em função da diferença de 

tamanho entre as frases (fig. 30).  

No Estudo I de Eduardo Álvares, o deslocamento cria tensão também do ponto 

de vista harmônico. À medida que a frase de um instrumento se desloca em relação à 

frase do outro, os acordes resultantes passam a ser mais dissonantes, relaxando, isto é, 

voltando a ser mais consonantes apenas quando o primeiro tempo do compasso volta a 

ser o mesmo para os dois instrumentos. 

Processo de permutação: Na primeira seção, a cada letra de ensaio, um acorde 

é permutado. 

Pulso constante: A introdução, transição e blocos lentos próximos ao fim da 

peça exploram a variação e liberdade de pulso. Apesar disso, dentro das grandes seções 

do Estudo I, o pulso é constante, sendo um fator estrutural e importante na interpretação 

da obra, como veremos mais à frente. 

Instrumentação estática: As músicas minimalistas, em geral, não têm grandes 

mudanças de instrumentação durante a peça. O equilíbrio entre os instrumentos (como 

voz e percussão, por exemplo) é conseguido por meio de microfonação e não 

orquestração nem limitando a dinâmica. O fato de a música minimalista ser e ter 

influência de música ritual e popular também gera a necessidade de todo mundo tocar o 

tempo todo, de igual para igual. A instrumentação estática é característica do Estudo I. 

Estrutura audível: É bem fácil perceber o processo que rege o desenvolvimento 

da peça, no caso do Estudo I, permutação de nota e defasagem de compasso na primeira 

seção e processo aditivo na segunda seção. 

Eduardo Álvares foi um compositor que usou todas as referências e influências 

sempre para expandir as possibilidades e nunca para limitá-las, sendo assim, nessa peça 

deixou de usar outras características marcantes da música minimalista como: 

Harmonia estática: Kyle Gann entende isso como o uso de uma única escala, 

no Estudo I de Eduardo Álvares, os seis acordes da introdução já contém as doze notas 

da escala cromática. A harmonia do Estudo I é tratada no item 2.3.2.  

Transformação linear: adição de linhas ou estruturas paralelas. 

Eduardo Álvares se utilizava de técnicas inspiradas em diversas influências, mas 

o principal era sua criatividade.  

Os procedimentos tradicionais da composição usados de forma inventiva 

podem sim criar texturas sonoras inéditas para a percepção do ouvinte da peça. O 

procedimento básico da composição é a aptidão para a invenção o uso da força da 

imaginação. (ÁLVARES, E. G. apud SILVA 2011:40). 
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O fato de Eduardo Álvares trabalhar intensamente com música cênica e música 

para teatro contribuiu com a busca pela diversidade de sons e caráteres que criassem 

diversos contextos musicais para diversas cenas e imagens. 

2.3.2 Harmonia no Estudo I e a influência de Ligeti 

Eduardo Álvares foi um admirador da música de György Ligeti e a influência 

deste compositor pode ser vista em algumas de suas obras (ÁLVARES, P. 2013). A 

fonte dos materiais harmônicos no Estudo I, por exemplo, parece vir da influência da 

música de Ligeti, como o Estudo para piano Nº 8. Neste estudo de Ligeti os acordes são 

formados a partir da sobreposição de uma gama limitada de intervalos consonantes, mas 

em poucos compassos todas as notas da escala cromática estão presentes (fig. 32) 

(LIGETI 1994). Esta era uma maneira, para Ligeti, de reintroduzir a consonância na 

música atonal livre. Sobre a harmonia na música de Ligeti, Carol Gubernikoff afirma: 

“Apesar de nunca ter utilizado a técnica dodecafônica ou o serialismo, Ligeti adota um 

atonalismo produzido pela utilização do total cromático.” (1994:58) 

 
Fig 32. Primeira página do Estudo 8 para piano de György Ligeti 

Influenciado por Ligeti, o Estudo I de Eduardo Álvares apresenta intervalos 

consonantes ao mesmo tempo em que explora o total cromático (vide figuras 29, 30 e 

31.) 

Diogo Lefèvre, em sua dissertação, afirma: 

 A harmonia econômica também é característica da canção Rito de 

Eduardo Guimarães Álvares: há uma pequena variedade de agregados 

harmônicos, e estes em geral aparecem associados em ostinatos constituídos por 
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dois ou mesmo por apenas um acorde.(...) Assim, a simplicidade que resulta de um 

ostinato formado por dois acordes é compensada pela complexidade destes 

agregados harmônicos que juntos contém o total cromático. (LEFÈVRE 2008) 

A utilização de poucos acordes e do total cromático parece ser uma característica 

geral da escrita de Eduardo Álvares que se faz presente nos dois estudos. 

Álvares utiliza também outros procedimentos que muito se assemelham a 

características da música de Ligeti. Ligeti, por exemplo, usava cânones muito densos 

com o objetivo de criar uma mudança vertical incessante, além de permutação de notas 

e repetição: 

A constante repetição das mesmas notas estabiliza a percepção que 

através deste artificio não cria expectativas e pode ser conduzida através de 

diferentes patamares espaciais e timbrísticos. Ao invés da direcionalidade da 

música tonal, a multidirecionalidade. (GUBERNIKOFF 1994:60) 

A linha de cada instrumento, do Estudo I de Álvares, com suas repetições e 

deslocamentos criam o efeito de mudança incessante. Ligeti usava ainda o sistema de 

taleas (padrões rítmicos da música dos séculos XIV e XV) de uma maneira muito livre e 

pessoal. No Concerto para 13 Instrumentos, Ligeti utiliza as taleas, mas subdivide cada 

figura da talea livremente. Desta forma, a estrutura padrão fica irreconhecível e produz 

uma grande riqueza rítmica. (GUBERNIKOFF 1994:61) O procedimento de Eduardo 

Álvares em seus dois estudos para percussão também utiliza técnicas relacionadas ao 

sistema de taleas, sempre de uma maneira tão livre quanto a de Ligeti. 

Ligeti, em seus estudos e peças para dois pianos, volta a usar oitavas, escalas 

pentatônicas e modos, rompendo com a estética atonal mais radical.  

Assim como Ligeti, Eduardo Álvares também utilizava as técnicas 

composicionais de maneira livre, sempre para ampliar possibilidades e não para limitar. 

Sua composição era contemporânea e complexa em termos estruturais e artísticos, mas 

sem ignorar que procedimentos antigos, simples ou consonantes (tonal ou modal), 

organizados de maneira criativa podem criar uma interação nova com o ouvinte e o 

atonalismo radical não era a única opção. 

Por fim, a exploração da ressonância de um instrumento em outro, efeito que 

ocorre na introdução do Estudo I, também tem precedentes na obra de Ligeti. 

2.3.3 Aspectos interpretativos 

As principais referências para o estudo interpretativo do Estudo I vieram do 

entendimento da estrutura da obra, dos procedimentos utilizados pelo compositor e, 

principalmente, de informações conseguidas com Joaquim Abreu (2013), que trabalhou 

com o compositor na estreia da peça. Um primeiro detalhe interessante é que o Estudo I 

foi escrito para marimba e vibrafone, com a possibilidade de ser feito com duas 

marimbas. Esta informação, aliada ao fato da escrita ser sempre muito parecida para os 
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dois instrumentos, justifica a ideia de que, na maior parte do tempo, os dois 

instrumentos devem buscar soar como um só. Também ajuda a justificar a ideia de que 

o uso do pedal no vibrafone durante a peça deve, em geral, ser comedido. 

Durante a introdução, para se conseguir o efeito pedido pela partitura de um 

único instrumento atacando forte e tendo uma ressonância piano (fig. 33), o Duo 

Diálogos atacava os acordes fortes nos dois instrumentos. O vibrafone o fazia sem 

pedal, acionando-o imediatamente após o ataque, o que fazia com que soasse um pouco 

da ressonância do ataque(fig. 33). A introdução é, de fato, a única seção em que o 

compositor explora a diferença mais marcante entre os instrumentos: o ataque da 

marimba e a ressonância do vibrafone. Ele usa a diferença entre os instrumentos para 

criar um terceiro som com ataque e ressonância ímpar. A proposta de execução do Duo 

Diálogos parece bem adequada a esta ideia. O ataque forte do vibrafone se une melhor 

ao som do ataque forte da marimba. O pedal acionado após o ataque faz com que se 

ouça a ressonância em dinâmica piano. 

 

Fig 33. Versão do Duo Diálogos para a introdução do Estudo I. 

A introdução contrasta com o resto da música, aquela tem mais notas longas, 

tempo livre, harmonia clara, é um acumulo de energia para tudo o que se segue. 
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A partitura só apresenta indicação de pedal na introdução, deixando a cargo do 

intérprete as escolhas durante as outras seções que têm caráter rítmico, por isso é 

justificável o uso de pouco pedal. 

Um detalhe interessante de interpretação é a execução do terceiro acorde da 

introdução. Na posição mais natural e confortável para sua execução, as baquetas 

acabam percutindo a borda da tecla, o que pode resultar em uma ressonância diferente 

da ressonância dos outros acordes (tocados naturalmente no centro das teclas). Uma 

sugestão para se evitar percutir na borda é tocar este acorde com as baquetas 1, 3, 4 e 2 

do grave para o agudo conforme mostrado na figura 34:  

 

Fig 34. Abertura do terceiro acorde do Estudo I 

Como a posição da abertura é bem desconfortável, é preciso avaliar a cada 

situação, dependendo do instrumento e da baqueta se é mais eficiente tocar na borda da 

tecla ou usar a posição da figura 34. 

Na primeira seção (de “A” a “Q”), a partir da letra “B” o compositor indica ”Os 

acentos são sempre sforzato e os outros ataques piano” (ÁLVARES, E. G. 1988). É 

importante deixar muito clara a diferença entre notas com acento e sem acento, para 

evidenciar a repetição e deslocamento que são os elementos estruturais mais 

importantes nesta seção. 

Essa seção deve ser muito mecânica e até um pouco violenta, o vibrafone pode 

ser tocado sem pedal (ou com pouco pedal apenas nos acentos) para deixar ainda mais 

rítmico e enérgico. O ritmo e a estrutura da defasagem são mais importantes que buscar 

o timbre considerado melhor, com som mais cheio, que seria conseguido com o pedal 

acionado durante o ataque das notas. 
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Na primeira seção quando o andamento estabiliza em “B” o compositor indica o 

andamento semínima Allegro. Joaquim Abreu sugere esse andamento com a semínima 

entre 105 e 120 batidas por minuto. 

Joaquim Abreu (2013) e Ricardo Bologna (2014) dizem que a segunda seção 

tem um caráter de música popular, sobretudo pelo seu ritmo e pelo fato dos dois 

instrumentos terem o tempo forte de suas frases sempre juntos (ao contrário da primeira 

seção). Apoiar a cabeça de cada tempo e ter as semicolcheias sempre bem articuladas e 

precisas pode ajudar neste caráter. 

Em “Q”, isto é, na transição para a segunda seção, existe um ralentando e, em 

“R” (quando a seção se inicia), a indicação: “colcheia = colcheia”. É importante que a 

segunda seção não seja muito lenta para haver um bom contraste quando ela começa a 

ser intercalada com o “súbito Adágio”, o que ocorre em “X” (Fig. 35). Então existem 

duas possibilidades: (1) de se fazer pouco ralentando em “Q” e a segunda seção ser 

apenas um pouco mais lenta que a primeira; (2) considerar a indicação de “colcheia 

igual colcheia”, como um “a tempo”, isto é, retomar o andamento da colcheia 

estabelecida em “B”, o que faz com que as duas seções da obra tenham o mesmo pulso. 

Qualquer que seja a decisão é importante não perder a ideia de pulso constante e 

articulação clara, (que traz, entre outras coisas, o caráter de música popular) 

especialmente quando aparecem as quiálteras a partir de “T”. Assim como na primeira 

seção, na segunda ainda é preferível usar pouco pedal e manter a energia rítmica. 

 

Fig 35. Súbito adágio no final da segunda seção do Estudo I 

As vírgulas antes de cada “súbito Adágio” em “X” são importantes.  Deve-se 

desligar bem o andamento rápido do adágio, já que este é uma lembrança da introdução. 

A volta a tempo deve ser sempre súbita e contrastante. O “súbito Adágio” pode ser 

pensado como um quarto do tempo da segunda seção. 
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O último compasso da música é uma coda, na qual é possível se fazer um 

acelerando e/ou crescendo para impulsionar o fim da música e dar um caráter 

conclusivo. 

2.4 Taleas (2004) 

Encomendada, estreada e gravada pelo Duo Contexto, é uma das peças de 

Eduardo Álvares que mais explora os recursos de dinâmica, articulação e tessitura da 

marimba. 

Inspirada em alguns procedimentos isorrítmicos do moteto medieval, 

Táleas utiliza a mesma série de 13 notas da peça orquestral Nones de Luciano 

Bério. A ideia de proporções rítmicas defasadas domina o desenvolvimento da 

peça, entendido que esse desenvolvimento não se dá de forma tradicional, como 

em uma sonata clássico-romântica, mas pela sobreposição e justaposição de ideias 

musicais à maneira de um caleidoscópio cubista, onde corte e montagem têm um 

papel determinante na estruturação musical dessa toccata. (CONTEXTO 2009) 

2.4.1 A estrutura de Taleas. 

Sobre uma das inspirações para a composição: a música da idade média, 

Eduardo Álvares diz: 

A Idade Média me interessou muito, e neste sentido eu li os escritos de 

Zarlino. É uma escuta musical completamente diferente da nossa, é uma escuta 

intervalar, não é uma escuta harmônica vertical ainda. Mas na verdade eu não 

conheço todo o repertório, eu me ative a algumas coisas que me interessavam, 

como o moteto isorrítmico, que tem a ver com a estruturação da música baseada 

nas Táleas. (ÁLVARES, E. G. apud LEFÈVRE 2008:378) 

Em Taleas há uma predominância do pensamento horizontal. A maior parte das 

sessões são construídas por sobreposição de melodias e poucos trechos lentos são 

construídos por acordes. 

“Táleas utiliza a mesma série de 13 notas da peça orquestral Nones de Luciano 

Bério.” (CONTEXTO 2009). A introdução da música é a construção, por processo 

aditivo, de uma frase de 13 notas. 
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Fig 36. Construção da série por processo aditivo na introdução. 

Nos compassos seguintes o compositor usa trechos da série desenvolvendo a 

seção livremente. Por um tempo na história da música os compositores seriais foram 

muito rígidos em relação ao uso da série (a princípio nenhuma nota era repetida antes de 

todas as outras serem tocadas). Esse uso foi se flexibilizando em favor da liberdade 

criativa dos compositores. Eduardo Álvares utiliza o serialismo associado ao atonalismo 

livre. 

O processo aditivo na introdução é um procedimento minimalista (como 

acontece também no Estudo I), ajuda a ilustrar como a inspiração serial para a escrita de 

Taleas é uma referência que dialoga com diversas outras e não limita a liberdade 

criativa de E. Álvares. A mistura de procedimentos, referências e a liberdade criativa 

são, como já foi bastante discutido anteriormente, características da escrita do 

compositor. 

A manipulação do tamanho das frases, como na marimba II à partir do compasso 

13, é constante em toda a peça: 

 

Fig 37. Taleas, comp. 13 a 16. Manipulação do tamanho das frases. 
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As três frases da marimba II no compasso 9 (ver figura 38), aparecem 

permutadas com finais diferentes quando toda a seção é transposta no compasso 59 (ver 

figura 39). 

 

Fig 38. Taleas, três frases no compasso 9. 

 

Fig 39. Taleas, três frases no compasso 59. 

Isso acontece por causa da construção serial da música que determina: a relação 

intervalar entre as notas dentro de uma frase; a relação intervalar entre as primeiras 

notas de cada frase; e o intervalo da transposição. 

Do compasso 1 ao 4 as fórmulas de compasso são: 7/8, 5/8, 3/8 e 2/8. Os 

compassos de 5 a 8 têm a mesma sequência de fórmulas, mas começando pelo 5/8, 

sendo assim: 5/8, 3/8, 2/8 e 7/8. Esse procedimento segue durante os 16 primeiros 

compassos formando uma espécie de série de fórmulas de compasso (fig 40). Série essa 

que se repete por toda a música como mostra a fig. 41. 
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Fig 40. Demonstração da série de fórmulas de compasso. 

 A segunda seção tem a indicação "Doppio Piu Lento" (metade do andamento) e 

tem 9 compassos de 4 por 8. Esses padrões (série de fórmulas de compasso e quatro por 

oito) se repetem por toda a peça como na figura abaixo: 

 

Seção Localização 

(compassos) 

Caráter Fórmulas de 

compasso 
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1ª (A) 1-16 Rítmico Série (7532) 

2ª (B) 17-25 Melódico 4 por 8 

3ª (C) 26-41 Rítmico Série 

4ª (D) 42-50 Melódico 4 por 8 

5ª(A 

transposto) 

51-66 Rítmico Série 

6ª (E) 67-75 Rítmico 4 por 8 

7ª (F) 76-91 Alternância entre 

rítmico e melódico 

Série 

8ª(B 

transposto) 

92-100 Melódico 4 por 8 

9ª (C’) 101-116 Rítmico Série 

10ª (E’) (117 é levare)118-126 Rítmico 4 por 8 

11ª (A+C e G) 127-142 Rítmico  Série 

12ª (G) 143-151 Rítmico 4 por 8 

13ª (A’) 152-173 Rítmico série 

(ponte) 168-173 Rítmico 3 por 4 

14ª (C’’ Coda) 174-fim(194) Rítmico Inicia com a série e 

varia livremente 

Fig 41. Resumo da forma em Taleas. 

A irregularidade da série de fórmulas de compasso faz com que esse padrão não 

transpareça ao ouvinte. O que soa é uma métrica irregular. O tamanho das frases é mais 

discernível que o tamanho dos compassos. Mas a série de fórmulas de compasso, em 

alguns casos, como no compasso 13 (figura 37) determina o tamanho da frase. 

A sétima seção é construída a partir da série de fórmula de compasso e apresenta 

um elemento novo: a rápida alternância entre caráter rítmico e melódico. 

A nona seção é repetição da terceira variando nos compassos que contrastam 

acordes fortes, secos e rápidos com pausas (comp. 111 a 113). 

A décima seção é o solo da marimba I. Nessa seção as duas frases, uma de 5 

semicolcheias e outra de 7 semicolcheias que apareceu na sexta seção, agora aparecem 
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ambas na marimba II, durante o solo da marimba I. Esse procedimento é o mesmo 

utilizado no Estudo I e será demonstrado no subcapítulo 2.4.2. 

A décima primeira seção é baseada na série de fórmulas de compasso e é 

construída por colagem. O início dela (fig. 42) é o final da terceira seção da marimba II 

(fig. 43) e o final da primeira seção da marimba I (fig. 44): 

 

Fig 42. Taleas: início da décima primeira seção. 

 

Fig 43. Taleas: material da marimba II na terceira seção que será cortado e colado na 

décima primeira seção. 
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Fig 44. Taleas: material da marimba I na primeira seção que será cortado e colado na 

décima primeira seção. 

Esse procedimento de corte e colagem é constante durante a peça. 

A décima primeira e décima segunda seções se confundem, já que as duas 

apresentam a nota sol que caminha entre as duas marimbas em contraste às frases com 

notas rápidas (fig. 51), a décima segunda tem 9 compassos de 4 por 8. 

A décima terceira seção apresenta uma nova fórmula de compasso (o que não 

acontecia desde o compasso 17): 3 por 4. Ela tem 6 compassos de 3 por 4 que são uma 

ponte para a última seção. 

A décima quarta seção é transposição da terceira, mas termina variando como 

coda. 

2.4.2 Considerações interpretativas 

A maior referência dessa peça é a gravação do Duo Contexto (2009). Além 

disso, Zacarias Maia e Bruno Oliveira, alunos do curso de percussão da UNESP, 

discutiram a peça com o compositor quando eles a tocaram em 2012. Nessa discussão o 

compositor reafirmou características presentes na gravação do Duo Contexto e falou de 

algumas outras possibilidades interpretativas. Ricardo Bologna (integrante do Duo 

Contexto) também sugeriu algumas possibilidades interpretativas. Todas essas 

informações contribuíram para a construção da execução do autor e serão detalhadas a 

seguir. Vale ressaltar que, em geral, o compositor era bem aberto às sugestões de 

solução dos intérpretes. 

Um problema que a peça apresenta é a escolha de baquetas. Há trechos em que 

as duas marimbas precisam soar iguais (como no início) outros em que uma precisa soar 

muito agressiva (como nos sforzatos do compasso 13), e às vezes precisa soar muito 
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leve e legato (como no compasso 18). O compositor não chegou a uma solução fechada 

quanto à escolha de baquetas. O que os percussionistas fazem é escolher uma baqueta 

que seja um meio termo entre agressiva e branda e, a partir daí, utilizam diversos tipos 

de articulações e uma grande gama de dinâmicas para criar a diversidade de sons que o 

compositor imaginou. 

Mais algumas observações podem ser feitas acerca da execução de alguns 

trechos no decorrer da peça. No começo, o Duo Contexto, em sua versão aprovada pelo 

compositor, executa fusas medidas onde está escrito semifusas abreviadas (fig 45). 

Então há as possibilidades de se tocar fusas medidas ou trêmulo, como o próprio 

compositor sugeriu aos alunos da UNESP, já que o andamento (132 colcheias por 

minuto) impossibilita a execução de semifusas medidas (Figura 45): 

 

Fig 45. Taleas, primeiro sistema, semifusas abreviadas, apogiaturas e acentos. 

Outro aspecto a se observar ainda no início é que as apogiaturas dos compassos 

2, 3 e 4 são o mesmo gesto das semifusas nos compassos 5 e 6. Nesse caso as 

apogiaturas são livres e as semifusas medidas, mas podem ser interpretadas uma como 

consequência da outra. 

Em diversos momentos da peça, como no início e nos compassos compasso 26, 

67 e 118, os acentos formam uma camada diferente das notas não acentuadas, gerando 

uma “melodia de acentos”, logo deve ser muito clara a diferença entre notas acentuadas 

e não acentuadas (Figura 46): 

 

Fig 46. Taleas. Comp. 11, melodia de acentos. 
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Ainda no compasso 26 é importante a diferença entre as três camadas dinâmicas 

propostas (figura 47): 

 

Fig 47. Comp. 26: três camadas de dinâmica. 

As seções que se iniciam nos compassos 17 e 92 têm a menor dinâmica escrita 

durante toda a peça: de pianissíssimo a piano. Uma possibilidade de solução para a 

execução da polirritmia dessas sessões é ter a sextina de colcheias como pulso e 

relacionar as colcheias sem quiáltera a ela, como na figura 48: 

 

Fig 48. Taleas, sugestão de solução para a polirritmia do compasso 18. 

No compasso 67 existem dois planos:  

1) jogo de acentos no pentagrama de baixo de cada marimba (a marimba I 

acentua a cada 5 fusas, e a marimba II a cada 7 fusas);  

2) melodia compartilhada no pentagrama de cima das duas marimbas. (figura 

49) 
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Fig 49. Taleas: comp. 67, dois planos: melodia e acento. 

No trecho da figura 49, o deslocamento que ocorre pela diferença no tamanho 

das frases (5 fusas na marimba I e 7 fusas na marimba II) do pentagrama de baixo das 

duas marimbas, já havia sido aplicado no Estudo I como mostrado anteriormente. No 

Estudo I o deslocamento era o foco da construção da primeira seção. Em Taleas esse 

procedimento dialoga com outros, como a melodia compartilhada. Isso mostra como o 

pensamento do compositor é mais polifônico em Taleas do que no Estudo I e gera a 

necessidade do executante ter uma escuta e execução também claramente polifônica, o 

que aumenta muito o nível de dificuldade da peça. 

Outra característica marcante em Taleas é o contraste entre seções lentas e 

rápidas. Mas na seção que se inicia no compasso 76 os materiais das seções lentas 

dialogam com o material das seções rápidas. Nessa seção, os trêmulos podem ser non 

legato, para deixar clara a polirritmia entre as duas marimbas ou legato para deixar clara 

a relação com as seções lentas e melódicas. 

 

Fig 50. Taleas, compasso 76. 
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O compasso 117 (ad libitum) funciona como anacruse para o 118, o trêmulo da 

fermata não se desliga do próximo compasso. 

Álvares também explora o espaço físico em Taleas. Na seção do compasso 133, 

a nota sol das duas marimbas deve soar como a mesma nota que “anda” pelo espaço. 

Claramente existem dois planos: um das notas sol e outro das fusas. 

 

Fig 51. Comp. 133. Seção onde a nota sol é uma camada independente que “anda” 

pelo espaço. 

Para conseguir o efeito de uma mesma nota que anda pelo espaço o ritmo deve 

ser muito preciso a pondo de criar uma nota/ritmo pedal durante toda a seção. 

Para tornar mais audível para o público o efeito da espacialidade é plausível que 

os executantes toquem um pouco afastados posicionando as marimbas como na figura 

52: 

 

Fig 52. Posição das marimbas que favorece a espacialidade 

Outra montagem bastante observada nos duos de marimba em geral é um 

executante de frente para o outro (como na figura 53), e na execução de Taleas, o 
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contato visual proporcionado por essa montagem pode contribuir para a sincronia entre 

os dois executantes.  

 

Fig 53. Posição das marimbas que favorece o contato visual. 

Os intérpretes devem escolher o quanto distanciar as marimbas para conseguir o 

efeito da espacialidade sem prejudicar a sincronia.  

Por fim, existem em Taleas alguns acordes em dinâmica forte nas seções, como 

a do compasso 36, nos quais pode ser de grande ajuda trocar alguma nota entre marimba 

I e II para a abertura ficar mais confortável e possibilitar um ataque mais forte. 

 

Fig 54. Alternativa para tornar a abertura mais anatômica e possibilitar maior 

dinâmica, compasso 36. 
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Fig 55. Alternativa para tornar a abertura mais anatômica e possibilitar maior 

dinâmica, compasso 111. 

 

Fig 56. Alternativa para tornar a abertura mais anatômica e possibilitar maior 

dinâmica, compasso 182. 

2.5 Pratilheiros Catapimbásticos (Homage to Spike Jones & The 

Slickers) Peça para 7 percussionistas e 3 megafones (1994) 

Pratilheiro é o nome geralmente empregado nas bandas de música do 

interior para o encarregado pelos pratos de choque e Catapimbástico é um 

neologismo de catapimba + bombástico. Várias ideias foram estimulantes para a 

criação da peça, um documentário sobre Spike Jones, experiências com grupos de 

música cênica, espetáculos sobre textos dadaístas e admiração pela música de 

Edgard Varèse. (DURUM 2008). 

Pratilheiros Catapimbásticos é uma peça para 7 percussionistas, sendo dois 

deles pratilheiros solistas. Há uma versão para quinteto encomendada pelo grupo 
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Percorso, onde cada executante toca mais de uma linha em alguns trechos. Na versão 

para quinteto nenhuma linha foi omitida, mas alguns dobramentos (uníssonos) tiveram 

que ser omitidos. Sendo assim, a versão para quinteto traz a vantagem de exigir menos 

executantes, mas a versão para septeto tem mais massa sonora, isso aproxima mais à 

sonoridade das bandas de música do interior de Minas Gerais, da banda de Spike Jones 

ou da música de Edgard Varèse, que são importantes influências para essa peça, como 

diz a nota do CD do grupo Durum e como veremos a seguir. 

2.5.1 Influências 

As peças de Eduardo Álvares sempre são cheias de referências a procedimentos, 

técnicas e sonoridades de outros compositores ou outros períodos. Pratilheiros 

Catapimbásticos também é cheia de referências de sons, mas, dentre as peças estudadas 

nesta pesquisa, é a peça com mais referências a elementos extra musicais, não 

necessariamente sonoros. Por exemplo, a homenagem a Spike Jones, muito mais do que 

uma referência ao som ou procedimentos composicionais dos arranjos de Spike Jones, é 

uma referência à performance como um todo de seu grupo. O mesmo vale para as 

bandas de Minas Gerais(com seus pratilheiros) e as congadas. A seguir, listo algumas 

das principais influências de Álvares em Pratilheiros e indico como elas aparecem na 

obra. 

Spike Jones 

Spike Jones  foi um músico e comediante dos Estados Unidos, líder de uma 

banda especializada em paródias cômicas. Ele parodiou desde clássicos como “Danúbio 

Azul” até canções infantis e usava sons de efeito como tiro de revólver, apitos e vocais 

“estranhos” para pontuar as canções, assim como objetos do dia-a-dia como: tábua de 

lavar roupa (wash board), panelas e jarros. Sua banda, os City Slickers, tocava no rádio, 

e as aparições na TV permitiam a eles misturar a performance musical e as piadas 

visuais. (BITE 2013) Spike Jones foi um exímio baterista e percussionista, o que 

justifica mais ainda homenageá-lo em uma peça para grupo de percussão. 
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Fig 57. Spike Jones com um teclado de percussão. 

Os apitos presentes logo na abertura de Pratilheiros já eram presentes nas 

performances de Spike Jones, apesar de que os apitos de Spike Jones são cômicos e, na 

maior parte do tempo, os apitos de Pratilheiros têm um caráter mais apoteótico. 

Na partitura de Pratilheiros, compasso 81, a indicação aos “pratilheiros” remete 

às bandas de música de Minas Gerais e também às performances de Spike Jones (Fig. 

58).  

 

Fig 58. Comp. 81 a 84: indicação aos pratilheiros. 

Gestual e espetáculo são características marcantes das performances de Spike 

Jones e sua banda, assim como apitos, experimentação e muita energia são 

características que unem bem as performances do Spike Jones como a Dança do Sabre 

(http://www.youtube.com/watch?v=BHTryPVFMao) ou Cocktails for Two 

(http://www.youtube.com/watch?v=lvt4b_qwC_Q)  e Pratilheiros Catapimbásticos. 

As palavras gritadas com megafones como “panetone rítmico”, “caracóis 

tétricos” ou outras frases descontextualizadas como “virgem santíssima”, “Luigi 

Russolo” ou “Spike” têm um caráter non-sense e também se relacionam com as 

performances de Spike Jones e com o movimento dadaísta. 

Dadaísmo 

O dadaísmo, movimento citado como inspiração para o Pratilheiros Catapimbásticos, 

era um movimento de profundo questionamento da arte e da sociedade em geral: 

Os dadaístas proclamam a antiarte de protesto, do escândalo, do choque, 

da provocação, com o auxílio dos meios de expressão oníricos e satíricos. 

Baseiam-se no absurdo, nas coisas carentes de valor e introduzem o caos e a 

desordem em suas cenas, rompendo com as antigas formas tradicionais de arte. 

(PACIEVITCH 2013). 

http://www.youtube.com/watch?v=BHTryPVFMao
http://www.youtube.com/watch?v=lvt4b_qwC_Q
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O termo dada é encontrado por acaso numa consulta a um dicionário 

francês. ‘Cavalo de brinquedo’, sentido original da palavra, não guarda relação 

direta, nem necessária, com bandeiras ou programas, daí o seu valor: sinaliza 

uma escolha aleatória (princípio central da criação para os dadaístas), 

contrariando qualquer sentido de eleição racional. ‘O termo nada significa’, 

afirma o poeta romeno Tristan Tzara, integrante do núcleo primeiro. (CULTURAL 

2014). 

O acaso dadaísta aparece em Pratilheiros Catapimbásticos no texto falado pelos 

percussionistas com megafone. Segundo a bula da peça: 

O texto para os percussionistas A, B e 4 vale pelo seu caráter fonético e 

rítmico. São palavras inventadas ou colecionadas ao acaso, expressões populares 

e nomes próprios. [...] A) O caráter expressivo da voz deve ser circense, de feira 

livre. B) As alturas para a voz são relativas. (ÁLVARES, E. G. 1994, grifo meu) 

As bandas de Minas Gerais 

Minas é Musical. Pouco afeito ao meteorismo de sucessos fabricados em 

estúdios, seu povo segue a pauta incomum da simplicidade. Sem promover, sem 

retumbar, Minas reconta suas 438 Bandas de Música registradas e lavra o fato de 

ser dotada de um terço das Bandas do Brasil. (SANT’ANNA & MURTA 2014) 

Os pratilheiros das bandas de Diamantina, em Minas Gerais, fazem 

malabarismos com os pratos de choque enquanto tocam e são a inspiração mais notória 

em Pratilheiros Catapimbásticos. O compositor disse: “Este aqui é o verdadeiro 

pratilheiro catapimbástico: http://www.youtube.com/watch?v=53Pi5_oeSsU.” (Eduardo 

Álvares por rede social em julho de 2012). 

Em Pratilheiros Catapimbásticos, as polirritmias são como os encontros de 

bandas onde todas tocam ao mesmo tempo, cada uma na sua pulsação, como na figura 

55 abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=53Pi5_oeSsU&feature=relmfu
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Fig 59. Comp. 14 a 20. Um dos trechos de Pratilheiros que representa o encontro de 

bandas. 

No trecho acima (figura 59), os percussionistas A e B fazem um ostinato em 

tercinas, estabelecendo assim um pulso constante independente da métrica sugerida pela 

fórmula de compasso. O percussionista 2 faz frases em plena concordância com a 

acentuação agógica natural da formula de compasso. Os percussionistas 3 e 5 

subdividem o compasso com uma acentuação agógica diferente dos outros citados. E o 

percussionista 4 toca frases que se assemelham às do percussionista 2, mas com acentos 

que coincidem com os acentos dos percussionistas 3 e 5. Além desses diferentes 

“pulsos” simultâneos, a dinâmica dos percussionistas A e B em geral cresce, enquanto a 

dinâmica dos percussionistas 3, 4, 5 e 6 em geral decresce. O percussionista 2 tem 

dinâmicas variáveis. Esses três planos construídos com pulsos e dinâmicas 

independentes reconstroem a atmosfera dos encontros de bandas no interior de Minas 

Gerais. 
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Na seção do compasso 99 ao 111 os ostinatos são muito presentes lembrando 

bem a marcação da música das bandas de Minas Gerais (ou das congadas) e aos poucos 

a relação entre a rítmica de cada executante fica mais complexa, como nas figuras a 

seguir (figuras 60 e 61): 

 

Fig 60. Aos poucos a relação rítmica entre os executantes fica mais complexa 

(Pratilheiros Catapimbásticos compassos 101 e 102) 

 

Fig 61. Aos poucos a relação rítmica entre os executantes fica mais complexa 

(Pratilheiros Catapimbásticos compassos 110 e 111) 
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A estrutura rítmica da peça será aprofundada no item 2.5.2 deste capítulo. 

Edgard Varèse e o Futurismo 

O Movimento futurista explorava o ritmo e o ruído: 

’Suprimindo instrumentos melódicos [até então tradicionais] e concedendo 

o monopólio para a percussão, o futurismo enfatizou a significância do ritmo [e do 

ruído] e revelou as possibilidades do timbre inerente às linhas percussivas’. 

(VANLANDINGHAM apud MORAIS e STASI 2010:63). 

Sérgio Medeiros em seu ensaio Luigi Russolo e A Arte dos Ruídos: 

uma introdução à música futurista (2013) faz um panorama da história e estética do 

movimento futurista e afirma que o futurismo teve origens anarco-socialistas por seu 

caráter anticlerical, antimonarquismo e de oposição à burguesia liberal. A Itália da 

época passava por uma rápida industrialização e as decisões políticas e estéticas no 

movimento futurista estavam em sincronia com a sociedade. 

No séc. XIX o mundo era silencioso, e a música era algo à parte do cotidiano. 

No século XX o mundo ficou ruidoso e a música proposta pelos futuristas deveria 

explorar o ruído para se aproximar do cotidiano. Mas os futuristas usavam a associação 

de vários timbres e pesquisaram a manipulação eletrônica e mecânica do som, de 

maneira que não resultavam na mera imitação dos ruídos do cotidiano. 

Luigi Russolo (citado nos gritos em Pratilheiros Catapimbásticos) foi um 

importante nome do futurismo e escreveu A Arte dos Ruídos em 1913 inspirado por um 

outro texto: o manifesto Música Futurista de Batilla Pratella. 

Russolo construía instrumentos e realizava concertos que foram assistidos por 

grandes nomes da música da época como Stravinsky, Ravel, Honegger e também da 

literatura e artes plásticas como Claudel e Mondrian. Com suas ideias e criações, 

Russolo pode ser considerado um precursor da música eletrônica. Muitas das propostas 

contidas no seu manifesto A Arte dos Ruídos puderam ser concretizadas por outros 

compositores como John Cage e Pierre Schaeffer quando a tecnologia permitiu. 

A busca de Russolo pelos instrumentos que soassem ruidosos atraiu Edgard 

Varèse. Segundo Sérgio Medeiros existem indícios da influência de Russolo em 

Amériques de Varèse, compositor este que foi citado como influência direta para a 

escrita de Pratilheiros, segundo a nota do CD do Grupo Durum (2008). 

Edgard Varèse também contribuiu bastante para a escrita de grupo de 

percussão e, segundo Rosen (1967), ele foi claramente influenciado pelo 

Movimento Futurista. Com sua peça Ionisation (1931), Varèse deu um destaque 

central ao elemento timbrístico e à densidade arquitetural (em detrimento de 

aspectos melódicos e/ou harmônicos), construindo uma obra-marco para o 

movimento vanguardista de então e para a composição para a percussão. 

(MORAIS & STASI 2010:66). 
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Em Pratilheiros Catapimbásticos, o compositor Eduardo Álvares explora a 

manipulação eletrônica do som da voz com os megafones e explicita sua intenção de 

explorar o ruído: 

Ao usar o megafone a pilhas os percussionistas deverão aproveitar o efeito 

da microfonia, aproximando-o e distanciando-o da boca. O sopro (puff) das 

consoantes no bocal deve ser aproveitado. Apesar dessas sugestões para uma 

execução vocal ruidosa os percussionistas-vocalistas deverão ter uma boa dicção 

para manter claro o texto. (ÁLVARES, E. G. 1994). 

A referência à Varèse também aparece claramente na instrumentação: caixa 

clara, tam-tans, tom-tons, bombo e na sirene, instrumento de destaque em Ionization 

para grupo de percussão de Varèse e que, em Pratilheiros Catapimbásticos, têm 

parceiros à altura como os megafones. 

A exploração do ruído como fonte de materiais sonoro-musicais leva em 

Pratilheiros, assim como em Ionization, à escolha por um grupo de percussão sem 

instrumentos de altura determinada. 

Alguns trechos de Pratilheiros Catapimbásticos são claras citações a Ionization 

de Edgard Varèse (1967). Nas figuras a seguir (figuras 62 a 67), trechos das duas obras 

são comparados: 

 

Fig 62. Comp. 7 de Ionization: tercina no bumbo e segue com rulo. 

 

Fig 63. Comp. 1 de Pratilheiros: tercina no bumbo e segue com apito 
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Fig 64. Número de ensaio 12 de Ionization: Uníssono 

 

Fig 65. Comp. 21 de Pratilheiros Catapimbásticos: Uníssono 
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Fig 66. Comp. 9 com “levare” de Ionization: tema  

 

Fig 67. Comp. 14 de Pratilheiros: solo de temple-block semelhante ao tema de 

Ionization 

Grupo Ópera Vitrine 

O grupo Ópera Vitrine, de Belo Horizonte, era o grupo de música cênica de 

Eduardo Álvares que estava em atividade quando a peça Pratilheiros Catapimbásticos 

foi composta. Provavelmente muitas das experimentações do grupo serviram de ponto 

de partida para elementos teatrais da peça. Várias formas de contestação da música 

tradicional que existem em Pratilheiros já haviam no Ópera Vitrine. A nota de 

programa da X Bienal de Música Brasileira Contemporânea traz uma definição de uma 

das peças do grupo Ópera Vitrine que lembra muito o City Slickers de Spike Jones: 

A Decadência da Tuba (restolhos e lugares comuns do romantismo) (1992-

93) é um passeio musical pelo séc. XIX, que (re)visita os lugares comuns do 

romantismo, seus clichês, arroubos, exclamações. O texto é uma colagem de 

fragmentos de libretos de ópera e de reinvenções literárias. (nota de programa da 

X Bienal de Música Brasileira Contemporânea 1993) 

2.5.2 Estrutura rítmica e estratégias de estudo para Pratilheiros 

Catapimbásticos 

As referências em Pratilheiros citadas anteriormente, como as bandas de Minas 

Gerais e Ionization, por exemplo, dão uma boa guia para a interpretação da peça. Mas a 

complexa relação rítmica entre as partes de cada executante é um dos maiores desafios 

em sua execução, a consciência dessa relação é ferramenta muito valiosa para uma boa 

performance, mesmo quando executada com maestro. 

Segundo Luiz Henrique Fiaminghi, no começo do século XX, a rítmica deixa de 

ser relegada como uma pulsação sujeita ao ritmo harmônico (FIAMINGHI apud 

SUGIMOTO 2009). 

[A partir da música de Wagner] Foram se agregando novos elementos às 

relações harmônica tonais e, consequentemente, o ritmo também foi se 

expandindo. Se, antes, decifrar a música escrita na pauta era suficiente para o 

aprendiz se tornar um bom profissional, a partir da implosão da tonalidade a 
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métrica foi se complicando com ritmos irregulares e inserções polirrítmicas.(...) 

(FIAMINGHI apud SUGIMOTO 2009) 

José Eduardo Gramani desenvolveu um método de rítmica que visa a execução 

de mais de uma linha, cada uma com diferentes acentuações agógicas e não limitadas 

pela acentuação agógica do pulso, do compasso ou das outras linhas. 

Luiz Fiaminghi afirma que a origem do método de rítmica [de José 

Eduardo Gramani] está na peça A história do soldado, de Stravinsky, que um 

grupo de professores e alunos [da Unicamp] e músicos da Sinfônica de Campinas 

montou na Unicamp. (SUGIMOTO 2009) 

Gramani escreve Rítmica (2002) inspirado pelos desafios apresentados em A 

História do Soldado, criando um método completo que supre uma carência que 

identificou no estudo de rítmica para a execução de música do século XX. 

A seção a seguir é um estudo das estruturas rítmicas de cada trecho polirrítmico 

de Pratilheiros Catapimbásticos que não pretende ser um método completo de rítmica, 

mas só uma explicação de como as estruturas polirrítmicas básicas da peça são 

formadas, sendo assim também um guia para o estudo delas28. Nos compassos 46 e 47 a 

acentuação escrita sugere um ostinato ternário. Na figura 68 vemos o trecho original 

como ele aparece na partitura e na figura 69, ele escrito com os mesmo valores e mesma 

acentuação, mas com a fórmula de compasso diferente. 

                                                 
28 Para um estudo aprofundado de execução de polirritmias existem métodos 

como o próprio Rítmica de José Eduardo Gramani (2002), Polyrhythms (MAGADINI 

1998) ou Rhythm & Meter Patterns da série de métodos Patterns escrito por Gary 

Chaffee (1976). 
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Fig 68. Pratilheiros. Comp. 46 e 47. 

 

Fig 69. Mesmo trecho do comp. 46 escrito com outras fórmulas de compasso. 
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Os percussionistas 3 e 5 tocam um ritmo constante com acento a cada duas notas 

no compasso 47 que pode ser simplificado como na figura 70 a seguir: 

 

Fig 70. Comp. 47. Parte dos percussionistas 3 e 5 escrito de forma a evidenciar o ritmo 

e acentuação constantes. 

Eduardo Álvares usa as polirritmias para criar o efeito de duas bandas tocando 

ritmos simples em pulsos diferentes. Esse ritmo tocado solo daria facilmente margem 

para ser ouvido como um simples bumbo de banda como na figura 71 a seguir: 

 

Fig 71. Escrita da parte percussionistas 3 e 5 simplificada até resultar no mais simples 

padrão de bumbo de banda. 

Essa lógica se repete ao longo da peça. Nos compassos 54 e 55 (ver figura 72), 

os percussionistas A e B fazem uma nonina. O percussionista 1 faz uma hemíola dentro 

de uma tercina de semínima. A mesma célula do percussionista 1 é feita com ornamento 

pelo percussionista 4. O percussionista 5 toca uma frase que reforça a fórmula de 

compasso escrita. E os percussionistas 2 e 3 tocam uma frase dentro da métrica do 

compasso, mas que já começa a sugerir uma hemíola completamente diferente de todas 

as outras linhas. No compasso 56 os percussionistas 4 e 5 passam a reforçar a hemíola 

dos percussionistas 2 e 3 estabelecendo no compasso 56 uma polirritmia muito 

marcante que também sugere uma acentuação binária composta, como na figura 71 

acima. 
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Fig 72. Pratilheiros. Comp 54 a 56. 

 

 O ritmo do percussionista 3 nos compassos 57 e 58 (figura 73) se tocado 

sozinho deve soar tão simples quanto o exemplo da figura 74. 

 

Fig 73. Pratilheiros. Comp. 57 e 58. 
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Fig 74. Pratilheiros. Figura do percussionista 3 no compasso 57 e 58 escrita com a 

fórmula de compasso que sua acentuação sugere.. 

Essa relação entre as vozes apresentada no compasso 57 continua por toda essa 

seção, sendo intercalada pela voz com megafone do percussionista 4. 

Nos compassos 68, 71 e 72, a relação entre as vozes é mais simples já que têm o 

pulso em comum. Só a subdivisão varia, com as noninas na linha de dois 

percussionistas e um ritmo em perfeita concordância com a fórmula de compasso na 

linha dos outros percussionistas (figura 75): 

 

Fig 75. Pratilheiros. Comp. 68 

No compasso 86, apesar do percussionista 1 apresentar uma célula complexa, é 

possível identificar um padrão que se repete a cada 4 notas. (figura 76) 
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Fig 76. Compasso 86. 

O procedimento de “simular” um encontro de bandas acontece também nos 

compassos 109, 110 e 111 (figura 77). Durante um trecho do solo de prato a dois dos 

percussionistas A e B, os percussionistas 1 e 3 tocam em um “tempo”, os 

percussionistas 2 e 4 em outro e o percussionista 5 em um outro. Todos eles (exceto os 

solistas) têm um ostinato que se repete a cada 4 notas, similar a um ostinato de banda. 

 

Fig 77. Pratilheiros. Comp 109 a 111. 

No compasso 124, um pouco antes da coda, inicia-se a última seção da peça que 

apresenta característica de polirritmias que reproduzem a sensação de ritmos muito 

simples tocados em andamentos diferentes (figura 78): 
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Fig 78. Pratilheiros, comp. 124 

A seguir, algumas relações polirrítmicas serão mostradas passo a passo desde 

sua relação mais básica com o tempo e, em seguida, entre suas vozes, essa 

demonstração pode ser encarada como um exercício preparatório para a execução de 

Pratilheiros, sobretudo para alguém que pretenda reger a peça. Um estudo desse tipo 

torna-se imprescindível no caso da opção pela execução sem regente ou a versão para 

quinteto onde cada executante toca mais de uma voz simultaneamente. 

 

Fig 79. Passo a passo da estrutura polirrítmica do compasso 2. 
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Fig 80. Pratilheiros Catapimbásticos, compasso 2. 

 

Fig 81. Passo a passo da estrutura polirrítmica do compasso 5. 
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Fig 82. Pratilheiros Catapimbásticos, compasso 5. 

 

Fig 83. Passo a passo da estrutura polirrítmica do compasso 6. 
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Fig 84. Pratilheiros Catapimbásticos, compasso 6. 

 

Fig 85. Passo a passo da estrutura polirrítmica do compasso 8. 
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Fig 86. Pratilheiros Catapimbásticos, compasso 8. 

A estrutura básica do compasso 14 é a mesma do compasso 5: semicolcheias 

contra tercinas de colcheias (ver fig. 81), mas a acentuação é diferente e forma um 

ostinato que permanece por seis compassos. 

 

Fig 87. Passo a passo da estrutura polirrítmica do compasso 14. 
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Fig 88. Pratilheiros Catapimbásticos, compasso 14. 

 

Fig 89. Passo a passo da estrutura polirrítmica do compasso 23. 
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Fig 90. Pratilheiros Catapimbásticos, compasso 23. 

No compasso 27 aparecem as noninas que são muito presentes até o compasso 

80, sendo assim de grande importância (fig. 91):  

 

Fig 91. Pratilheiros Catapimbásticos, compasso 54. 
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A melhor maneira de se executar as noninas é ter em mente as tercinas que suas 

semicolcheias formam (fig. 92) e, quando há dobra de outro instrumentista, garantir que 

a semicolcheias dos dois tenham a mesma duração. 

 

Fig 92. As notas da tercina implícita na nonina. 

A tercina implícita na nonina estabelece com as células de outros executantes 

uma relação polirrítmica igual às apresentadas anteriormente. 

Na seção do compasso 100, (Fig. 93) há um bom exemplo de polirritmia do tipo 

que Gramani trabalha em seu método. A linha dos timbales toca frases com acentuação 

agógica bem diferente das outras e deve manter seu caráter independente. 

 

Fig 93. Pratilheiros Catapimbásticos, compasso 100. 

Como mostrado nas figuras acima, a polirritmia mais presente em Pratilheiros é 

de 3 contra 2, que se desdobra em 3 contra 4 e 6 contra 4. Em duas passagens aparece 5 

contra 2 e seus desdobramentos. 
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2.6 Pocema, para dois percussionistas vocalistas e tam-tans (1992) 

A palavre pocema significa “grito de guerra” em tupi-guarani. Pocema 

para dois tam-tans e vozes, é uma obra cênica na qual dois percussionistas-

vocalistas simulam uma imaginária e absurda luta. Os intérpretes usam máscaras 

e dois tubos de plástico conduzem os sons produzidos pela boca a uma pequena 

caixa de madeira, dentro da qual encontra-se um microfone que capta e distorce 

as vozes. Descaracterizadas e abafadas, as vozes contrastam com as fortes 

ressonâncias metálicas dos tam-tans. (DIÁLOGOS 1995) 

Pocema é um grito de guerra indígena. Segundo Joaquim Abreu (2014), a peça 

foi escrita a partir de uma pesquisa do compositor sobre civilizações ameríndias e esse 

grito de guerra se relaciona á perda da identidade dessas civilizações. 

A peça Pocema tem uma característica única entre as peças de Eduardo Álvares 

escritas exclusivamente para percussão: a exploração de diferentes timbres em um 

mesmo instrumento. Um pequeno precedente para isso é a introdução do Estudo I, mas 

em geral, nos duos para teclado e em Pratilheiros Catapimbásticos, são explorados os 

timbre convencionais dos instrumentos.  

Na bula da peça, o compositor indica baquetas de três tipos de material: madeira, 

metal e feltro (baqueta ordinária de tam-tam); além dos dedais que sugere que fiquem o 

tempo todo preso aos dedos. Indica também, três regiões de toque no tam-tam: borda, 

centro e intermediário. Além das possibilidades de deixar soar (L.V.) ou tocar abafando 

os tam-tans. E ainda indica diferentes articulações como raspado e percutido 

(“tamborinado”, como o compositor indica) (figura 94). Esses são exemplos da 

exploração do timbre do tam-tam em Pocema e são os timbres básicos da primeira 

grande seção (compassos de 1 a 38). 
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Fig 94. Pocema, indicação dos timbres dos tam-tans 

O fato de os dois percussionistas tocarem instrumentos iguais possibilita a 

exploração do espaço (como em Taleas, na seção do compasso 127), abaixo o início de 

Pocema: 

 

Fig 95.  Início de Pocema: espacialização do som e mudança de timbre. 
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No trecho acima o compositor explora o espaço. A dinâmica e região de toque 

confere unidade ao trecho e a mudança de baqueta modula o timbre.  

Diferentes texturas são trabalhadas na primeira grande seção. Na figura 96 a 

seguir, o executante 1 toca com baqueta de feltro e o executante 2 com dedais raspando 

e tamborinando: 

  

Fig 96. Pocema, compasso 5. Polifonia. 

Outra textura presente na peça é o solo e acompanhamento:  

 

Fig 97. Pocema, comp. 13 a 16. Solo acompanhado. 

No compasso 19 aparece pela única vez nas peças exclusivamente para 

percussão de Eduardo Álvares um trecho de improviso (figura 98) onde o compositor 

indica uma dinâmica geral e os materiais para o improviso, são eles: dedal raspado e 

notas com apojatura. 

 

Fig 98. Pocema, comp 19. Improviso 
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Na segunda grande seção (comp. 39 a 49), um novo elemento aparece: A voz, 

que retorna na última seção (comp. 50 a 64) após uma seção lenta sem compasso. O 

timbre da voz dos percussionistas também é explorado, há trechos falados e cantados. A 

diferença entre fala e canto está na entonação porque mesmo os trechos falados têm 

alturas escritas e para os trechos cantados há a indicação de que as alturas são relativas. 

O compositor pede que os percussionistas falem e cantem em um tubo que leva a voz a 

uma caixa de madeira onde há um microfone. O tubo e a caixa fazem uma distorção 

mecânica no som da voz. Para a microfonação o compositor indica o efeito de “reverb” 

para que haja uma distorção também eletrônica. 

Joaquim Abreu (2014) afirma que a amplificação do tam-tam, que o compositor 

indica na bula, serve apenas para garantir o equilíbrio dos instrumentos com a voz em 

teatros grandes. 

Eduardo Álvares chegou a construir uma caixa de voz, como a que ele pede que 

seja usada. O compositor usou uma máscara de inalação, semelhante a mostrada na 

figura 99 para manter o tubo (que leva a voz dos percussionistas até a caixa) próximo à 

boca do executante: 

 

Fig 99. Máscara com elástico que mantém o tubo próximo à boca 

O tubo é levado até dentro de uma caixa de madeira, que pode ser um cajon, 

instrumento que consiste exatamente em uma caixa de madeira com uma 

abertura: 
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Fig 100. Caixa de voz completa: Cajon, tubo, máscara. 

Em algumas ocasiões, pode ser difícil captar a voz de dentro da caixa sem captar 

o som dos tam-tans, como o compositor pede na bula. Para isolar acusticamente o 

interior da caixa é aconselhável tampar a abertura no cajon com uma espuma, como na 

figura 100. 

O som produzido pela voz, após passar pelo tubo, chega muito fraco no interior 

da caixa, sendo imprescindível que o microfone esteja muito perto da saída dos tubos. 

Pode-se usar uma fita para fixar a saída dos tubos no microfone. Os tubos do tipo 

conduite se mostraram mais eficientes que os de borracha, levando a voz com mais 

energia até o microfone. 

O texto não tem nenhum significado semântico (ÁLVARES, E. G. 1992), isso 

remete ao movimento dadaísta. A distorção mecânica (através do tubo e da caixa de 

madeira) e eletrônica dos timbres produzidos pelos executantes remete ao movimento 

futurista. Ambos (futurismo e dadaísmo) são referencias presentes também em 

Pratilheiros. A referência a esses movimentos parece ser uma constante na obra cênica 

de Eduardo Álvares. 

Outro exemplo da participação vocal dos instrumentistas na obra de Eduardo 

Álvares é a canção Com Som Sem Som. Diogo Lefèvre mostra em sua dissertação que o 

fato de os instrumentistas participarem vocalmente nesta canção é próximo “de algo 

lúdico, da brincadeira.” (Lefèvre 2008: 125) Isso sugere que o uso da voz em 

Pratilheiros e Pocema também carrega esse caráter lúdico. 
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A seção lenta aparece como um tipo de intermezzo entre os compassos 49 e 50 

contrastando com as outras. Nela não há fórmula de compasso. A escrita é gráfica e 

relativa, isto é, a distância entre a escrita de dois eventos indica aproximadamente 

quanto tempo há entre um e outro. O compositor usa linhas pontilhadas para indicar 

quais são os eventos que devem acontecer simultaneamente (fig 101). 

 

Fig 101. Primeiro sistema da seção lenta de Pocema. 

Essa seção tem algumas notas longas na voz. Na seção lenta os sons da voz têm 

mais consoantes, se assemelhando a onomatopeias como “pssssss” ou “ks”, nas outras 

seções em geral cada consoante tinha uma vogal. 

Pocema é uma peça extremamente rítmica, onde pouquíssimas notas dos tam-

tans ou das vozes são longas. 

O aparato da caixa de voz e até o uso dos dedais gera um resultado visual 

absolutamente ímpar. Esse resultado visual, mesmo que não fosse gerado pela 

exploração tímbrica, ainda contribuiria para a cena da “imaginária e absurda luta”, como 

afirma a nota do CD do Duo Diálogos (1995). A característica cênica da obra 

evidenciada na nota do CD e no resultado visual ainda é reforçada pela característica 

cômica presente no uso da voz, como discutido anteriormente. 
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Considerações Finais 

Diversos desafios são lançados quando um intérprete decide preparar uma obra 

musical para um concerto. Ele estabelece compromissos, tem que fazer escolhas, 

entender o que está por trás dos elementos apresentados pela partitura, assim como 

entender o som que o compositor imaginou e o que cada som significa para a obra. Essa 

busca pela compreensão dos diversos elementos impressos ou não impressos de um 

conjunto de músicas foi o que guiou essa pesquisa e apesar desse tipo de pesquisa ser 

aconselhável para toda obra que se execute, o cotidiano do músico nem sempre permite 

empenhar o tempo necessário para isso. Sendo assim, essa dissertação torna-se uma 

ferramenta muito útil para todos os intérpretes que pretendem tocar as músicas de 

Eduardo Álvares, em especial os percussionistas. 

Durante a pesquisa, a cada nova peça estudada em seus aspectos estruturais e 

interpretativos, cada nova entrevista, conversa, concerto ou audição da obra de Eduardo 

Álvares era revelada mais uma faceta e mais uma parte da genialidade do compositor 

que se destacou por sua atuação como compositor e político. 

Eduardo Álvares deixou um legado artístico inestimável e é merecedor de todo 

reconhecimento que teve em vida e ainda terá conforme sua música for tocada e 

estudada no futuro. 

Eduardo Álvares dominava diversas técnicas composicionais e em cada peça 

utilizava essas técnicas de uma maneira muito livre e criativa visando atingir um 

objetivo musical. A principal característica encontrada em comum nas obras de Eduardo 

Álvares (Estudo I, Estudo II, Pocema, Pratilheiros Catapimbásticos e Taleas) é o uso 

da imaginação e da criatividade. 

Estudo I, Estudo II e Taleas podem cada vez mais fazer parte do currículo das 

escolas brasileiras de percussão servindo de trabalho técnico musical que prepara os 

alunos avançados para desafios futuros e ainda é repertório digno de ser tocado durante 

toda a vida em qualquer sala de concerto do mundo. Pratilheiros Catapimbásticos e 

Pocema, além de cumprir os objetivos das peças supracitadas, também apresentam 

elementos cênicos e fomentam o debate sobre a relação da música com outras artes e 

movimentos como o futurismo e dadaísmo e ainda questões brasileiras como as bandas 

de música e a identidade indígena. 

Aspectos da performance das peças foram o foco. As informações aqui 

apresentadas resultam em sugestões de execução, mas também dão subsídios para o 

leitor entender os objetivos originais do compositor e a partir deles tirar suas próprias 

conclusões e fazer suas escolhas. 



 

99 

 

 

A partir dessa pesquisa é possível entender uma parte considerável do 

pensamento musical do compositor. Os procedimentos composicionais utilizados nas 

peças são demonstrados e assim como Álvares sofria influência de outros compositores 

(tais como: Gyorgy Ligeti, Steve Reich, Maurício Kagel, Spike Jones, Edgard Varèse, 

Luigi Russolo, entre outros) e usava essa experiência para desenvolver sua música de 

forma livre, criativa e inédita, a compreensão da música de Eduardo Álvares se torna 

ferramenta para outros compositores desenvolverem sua própria música. 

Caso o compositor e pianista Paulo Álvares venha a finalizar a composição do 

solo para múltipla percussão de Eduardo Álvares, Rhythmas II, essa pesquisa também 

oferecerá subsídios para a construção de uma interpretação para essa peça em harmonia 

com o pensamento musical do compositor. 

Os diversos músicos que trabalharam diretamente com Eduardo Álvares, seja em 

festivais e instituições culturais que ele dirigiu ou tocando com ele em seus grupos, 

foram ótimas fontes de informações e esclarecimentos a cerca das ideias do compositor 

sejam elas impressas na partitura ou não. Assim como o próprio compositor foi fonte de 

informação nas conversas que ocorreram no início dessa pesquisa 

Parte da vida, obra e do pensamento de um dos mais importantes músicos 

brasileiros fica aqui registrada contribuindo para a preservação desse recorte da história 

da música, assim como sua divulgação, e servindo de estímulo para que outros músicos 

toquem, ouçam e pensem a obra de Eduardo Álvares assim como componham suas 

próprias obras. Essa pesquisa também oferece uma gama grande de reflexões e contribui 

com estudos sobre: técnicas de percussão; música contemporânea; técnica e estética do 

compositor Eduardo Álvares; além de performance musical em geral. 
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Anexo I 

Entrevista concedida por Ricardo Bologna em São 

Paulo, dia 27 de Janeiro de 2014 

Rubens de Oliveira – Para você qual a importância da música de Eduardo 

Álvares para a percussão e para a música de concerto em geral? 

Ricardo Bologna – A importância dele é enorme. Não só a percussão brasileira, 

mas em geral carece de música escrita. Ainda não existem muitas peças escritas para os 

instrumentos de percussão e é sempre válido ter um compositor como ele que escreveu 

muitas obras para percussão. Ele tinha um contato muito íntimo com a percussão, a 

começar pelo Duo Diálogos
29

, ele sempre escreveu para percussão porque conhecia os 

músicos, isso também ajuda. A importância é extrema, ele foi um dos que mais escreveu 

para percussão. 

RO – Você lembra como e porque se aproximou das músicas do Eduardo 

Álvares? 

RB – Eu me aproximei quando era estudante da UNESP
30

, tinha umas partituras 

dele lá. Eu só vim a conhecer o Eduardo bem depois, acho que durante o período que eu 

estudava na Europa eu vim ao Festival Música Nova. Então eu conheci as partituras na 

UNESP, eu tinha o duo com o Eduardo Leandro
31

 e a gente carecia de música. Como o 

Eduardo [Álvares] tinha contato com o Duo Diálogos, tinha escrito os estudos para 

marimba e vibrafone. A gente decidiu começar e uma das primeiras peças que a gente 

tocou foi o Estudo I do Eduardo. Agora o porquê é porque você não tem muita escolha, 

na verdade. Eram as únicas peças escritas para os instrumentos, então você acaba 

tocando e depois que você toca vê que é uma peça legal, que funciona, que é uma boa 

peça.  

RO – Você nota a influência de outros compositores nas músicas dele? 

RB – Sim, tem influência de muitos compositores. O Eduardo é um compositor 

que foi muito ligado à música teatral, por exemplo, então a influência do Kagel é 

enorme na música dele, não só na música extremamente teatral, mas também nas 

músicas instrumentais que, a princípio, não tem nada de teatro. Tem muita influência 

das coisas que o Kagel escrevia. Mas ele sempre foi um compositor que sempre seguiu 

                                                 
29  Duo Diálogos, formado por Joaquim Abreu e Carlos Tarcha. 

30  Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. 

31  Duo Contexto, formado por Ricardo Bologna e Eduardo Leandro. 
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uma linha própria de composição, nunca seguiu uma linha que existia na época, que 

outros compositores talvez seguissem, por exemplo Silvio Ferraz, o pessoal que seguia 

a linha que a gente chama de espectral, ou o Flô Menezes que seguia a linha que ele 

chama de maximalista, de música serial. O Eduardo não ligava muito para isso, ele 

escrevia as coisas que ele achava melhor para escrever naquele momento, ele não era 

um compositor preso, não que os outros fossem, mas ele não era assim. Ele gostava de 

independência, então tem muitas influências de outros compositores, mas ele sempre 

trilhava um caminho próprio. Ele escreveu música dodecafônica também, escreveu 

música atonal, teve influência de música minimalista, por exemplo: o Estudo I tem 

bastante com as defasagens. Então era um compositor que, como qualquer outro, se 

influencia por vários outros, mas no caso dele especificamente, sempre seguiu uma 

linha que ele mesmo desenvolveu. 

RO – Nas peças que você estreou, você discutia com o Álvares durante a 

composição? 

RB – Sim, as peças que eu estreei, conversei com ele. Eu estreei algumas peças 

dele, os Estudos para marimba e vibrafone a gente não estreou, mas a gente conversou 

sobre o Estudo II e mudou o final, a gente tinha conversado sobre o Estudo I que 

realmente ele não tinha terminado, porque acho que o Duo Diálogos queria tocar a peça 

e o Eduardo sempre entregava as músicas em cima da hora, às vezes depois da hora. 

Então ele escreveu um final improvisado pro Estudo I para entregar a peça para o Duo 

Diálogos. Mas das peças que eu estreei, algumas, se não me engano, a Taleas, Cortejos, 

Tecendo a Manhã com coro, a peça para orquestra: Fogo no Canavial. Essas eu 

conversava com ele sim, conversava sobre vários aspectos da música, é essencial 

conversar com o compositor para saber o que ele pensou quando escreveu a música, 

falar dos trechos. É sempre bom que ele dê um “feedback” a respeito. 

RO – Você trabalhava com ele depois da composição pronta, não durante o 

processo? 

RB – Sim, ele entregava a partitura, aí eu conversava com ele. Às vezes ele 

entregava pouco a pouco, no caso do Cortejos ele terminava um trecho e me mandava. 

RO – Para começar a falar dessas quatro peças para percussão (Estudos I e II, 

Taleas e Pratilhieros Catapimbásticos). Você concordaria em dizer que o Taleas é 

uma das peças do Eduardo Álvares que mais explora os recursos da marimba, como 

dinâmica, tessitura, timbre e etc? 

RB – Com certeza. Taleas é uma peça que utiliza a marimba em quase toda a 

sua extensão, do dó 1 ao dó 6. Tem vários aspectos técnicos, então também é uma peça 

completa tecnicamente. Utiliza desde toque simples até toque duplo, rulos, acordes, 

passagens rápidas, manulações desafiadoras, você tem que pensar muito para encontrar 

uma manulação que funcione, enfim é uma peça que exige bastante do instrumentista. 
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RO – O Eduardo Álvares chegou a comentar que queria uma diferença de 

timbre maior, queria muito estridente nos agudos e muito pesado no grave, isso 

causava um problema para escolher a baqueta e resolver esses timbres. 

RB – É um problema da marimba, se você escolher uma baqueta dura para 

favorecer os agudos, você não vai ter o grave pesado. E não tem como mudar de 

baqueta durante essa peça inteira. Você usa o mesmo quarteto o tempo inteiro, e a peça 

usa toda a tessitura, então você tem que fazer esse compromisso, conseguir o máximo 

possível do agudo e o pesante no grave. E não dá, não tem como. 

RO – Então você escolhe uma baqueta média e faz a maior diversidade de 

toques possível? 

RB – É. O que a gente fez foi tocar com 13, 14, 14, 15
32

, eu acho. Quando a 

gente gravou, tivemos a chance de mudar algumas coisas. Na gravação está bem ardido 

o agudo e bem pesado o grave, por que a gente parava, então tivemos a chance de fazer 

com que funcionasse como ele queria, já numa performance ao vivo, não tem como. Só 

tem um momento com uma fermata, mas não dá para trocar de baqueta. A marimba é 

um instrumento “sui generis”, às vezes os compositores se enganam a respeito do 

funcionamento do instrumento. Por exemplo, o Flô Menezes escreveu uma peça
33

 em 

que havia um duo de marimbas, ele escreveu nota grande com baqueta dura e nota 

pequena com baqueta macia, era impossível, as passagens eram muito rápidas para 

combinar dois tipos de baqueta e conseguir uma manulação que funcionasse. Por isso é 

legal conversar com os compositores. No caso do Flô Menezes a gente propôs uma 

solução e ele concordou, a gente tocou mais forte a nota que seria com a baqueta dura. 

RO – Os principais problemas técnicos do Taleas, você já falou alguns: 

Articulação, algumas manulações... 

RB – É. Manulação, subir e descer várias oitavas em pouco tempo, acordes, 

rulos. É uma peça bem completa tecnicamente. 

RO – No Taleas você toca alguma coisa diferente do que está escrito, como no 

Estudo II, por exemplo? 

RB – Que eu me lembre não. 

RO – Gostaria que você falasse do que considera importante para a 

performance nas 4 peças (Estudos I e II, Taleas e Pratilhieros Catapimbásticos). 

                                                 
32  Referência ao modelo de baquetas do Robert Van Sice, o Duo Contexto usou 

um quarteto de baquetas híbrido: uma médio macia, duas médias e uma médio dura. 

33  L’Itinéraire des Résonances (2001). 
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RB – No Estudo I a introdução é muito importante, ele usa a marimba com som 

seco, e o vibrafone como se fosse o prolongamento da marimba, então é um terceiro 

timbre que surge dos dois, não é marimba e vibrafone, é marimba com vibrafone. Essa é 

a primeira coisa a se fazer. Tem que tocar a marimba muito seco, fazer “dead stroke
34

” e 

o vibrafone pianíssimo, com pedal. Aí você cria o terceiro timbre. 

Depois vêm as construções dos ciclos
35

, cada letra de ensaio é um. Nessa seção, 

o mais importante é fundir o som da marimba com o do vibrafone, a marimba já não é 

mais “dead stroke” então o vibrafone tem que tentar se igualar o máximo possível à 

marimba em termos de duração do som, você não pode colocar muito pedal no 

vibrafone. Tem que calcular o pedal levando em conta o som da marimba, baqueta, tipo 

da marimba. Sempre buscando um terceiro timbre na peça inteira, é disso que se trata. O 

material musical é sempre o mesmo, então tem que estar bem fundido. A graça dessa 

peça está na fusão dos timbres, o ouvinte não pode ouvir os instrumentos separados. 

Sobretudo tomar cuidado com o pedal do vibrafone nessas construções. Na segunda, 

você vai abafar mais o vibrafone, tudo bem curto. Sempre imitando o som da marimba. 

Não tem muito segredo, ele constrói também essa seção, vai adicionando as quintinas.  

O final... O Eduardo Álvares falou que escreveu outro final. Essa música 

literalmente não termina aí
36

. A construção vai muito mais longe que isso, ele vai 

colocando cada vez mais materiais. Aqui ele escreveu um final para terminar. Mas soa 

estranho. 

RO – Pelo tamanho da segunda seção a coda é muito curta. 

RB – Exatamente, por que tem a introdução, depois a primeira seção que é bem 

clara e bem desenvolvida, os acentos, depois vai tirando as notas e só ficam os acentos, 

depois tira os acentos para começar a segunda seção. Na segunda seção também é bem 

clara a intenção dele, vai adicionando cada vez mais elementos. Então a música com 

certeza não termina assim. 

O Estudo I é bem seccionado, dá para entender bem a música. 

RO – No final da primeira seção tem um rallentando, e no começo da segunda 

ele escreve colcheia igual colcheia. Como vocês faziam isso? 

RB - É um rallentando mesmo, o andamento da segunda seção vai depender do 

rallentando. 

                                                 
34  Dead Stroke: quando se abafa a tecla com o própio toque que a faz vibrar, sem 

deixá-la ter muita duração de som, criando um ataque seco de timbre particular.  

35  Estudo I, de A a Q. 

36  Terceiro compasso de Z 
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Essa segunda seção é meio funk. Ele escreve tudo sincopado, ele fazia muito 

isso. 

RO – O Eduardo Álvares chegou a falar nessa referência do funk? 

RB – Não, mas parece. É bem popular. O Eduardo foi sempre ligado em música 

popular. Em muitas música se influencia pela música popular. O Estudo II também. 

O Estudo II também é muito simples estruturalmente. No primeiro compasso 

evidentemente ele quer um accelerando, pode ser mais livre. Na época, tanto o Estudo I, 

quanto o Estudo II foram escritos para marimba de 4 oitavas e um terço. No Estudo I eu 

não vi, mas com certeza há lugares que você pode acrescentar o grave, sempre contribui 

você colocar os graves da marimba, dá mais sustentação. Aqui, nas três primeiras notas 

do Estudo II você já pode usar o ré grave junto com o agudo, isso já é possível e dá mais 

peso, depois um acelerando livre até o segundo compasso. O mais importante na 

primeira parte
37

 é o pedal do vibrafone. Na introdução, tem o acompanhamento e a linha 

principal
38

 do vibrafone, e o pedal da marimba. E tudo isso tem que se diferenciar, tocar 

a marimba perto do nó da tecla para se ouvir o ritmo, o vibrafone tem que acionar o 

pedal e fazer “dead stroke” nas notas com staccato até onde der. No compasso 8 

geralmente já não dá tempo, mas pelo menos você já fez a diferenciação entre pedal da 

marimba, acorde do vibrafone e a melodia. Nesse início é melhor deixar esses três 

eventos bem separados. Nos compassos de 10 a 13, é como no Estudo I, no sentido de 

que o som do vibrafone tem que ser igual ao som da marimba. No compasso 17 eu fazia 

“dead stroke” e deixava soar tudo nos compassos de 14 a 16. 

No solo do vibrafone
39

, o mais importante é que o vibrafone soe bem livre, ou 

seja, que transpareça essa liberdade, ele já é livre, tem todas essas apogiaturas que têm 

que começar um pouco antes, várias notas no segundo tempo, contra tempo, quarto 

tempo, sempre sincopado. Quem dá a base é a marimba, o vibrafone fica flutuando. O 

vibrafonista tem que estar muito consciente de que ele vai ter que colocar muito pedal, 

mas tem lugares, como o compasso 22, em que ele vai ter que abafar com a baqueta a 

nota ré, porque o acorde do compasso anterior tem que continuar soando, então 

enquanto abafa a tecla com uma baqueta, toca nessa mesma tecla com a outra. Então, 

você precisa fazer sons secos enquanto o pedal está acionado, basicamente essa é a 

questão principal dessa parte. As notas sem apogiatura do compasso 30 eu faço “dead 

stroke”. No segundo acorde do pentagrama de baixo do compasso 30 eu não toco o ré 

sustenido, para usar só duas baquetas e já preparar o acorde do pentagrama de cima. O 

                                                 
37  Do compasso 1 ao 9 

38  Na parte do vibrafone, as notas longas são o acompanhamento e as notas com 

staccato são a linha principal. 

39  Compassos 18 a 34 
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compasso 32 também é todo com o pedal, e com a baqueta abafando a nota la bemol, 

até onde der. 

No compasso 35 volta aquele som igual entre marimba e vibrafone. Se não me 

engano o Eduardo Leandro faz “dead stroke” no segundo acorde sempre. E eu no 

vibrafone tiro o pedal na última nota.  

 

Fig 102. Estudo II, compasso 35. 

Nas semicolcheias do compasso 42 você tem que ver o que dá para tocar sem 

perder o fluxo, tem notas que você tem que tirar. Não me lembro, acho que eu tirava a 

linha de baixo, ou eu fazia algumas notas, não todas das duas linhas. Para manter o 

fluxo é legal pensar nisso. Nessa parte a gente conversou com o compositor para ajeitar 

dessa maneira. E isso vale para todos os trechos com duas linhas de semicolcheia para 

cada um. Tem que ver o que é melhor fazer. Essa parte do cânone é confusa 

graficamente, a gente falou para o Eduardo Álvares, não sei se ele refez. No manuscrito 

é preciso olhar e pensar muito para saber a relação de uma voz com a outra. A idéia é 

legal. É um cânone. 

RO - Curioso que ele escreveu a mesma coisa, mas de maneiras diferentes 

para a marimba e para o vibrafone. 

RB – A marimba está praticamente ilegível, não sei se ele refez. 

RO – Qual seria o melhor jeito? 

RB – Separar melhor, talvez usar dois pentagramas, oitavado talvez. Ou escrever 

todos os ritmos juntos, unidos pelo mesmo colchete. É que ele pensou no cânone, para 

analisar é melhor como ele escreveu porque você vê as vozes, mas para ler é mais 

difícil. 

RO – Como você faz para se fazer ouvir o cânone? 
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RB – O cânone fica claro na entrada de cada voz, o resto fica um emaranhado de 

vozes, não tem como discernir voz por voz. É como em um coral. 

Na próxima seção, do compasso 58, a marimba e o vibrafone são iguais. E no 

compasso 68 também tem que ver o que dá para tocar das semicolcheias. 

O final desse estudo também parece abrupto, os materiais não se relacionam 

tanto com o que veio antes, a gente terminou onde ele retoma o material da introdução. 

O vibrafone pula duas oitavas para baixo no compasso 70, no seguinte o vibrafone sobe 

e a marimba desce. 

RO - Em geral as alterações são para conseguir um andamento mais rápido do 

que seria se tocassem com todas as notas escritas? 

RB – Com certeza. Tem que pensar na música.  

RO – Notei que o Eduardo Leandro faz um tipo de apogiatura antes de cada 

compasso na introdução. 

RB - A música chama Falsa Rhumba. É uma rumba em um compasso de 5 

tempos. Tem que realçar isso, essa maneira que ele encontrou é a melhor. Se tocar como 

está escrito fica mecânico. E o Eduardo Álvares adorou a gravação. 

RO – Cheguei a escrever o final da música do jeito que vocês fazem.  

RB – Esse é o final que a gente propôs para o E. Álvares. Ele sempre foi um 

compositor aberto, tanto que você conversou com ele, eu conversava com ele, e ele 

sempre foi aberto a soluções. Tem compositor que não gosta. Mas quando o compositor 

conhece bem o intérprete e vice-versa, esse diálogo fica mais fácil... 

Táleas!  

O começo a gente abafa a nota ré com a perna. Quando vai para o agudo não 

precisa. Na primeira parte tem que ser o mais claro possível. Essa música é totalmente 

diferente do Estudo I e da Rhumba. O Estudo I é funk, a Rhumba é rumba, Taleas já é 

uma música muito mais mecânica, agressiva, visceral. A harmonia dela, serial, mais 

visceral mesmo. Todas as obras do final da vida dele tem mais ou menos esse tipo de 

intenção, como nessa, Fogo no Canavial, Cortejos, todas essas músicas já são mais 

agressivas no sentido musical. Para favorecer essa agressividade, essa coisa mecânica, 

você realmente precisa dessas baquetas duras em toda a região do instrumento. 

Para gravar é fácil. Vai até o compasso 17, só o primeiro toca rulo, pára a 

gravação, e o segundo percussionista troca de baqueta , começa sozinho do compasso 

17 e segue. Ao vivo não dá, todos os acordes vão soar com a mesma baqueta.  
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A segunda parte
40

 já é bem diferente da primeira, é uma parte mais lírica, 

melódica. Então você tem que variar a velocidade do rulo, as fusas e semifusas são 

sempre "apogiaturas". Esse trecho já não é tão mecânico, é mais fraseado, tudo mais 

lírico, melódico. 

RO – Mais melódico do que preciso ritmicamente nessa segunda parte. 

RB – Exatamente, na primeira parte é precisão rítmica, mecânico. A segunda é 

mais livre. "Doppio piu lento
41

", sempre assim. 

No compasso 26 começa a segunda parte, com a nota dupla, abertura e 

fechamento de intervalo, enquanto a marimba dois voltou um pouco o material da 

primeira parte.  

O compasso 36 tem que ser super violento, por isso a baqueta não pode ser 

muito suave.  

O compasso 39 também é super percussivo. No compasso 42 começa a seção do 

rulo, até daria para trocar a baqueta antes dela, mas quebraria um pouco o clima, então 

tem que manter a mesma baqueta. Você pode fazer rulo paralelo, rulo independente, aí 

mesmo com a baqueta dura já soa mais misturado. Atacar sempre as 4 notas juntas, é 

legal definir o acorde e depois rular. 

No compasso 51 volta a primeira parte. Então tudo se trata de contraste, mas que 

você tem que fazer com a mesma baqueta. A sua mão que vai decidir como vai soar e, 

no caso do início, a sua perna que ajuda a abafar. Mas tudo você faz na mão, é uma peça 

muito física, desgasta muito. Na seção dos rulos descansa um pouco, mas depois volta. 

E volta tudo transposto, ele fazia muito isso, usa as mesmas figuras, os mesmos 

intervalos, mas meio tom acima, ou nesse caso uma terça acima. 

O trecho do compasso 67 é super difícil porque tem que manter a mão esquerda, 

ele utiliza a talea de 7 notas para a marimba de baixo e talea de 5 para a marimba de 

cima. Em muitos trechos ele usa essas taleas. E tem essa melodia no pentagrama de 

cima, na gravação é mais fácil fazer que ao vivo, mas com a mesma baqueta, tem que 

fazer bem o acento na nota lá
42

 e tocar a voz do pentagrama de cima um pouco mais 

forte para ela aparecer, se fizer a mesma dinâmica ela vai desaparecer. 

Na próxima parte ele volta um pouco o início acrescentando os rulos. 

                                                 
40  A partir do compasso 17. 

41  Metade do andamento: "Doppio piu lento" como o compositor indica. 

42  As taleas de 5 e 7 notas começam com a nota lá. 
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No compasso 86 a marimba 1 começa na nota lá e faz essa talea de 10 notas no 

grave da marimba, e no compasso 89 vai até o sol 5, engloba uma tessitura muito 

grande. Tem que ser baqueta dura para todos os lados. 

Então no compasso 76 tem o início variado, depois em 92 tem aquela segunda 

parte também variada, mais livre, só que 3 oitavas acima. Quando gravei usei uma 

baqueta super dura aqui, uma 16
43

. E só usei duas baquetas, não fiz com 4. A gente 

gravou a seção separada, e o Eduardo Leandro escolheu uma baqueta melhor também. 

No compasso 101 volta aquela terceira parte. Aqui são as mesmas notas, não é 

transposto. 

A parte mais difícil para o executante da marimba 2 é a parte do compasso 118, 

porque ele tem que fazer uma talea de 7 notas contra outra de 5 sozinho. Enquanto o 

marimba 1 faz uma melodia mais livre, estilo recitativo. Se analisar o marimba 2 é 

mecânico e o 1 é mais livre, um pouco parecido nesse aspecto com aquela seção mais 

livre. 

No compasso 127 volta o início. Nesse episódio a gente faz “dead stroke” na 

nota sol
44

, enquanto tem esse material das taleas, cascatas de notas. 

No compasso 152 volta o início de novo, reexposição para o final. A partir do 

compasso 168 é muito difícil também porque você faz uma talea de 10 notas, sem 

acento a princípio, e tem uma poliritmia entre os dois e quando você toca é difícil 

pensar no compasso, então você pensa na talea. A marimba 2 no compasso 168 repete a 

mesma talea de 8 notas (Lab, Mi, Réb, Sib, La bequadro, Ré  bequadro, Sol, Solb) e vai 

transpondo um trítono acima. Sempre os mesmos intervalos. Então começa em Lab 

depois Ré, Lab, Ré, muda quando aparece em dó. Ele sempre faz isso. 

Um mantém a talea e o outro vai transpondo outra talea, por isso é bem difícil 

chegar no compasso 170, onde tem de novo o problema da tessitura. No compasso 174 

voltam materiais transpostos. 

Nessa fase a composição para o Eduardo Álvares é bem setorizada, ele tem os 

materiais e vai encaixando os eventos. Encaixa o que veio antes, mas transposto. 

RO - A nota do CD do Duo Contexto chega a falar em recortes, colagem. 

RB – Mas é isso mesmo. E com certeza essa é a peça mais difícil que ele 

escreveu para percussão. É a que mais exige dos músicos. O Álvares sempre trabalhou 

com timbre, ele trabalha com material sonoro, com as taleas, com as séries, mas ele 

sempre pensa nos efeitos que ele quer com o timbre, e aqui é para soar como se fosse 

                                                 
43  Referência às baquetas da marca Vic Firth, modelo Robert Van Sice M116 

44  A partir de 133. 
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uma marimba só, uma super marimba. Esse é o efeito que ele quer. Um pouco como o 

Manoury, no duo de marimbas. Claro que o material é diferente, mas é o mesmo 

esquema, tem que soar como uma grande marimba, tocada a quatro mãos. 

Pratilheiros já é um lado bem diferente. De 1994, Taleas é de 2004. Se você 

ouvir o Fogo no Canavial [2012], também é bem rude, são harmonias muito mais 

dissonantes. Pratilheiros não, já é mais teatral, ele usa as rítmicas dele, as polirritmias, 

isso ele sempre usou. 

RO – A nota do CD do Durum fala que tem influência de Spike Jones, 

dadaísmo, Varèse. 

RB – É bem isso mesmo. Tem sirene, com certeza tem influência de Ionização 

[E. Varèse]. Olhando a partitura você vê um pouco de Ionização. Essa tercina no bumbo 

do começo tem no Ionização. Nos tom-tons do compasso 13 tem uma espécie de rumba. 

No “temple block” do compasso 14 tem o tema da caixa do Ionização. No compasso 20 

tem os uníssonos, como no Ionização. Se você olhar o Fogo no Canavial, ele usa essas 

figuras do tam-tam do compasso 29 igualzinho. Quer dizer que ele pegou um material 

de 1994 e colocou. A partir do compasso 59, a parte teatral. Muito influenciado pelo 

Kagel. Olha: “Não deverão economizar gestos para tornar essa seção espetacular”, bem 

teatral. 

RO – Spike Jones. 

RB – É, exatamente...  

“Tilápias no tanque”. 

RO – Essa talvez seja a parte dadaísta. 

RB – É. “Tilápias no tanque”, “panetone rítmico”, “virgem santíssima”, “santa 

bernadete”, “calem-se!”. “Cowell”. É uma peça mais teatral, exuberante. Uma peça, de 

certa forma, mais leve. Taleas já é mais dramático, como Fogo no Canavial, Cortejos. 

RO – Não sei se é uma visão muito particular minha, mas essas peças do tipo 

Pratilheiros, onde ele tira sarro de todas as convenções, ao mesmo tempo que é bem 

humorado, tem um certo drama, não é? 

RB - Tem um sarcasmo em tudo isso, com certeza. O humor dele sempre foi 

sarcástico, como nas Baladas da Cantora Fantasma do Rádio que ele escreveu em 2006 

ou 2005, é bem sarcástico também. Se você vir a letra, um humor mais irônico. 

Mas Pratilheiros é mais engraçado, tem a ironia e o sarcasmo, mas também tem 

uma coisa mais leve. Talvez pela história da vida dele na época, não sei como eram as 

outra peças dessa época. Dá para ver que a música dele se torna cada vez mais densa no 

final da vida. Mais densa e mais escura, não fica brilhante assim. 
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RO – A última peça estreada, a Lua do Meio Dia, é muito densa. 

RB – Muito densa. Não é uma música alegre. Você pode ver três fases distintas. 

Os Estudos são literalmente estudos composicionais. Tem uma preocupação enquanto 

composição, mas ele nomeou Estudo, ele está preocupado mesmo em desenvolver uma 

técnica musical, uma linguagem musical. Peça de quando ele era bem jovem, em 1989. 

São peças que preparam o que veio nos anos 90. Aí tem as peças como Pratilheiros, nas 

quais ele incorporou muito do teatro nos anos 90. E depois a fase mais escura, mais 

dramática, que são as peças do ano 2000 para cá. 

RO – Acha que faltou falar de alguma coisa importante sobre o Eduardo 

Álvares e suas músicas? 

RB – Acho que não.  

Ricardo Bologna é Principal Regente da Orquestra Sinfônica da USP, timpanista solista 

da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e professor do Departamento de Música 

da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. 

De 2008 a 2011 foi Regente Titular da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal de São 

Paulo. 

Regeu a Orquestra de Câmara da OSESP dentro da temporada 2009 de concertos.  

Dirigiu as Orquestras Sinfônicas do Conservatório de Genebra, de Minas Gerais , São 

Bernardo do Campo , Jovem do Estado de São Paulo, Coro da Camerata de Curitiba ,Orquestra 

de Câmara de Curitiba, Banda Jovem do Estado de São Paulo, Orquestra de Câmara do 

Amazonas, Filarmônica de Minas e Camerata Aberta. 

Foi vencedor do II Concurso Eleazar de Carvalho para Jovens Regentes (2002). 

Nesse mesmo ano, fundou o Percorso Ensemble, grupo especializado na execução do 

repertório dos séculos XX e XXI, que realiza vários concertos pelo Brasil. Em 2007 o Percorso 

lançou seu primeiro CD pelo selo SESC-SP, com a participação da cantora Céline Imbert com 

obras de Berio, Álvares e Barnabé. Em 2009, com patrocínio da Petrobrás, foi lançado o 

segundo CD do Percorso com obras de jovens compositores brasileiros. Em 2012 foi lançado o 

terceiro CD do grupo, Ligeti +, com a primeira gravação por um grupo brasileiro da obra 

“Kammerkonzert” para 13 instrumentistas. 

Em 1989 funda o Duo Contexto de percussão com o percussionista Eduardo Leandro, 

premiado no VI Prêmio Eldorado de Música (1991) e no Festival de Música de Câmara de 

Dusseldorf-Alemanha (1996). Em 1993 o Duo se torna grupo em residência no Centro 

Internacional de Percussão em Genebra, Suíça, realizando concertos e turnês pela Europa, EUA 

e Japão. Participação nos Festivais de Campos do Jordão (Brasil), Suita (Japão) e em vários 

concertos pelo Brasil. Em 2009 foi lançado o primeiro CD do Duo, pelo selo SESC-SP. Em 

2010 foi lançado seu segundo CD com obras para percussão e flauta com a participação de 

Verena Bosshart. 

Realiza intensa atividade como solista e camerista em concertos pelo Brasil e exterior. 

http://www.osesp.art.br/
http://www.eca.usp.br/
http://www.eca.usp.br/
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Foi percussionista convidado da “Orchestre de la Suisse Romande” e do “ Ensemble 

Contrechamps”, ambos na Suíça, com participação em vários festivais e turnês. 

Bacharelado na Unesp, Mestrado na “Haute École de Musique de Genève” e “Artist 

Diploma” no “Rotterdam Conservatorium”. 

Seus principais professores foram Elizabeth del Grande, John Boudler, William Blank, 

Yves Brustaux e Robert Van Sice.  

(Biografia retirada do Site: http://www.ricardobologna.com.br/pt/perfil.html, acesso em 

24/02/2014) 

http://www.ricardobologna.com.br/pt/perfil.html
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Anexo II 

Entrevista concedida por Joaquim Abreu em São 

Paulo, dia 5 de agosto de 2014 sobre Pocema 

Joaquim Abreu – Pocema era um grito de guerra indígena. Ele [Eduardo 

Álvares] tinha uma certa fixação por povos da América do Sul e culturas que foram 

praticamente extintas. Ele fez peças sobre os incas, sobre os maias e Pocema era ligado 

aos índios brasileiros. Um grito de guerra pela perda da identidade, e da civilização 

indígena. Então os gestos guturais e etc, é tudo ligado a isso, não sei dizer que etnia. 

Rubens de Oliveira – Então houve um trabalho de pesquisa antropológica 

antes da composição? 

JA – Eu creio que sim. Não diria um trabalho de pesquisa, mas o Eduardo 

gostava muito dessas culturas indígenas, eram bastante caras para ele. E disso veio a 

influência para a peça. Tudo com muito bom humor, com muita ironia, era uma crítica 

severa, mas não era um crítica com rancor. É um humor bem ácido que era 

característico dele. 

RO – Apesar de ter uma referência diferente das presentes em Pratilheiros tem 

esse humor em comum? 

JA – Tem, toda obra do Eduardo tem um traço em comum que é a ironia e o 

humor, todas peças carregam isso, que é um traço da personalidade dele. 

Pocema é non-sense, é um teatro do absurdo. Então, quando tocarem usem 

bastante efeito de reverberação para que os ritmos não fiquem completamente claros. As 

palavras, a intelecção não é para ficar clara, é para ficar cunfuso. 

RO – Isso também para os microfones dos tam-tans? 

JA – O ideal é modificar, sobretudo a voz, os tam-tans serem mais precisos. 

Dependendo do tamanho da sala, os tam-tans não precisam ser microfonados, se a sala 

for muito grande é necessário microfonar por causa dos trechos muito leves com dedal. 

Mas se for uma sala pequena, com 300 lugares, eu recomendo não amplificar os tam-

tans, só amplificar a voz. 

RO – Eu imaginei que a amplificação fosse para captar os timbres do tam-tam 

de perto como no Mikrophonie do Stockhausen. Então é mais para equilibrar com a 

voz? 
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JA – É mais para equilibrar com a voz. Você pode amplificar um pouco os tam-

tans, mas sem tanta reverberação quanto na voz. Os ritmos no tam-tam devem ser claros 

e precisos. Toda a riqueza da música está na rítmica dos Tam-tans.  

RO – Quando o compositor escreve “Raspar e tamborinar com os dedais” é 

raspar e percutir? 

JA – Isso. A gente [Duo Diálogos] usava quatro dedais. 

RO – Por causa das apojaturas? 

JA – É. Dá para fazer também com dois, mas com quatro é mais fácil. 

RO – O compositor sugere usar uma baqueta com duas cabeças para trocas 

rápidas, vocês chegaram a usar alguma baqueta assim? 

JA – Não me lembro, talvez o [Carlos] Tarcha tenha usado. 

RO – A princípio, nem precisou? 

JA – Não. A última vez que eu toquei essa peça com o Eduardo Gianesella a 

gente não usou. Com o Tarcha faz uns 15 anos. 

É importante que os dedais sejam de ferro, que são dedais antigos, mas têm um 

som mais interessante do que os novos de plástico. Ainda é possível encontrar, tem que 

procurar em loja que vende lã, em armarinhos. Os dedais antigos de costureiro que são 

de ferro. O ideal seriam oito dedais ao todo, mas pelos menos dois de ferro para cada 

um são necessários para realmente conseguir os timbres. 

RO – Vocês fizeram alguma coisa para enfatizar a diferença da região de 

toque? 

JA – Tocar o que for na borda, bem na borda. É legal usar dois tam-tans, um 

plano e um com borda, com duas sonoridades bem distintas: um mais agudo e outro 

mais grave. 

RO – Na gravação do Duo Diálogos vocês fizeram assim? 

JA – Foi assim! 

RO – Eu imaginei que os instrumentos iguais pudessem gerar um efeito de 

espacialidade, de uma nota que passa para o outro, como tem em Taleas. 

JA – Não. A gente toca próximo por causa da caixa de voz. E é possível separar 

o som para o público, coloca o som amplificado de um percussionista mais para a 

direita e outro mais para a esquerda, e a voz no centro. Usar o mínimo de reverberação 

nos tam-tans e a voz excessivamente reverberada. De maneira que o ritmo da voz fique 

quase desconfigurado. 
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A gravação [do Duo Diálogos] pode ser uma boa referência para a quantidade de 

reverberação. 

No CD do Duo Diálogos tem um texto sobre Pocema. 

RO – Onde o compositor fala da questão indígena, da cultura que se perde? 

JA – Sim, fala disso. Esse é um tema recorrente, ele trata disso em várias obras. 

RO – Você lembra de alguma outra para exemplificar? 

JA – La (Di)Vision de los Vencidos que ele escreveu para mim e para Andrea 

Kaiser é sobre isso, com textos maias, incas, hispânicos da época da chegada da 

espanha, entre 1500 e 1600, também tem textos bem ácidos do Cortázar sobre a questão 

da colonização e principalmente da catequização dos índios pela igreja católica que foi 

muito violenta. O compositor mistura isso com um texto de um poeta chileno 

importante que fala sobre a ditadura militar no chile, como se os processos 

continuassem. Por isso o nome La (Di)Vision de los Vencido.  

Outra peça com essa temática é uma para orquestra sinfônica e soprano, foi 

estreada aqui em São Paulo. Não sei se já foi gravada ou ainda está em projeto de 

gravação. Não me lembro o nome da obra. 

RO – O Tam-tam plano que você havia comentado é como se fosse um wind-

gong? 

JA – É um “wind-gong”. É bom usar um “wind-gong” que é mais agudo, mas 

também tem um grave bom no centro, e um outro tam-tam maior, de 65cm ou mais. A 

gente fez assim, o que não impede que se faça outra versão. Mas a gente achou que 

ficava melhor com dois tam-tans diferentes. 

Joaquim Abreu iniciou seus estudos musicais em São Paulo: percussão com Cláudio 

Stephan e Jonh Boudler, harmonia e contraponto com Michel Phillippot e Phillippe Manoury, e 

teoria musical com Osvaldo Colarusso. Entre 1981 e 1984 foi bolsista do governo francês e 

obteve os diplomas percussão e música de câmara no Conservatório Nacional da região de 

Strasbourg, nas classes de Jean Batigne e Detlef Kiefer. Nesse período frequentou os ensaios e 

seguiu diversos estágios ministrados pelo Grupo de Percussão de Strasbourg, o mais renomado 

conjunto de percussão do mundo, dirigido na época por Jean Batigne. 

Joaquim participou de vários concertos promovidos pela Orchestre Philarmonique de 

Strasbourg, e de La Opera du Rhin, inclusive do "Ciclo Varese" , regido por Pierre Boulez. Em 

1985, de volta ao Brasil, integra a Orquestra Sinfônica Brasileira, trabalhando com os maestros 

Isaac Karabtchevsky, Cláudio Santoro e Kurt Masur, dentre outros. Em 1986, decide seguir 

carreira solista e camerista, deixando a Sinfônica Brasileira. Participa como solista das últimas 5 

Bienais de Música Contemporânea Brasileira, realiza recitais na Sala Cecília Meireles, Teatro 

Municipal do RJ, séries de música contemporânea do MAM/RJ, Ciclos de Música 

Contemporânea de BH, Festival Música Nova de São Paulo, etc. 
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Por mais de dez anos participou do Duo Diálogos de percussão, convidado a se 

apresentar no Carnegie Hall com prestigiosas críticas no New York Times, na Radio France-

Paris, Rádio Bremen, Mozarteum de Salzburg, Festival Archipelle de Genebra e também nos 

Festivais de Inverno de Campos de Jordão, Sociedade de Cultura Artística, dentre outros. Desde 

1998, trabalha com o clarinetista e saxofonista Paulo Passos. Compositores como Almeida 

Prado, L.C.Csekõ, Flo Menezes, Roberto Victório entre outros prestigiosos compositores 

brasileiros dedicaram mais de 40 obras a Joaquim Abreu. 

Realizou com enorme sucesso a estreia brasileira da obra Kontakt de Stockhausen com 

o pianista Paulo Álvares e a direção eletroacústica de Flo Menezes, no concerto de 

encerramento do Festival de Música Nova 98 no Instituto Cultural Itaú e na Sala Cecilia 

Meireles no Rio de Janeiro. Suas apresentações no exterior, participando dos festivais mais 

significativos do circuito de música atual, difundindo a produção musical brasileira, têm sempre 

recebido os mais elogiosos destaques da crítica especializada de Salzburg, Bremen, Bourges, 

Paris, Torino, Lisboa, New York. 

(Biografia retirada do site: http://www.ufpb.br/content/orquestra-sinf%C3%B4nica-da-

ufpb-realiza-concerto-no-campus-i acesso em 02/09/2014) 

http://www.ufpb.br/content/orquestra-sinf%C3%B4nica-da-ufpb-realiza-concerto-no-campus-i
http://www.ufpb.br/content/orquestra-sinf%C3%B4nica-da-ufpb-realiza-concerto-no-campus-i
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Anexo III 

Relato de Eduardo Campos em Belo Horizonte, 

dia 30 de agosto de 2014 sobre o grupo Ópera Vitrine e 

a música cênica de E. Álvares 

Rubens de Oliveira – Da música cênica de Eduardo Álvares eu gostaria de 

saber como funcionava na prática, como você conheceu a música do Eduardo. 

Eduardo Campos – O Eduardo [Álvares], além de ser um compositor 

sensacional, ter todo o talento dele com a música, ele tinha o olhar clínico de identificar 

em um indivíduo o que ele poderia produzir em termos de arte, o que ele pode oferecer 

como instrumentista. 

O Eduardo tinha muita visão, aqui onde a gente está hoje, na Fundação [de 

Educação Artística], antigamente era uma casinha como as antigas de Belo Horizonte, e 

era um centro de cultura. Conheci o Eduardo quando ele colocou um anúncio no jornal 

falando que ia ter um festival de música contemporânea e ele estava aceitando obras de 

compositores. Eu nem mexia muito com música, era estudante de engenharia, mas vim 

conhece-lo, trouxe umas peças que eram umas 4 ou 5, tinha um quarteto de percussão, 

umas coisas para flauta. E ele tinha o olhar clínico, era compositor profissional, colocou 

todas as partituras em uma mesa e escolheu um quinteto. Perguntou para mim: “Com 

quem você aprendeu?”. Respondi: “Não aprendi com ninguém, na realidade, eu estudo 

ciências exatas, mas eu fico ‘fuçando’ vídeo de música contemporânea, gosto muito, e 

como estudei música (já tocava bateria) compus essas peças”. A gente ficou 

conversando mais ou menos uma hora e ele percebeu em mim uma característica de 

palco, de teatro, que eu mesmo não tinha descoberto, então ele perguntou se eu gostaria 

de tocar umas músicas do Tim Rescala, que eu não conhecia. Falou que o Tim viria do 

Rio tocar e reger umas músicas dele e eu poderia fazer a parte do baterista, que é uma 

parte de uma música com um personagem que é um baterista doidão, que tocava numa 

“big band”, mas era meio traficante de droga, então tinha que fazer bagunça no palco, 

falar coisas. E tinha outra peça mais tradicional, mas também tinha um pouco de teatro, 

o maestro entrava vestido de tubarão, era o humor do Tim. 

Então toquei essas músicas e isso abriu minha cabeça, até então eu não sabia que 

podia fazer isso e o Eduardo que percebeu. Ali eu já devia para ele eternas lembranças e 

agradecimentos. 

Passando isso a gente constitui amizade, apesar de não trabalhar junto. Passando 

um ano ele [Eduardo Álvares] resolveu montar o Ópera Vitrine e ele me procurou. Na 

época o teatro musical não fazia parte da minha rotina, eu tocava em orquestra 



 

122 

 

 

sinfônica, mas ele me chamou, ele acreditava em mim. A força do Eduardo em relação à 

música-teatro estava justamente em ter o olhar clínico de saber o que cada um pode 

fazer nesse contexto e ele falou que queria montar um grupo que ironizasse toda a 

pompa da música erudita, da ópera, esse glamour todo que às vezes é meio “fake”, o 

exagerado, ele tinha um olhar crítico sobre isso tudo e o mais interessante é que ele 

compunha como um compositor de ópera, usando os mesmo recursos em termos de 

progressão harmônica, de discurso estético que existe em ópera. Ele compunha com 

uma visão engraçada, mas usava toda a técnica de composição, o material, o fraseado. 

Ele criou o Ópera Vitrine e tem tudo em A Decadência da Tuba: Puccini, Verdi, 

Rossini; só que em uma visão de gozação. Eu ainda tenho dúvida em relação ao nome A 

Decadência da Tuba, porque como falei ele tinha o olhar para selecionar o músico que 

ele queria e saber um pouco da vivência desse músico, não era só saber o que ele toca, 

era um algo mais, de saber como era o comportamento dele, as características únicas do 

ser humano e como aproveitar isso. Quando ele escreveu A Decadência da Tuba ele 

escolheu um tubista que era muito amigo nosso, o Juliano [Ambrósio] que infelizmente 

faleceu ano passado em um acidente trágico. 

O Juliano começou muito novo aqui em Belo Horizonte e logo se tornou um dos 

melhores tubistas do país e foi tocar na Sinfônica Brasileira, foi para Salvador, enfim, 

teve uma bagagem muito grande. Quando ele voltou para Belo Horizonte e o Eduardo 

conheceu ele, o Juliano estava meio que em uma decadência, meio “puto” com a vida, 

de cara amarrada com a orquestra, com a música erudita. Quando o Eduardo foi montar 

o grupo, a primeira peça que ele apresentou foi A Decadência. A gente até ficou 

falando: “Essa peça é para o Juliano que ele tá puto de tocar tuba, está meio cansado da 

profissão e o Eduardo está a fim de fazer uma paródia do repertório operístico, aí ele 

escreve essa peça que já começa com aquele discurso de tuba que você viu45. O Juliano 

também atuava magistralmente, era um ator mesmo, além de tocar tuba muito bem, 

então deu muito certo. A Jussara [Fernandino] tocava piano e era a única que tinha 

formação em teatro. A Sylvia [Klein] talvez tivesse um dom natural e experiência como 

cantora de ópera, não sei até que ponto ela estudou teatro, eu não estudei, o Eduardo que 

percebeu que eu poderia fazer umas partes engraçadas, e eu nunca fui um percussionista 

de grandes desafios, de repertório de solista, e para o Eduardo isso não foi problema 

nenhum. Ele escrevia coisas compatíveis com o que eu gostava de tocar, acho que isso é 

o que mais me marcou: o fato de o Eduardo identificar o material humano que ele tinha 

à disposição. Ele fez a direção quando a gente montou A Decadência da Tuba, O Paulo 

[Álvares] assistiu alguns ensaios. 

O Eduardo entregou a peça pronta, a gente discutiu poucas coisas como troca de 

baquetas ou abafamento, mas você tocou a parte e viu que não têm problema nenhum 

para executar. 
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A montagem foi feita em cima das ideias dele mesmo e é tão legal que, mesmo 

que o executante não tenha vivência em teatro, está tudo ali, é só ter boa vontade e 

acreditar que a gente pode ser mais do que um simples executor de um instrumento e 

adentrar essa área da cena teatral porque está tudo ali. Tem um texto, ele indica até 

como deve ser lido. Eu só tive a oportunidade de tocar duas peças, a outra foi feita 

através do mesmo processo. Essa outra tinha mais atividade na parte de percussão e eu 

tocava em cena, não era como na Decadência da Tuba que a percussão fica na coxia. A 

genialidade dele era tão grande que até isso do tam-tam oculto é uma coisa de ópera, 

tem muita ópera com tam-tam oculto. É impressionante como em um quarteto ele 

conseguia toda uma construção orquestral que ironizava a própria situação orquestral, 

mas as funções eram bem mantidas, o sustentáculo da tuba, segurando as bases graves 

nos contextos operísticos estava alí o tempo todo, o piano virtuoso fazendo todas as 

vozes. Então era sério, mas com um toque de humor. Isso foi uma das coisas que fez a 

Sylvia sair, porque ela queria seguir a carreira operística, então não seria muito coerente 

para ela tocar em um grupo que ironizava o que ela queria fazer. 

Quando a gente tocava, fazíamos as duas obras [A Decadência da Tuba e 

Clitemnestra]. No meio ele fazia A Professora de Piano, que é um vídeo. Você tem que 

ver. A Glaura [Lucas] era a atriz. 

Durante a época do Ópera-Vitríne o Eduardo ainda fez alguns trabalhos como, 

por exemplo, o primeiro filme feito em Belo Horizonte. Isso tem que ser resgatado, 

porque às vezes tem festival de cinema aqui e as pessoas apresentam coisas que foram 

filmadas muito antigamente e dizem que é o primeiro filme produzido em Belo 

Horizonte. Na realidade, não. O Eduardo resgatou esse filme não sei de onde, com 

imagens do Colégio Arnaldo, umas coisas muito antigas, um nenezinho, filme em preto 

e branco, e o Eduardo fez uma música.  

RO – É o Álbum de Família? 

EC – Não. Até onde lembro não tinha esse nome.  

Nele tinha uma parte de percussão mais delicada, mas como ele escreveu para 

mim, ele não complicou, colocou tudo “na mão”. Isso é uma coisa que ele fazia por 

respeito. Tinha uma parte muito interessante com tam-tam, tinha uma rumba, tinha que 

gritar: “Hu!” e era muito bem sincronizado com o filme, muito bem feito. Mas isso não 

foi com o pessoal do Ópera Vitrine, foi com outros músicos, embora os músicos do 

Ópera Vitrine também estivessem lá. A Jussara tocou piano, eu toquei percussão, o 

Juliano tocou a tuba, mas tivemos outros convidados.  

Tocamos em alguns lugares aqui em Belo Horizonte: inauguração do Mercado 

Municipal, tocamos na rua, colocávamos uma tela onde passava o filme. 

Mas o Eduardo tocou com a gente, porque entre uma peça e outra ele tocava essa 

peça da Glaura. Ele conhecia o vídeo e ficava tocando piano. Esse vídeo era muito legal, 
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tem uma hora que tem uma aluna tentando tocar e a Glaura vem com um alicate pegar o 

dedo que está na posição errada. Era muito crítico, tinha uma cena com um busto do 

Beethoven em cima do piano de armário. Naquela confusão o busto cai em câmera 

lenta, aí o Beethoven esfacela no chão. Legal demais. 

Então minha experiência com esse compositor foi essa, é um professor de 

música contemporânea que obviamente respeita muito a música erudita com toda sua 

história e ele usa todo seu conhecimento dela quando compõe, mas ele tem uma visão 

irônica dela. Ele vivia essa dualidade de compor e ao mesmo tempo ironizar o erudito. 

O trabalho de música contemporânea era um outro trabalho, o trabalho de música cênica 

era um pouco disso. Bem fundamentado na estética erudita mas apregoava uma sátira 

àquele ambiente. 

Depois ele foi presidente do teatro onde tinha uma orquestra de música erudita 

que só tocava ópera e mesmo assim naquele período ele foi muito bom. Mesmo tendo 

aquele material que era uma orquestra estatal especializada em música clássica, nem 

tocava música do século XX, ele ainda conseguiu colocar coisas sensacionais para a 

orquestra fazer como, por exemplo, os Ciclos de Música Contemporânea. Durante 

muito tempo ele promoveu muitos Ciclos junto com a Berenice. Quando ele colocou a 

orquestra para fazer o Ciclo de Música Contemporânea, ele trouxe o [Jaques] 

Morelenbaum para reger uma peça do Lindemberg. Eu lembro dessa peça, mas tinham 

outras peças, foi um concerto incrível. O Eduardo sabia que ia encher o Palácio das 

Artes, ele fez uma coisa que nunca tinha sido feita e depois ninguém nunca mais fez: ele 

colocou dois telões do lado de fora e o concerto foi transmitido ao vivo para quem 

passava na rua. Foi muito legal, a música do Lindemberg tinha uma percussão 

fantástica, cheia de tambores, uns teclados legais. O Lindemberg também é uma figura. 

E quem passava na rua parava para ver. Depois teve a sinfonia completa. O 

Morelenbaum foi um grande maestro que o Brasil teve. 

Então naquela época o Eduardo já sabia passar o que ele pretendia para o grande 

público. Quando a gente percebe, ele fez coisas que ninguém fez mais. 

Para concluir, teve uma coisa muito importante também que não teve nada a ver 

com a música cênica, nem como presidente da Fundação. Foi que ele conseguiu no 

ambiente da política, comprar todo o instrumental da Orquestra Sinfônica de Minas 

Gerais e ela deve ser eternamente grata a ele por isso. Ele teve peito para encarar essa 

luta para comprar dois pianos de calda inteira, comprar um instrumental de percussão 

fantástico. Naquela época foi fantástico porque a gente não tinha nada e ele conseguiu 

isso com o Ministério da Cultura, e a gente endossou muito porque ele tinha o ideal mas 

não conhecia os instrumentos de percussão, então a gente pôde escolher os 

instrumentos. A gente teve que reduzir um pouco porque até no Asian Sound, que é 

aquela loja em Colônia, eu tentei comprar uns gongos. Isso a gente não conseguiu, mas 

a gente conseguiu todo o instrumental básico. 
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RO – O Estudo I, por exemplo, foi escrito em uma época em que havia pouco 

repertório escrito para percussão no Brasil, então, além de pioneiro como compósitor, 

ele era um pioneiro como administrador. 

EC – O Estudo I talvez tenha sido a primeira música minimalista escrita no 

Brasil. Foi escrita para o Duo Diálogos, que tocou outras peças do Eduardo. O Eduardo 

trazia eles para diversos festivais. Inclusive eu comecei a tocar vibrafone e etc assim. 

Em um festival de inverno que ele trouxe o Zito [Joaquim Abreu], eu tocava xilofone na 

orquestra, mas com técnica de caixa. Isso foi antes do Fernando [Rocha] começar a dar 

aula em Belo Horizonte. O Zito e o Tarcha vinham e eu tive aulas com eles. Eu comecei 

a tocar com quatro baquetas em um festival de inverno. O Zito que é muito dinâmico 

me mostrou na primeira aula e falou para eu estudar a semana toda. Depois de três 

semanas eu estava tocando uma peça simples, claro, mas para mim foi significante. 

Uma peça do Chick Corea, algum daqueles “Children Songs” com quatro baquetas e 

tinha um pianista tocando junto. E isso tudo também veio do Eduardo. 

Para a gente, a participação dele aqui naquele momento foi uma dádiva. Se eu 

não tivesse conhecido ele talvez eu nunca tivesse passado pela música cênica, ninguém 

mais teria sugerido isso para mim. Tem coisas que acontecem naquela hora e naquele 

lugar e dá tudo certo.  

RO – E depois disso tudo você continua fazendo música cênica? Chegou a 

escrever ou participar de outros grupos? 

EC – Escrevi pouca coisa. Uma peça chamada Os Seis Mosqueteiros para o 

grupo do Fernando que, pode se dizer que, é música cênica. 

Depois, nos Ciclos de Música contemporânea, eu fiz umas peças do Kater, mas 

acho que eu incorporei a música cênica na minha performance, à minha atividade como 

músico em geral, não na orquestra, lá não cabe. Se bem que às vezes eu até faço umas 

“ondas”. Mas pra mim a experiência com a música cênica foi um divisor de águas, 

independente de eu não ter me especializado, eu incorporei à minha atividade. 

Depois escrevi para teatro, música contemporânea, ou seja, a influência ficou. O 

Eduardo foi inesquecível, a gente ama muito ele. Mudou o cenário da música em Belo 

Horizonte. 

Eduardo Campos começou a estudar percussão sinfônica com Emílio Gama, 

percussionista com vasta experiência em orquestra e “big band”. Ingressou na Orquestra 

Sinfônica de Minas Gerais, o que abriu novas perspectivas e contatos musicais, atuou com o 

Quinteto Tempos, dirigido pelo argentino Rufo Herrera. Participou de performances com o 

Quarteto Minassax (atual Monte Pascoal), grupo que une música erudita com música popular, 

especialmente a brasileira. 
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Desde 2001 trabalha com Marcus Viana (multi-instrumentista e compositor, conhecido 

por trilhas de cinema e televisão) em dois projetos: Transfonica Orkestra e Sagrado Coração da 

Terra. 

Criou o grupo DudasBear, um projeto envolvendo percussão ao vivo com looping 

eletrônico. 

Durante sua carreira em diversos estilos, também trabalhou em projetos educacionais, 

oficinas em festivais e aulas coletivas de percussão brasileira. Em seu compromisso com a 

difusão da cultura brasileira, Eduardo teve fascinantes experiências em países como Portugal, 

Argentina, Taiwan e Suíça ensinando conceitos básicos de percussão brasileiras a músicos 

profissionais e comunidades locais. 

 (Biografia retirada do site: http://ecampospercussion.blogspot.com.br/p/about-me.html 

acesso em 02/09/2014, traduzido livremente pelo autor) 

http://ecampospercussion.blogspot.com.br/p/about-me.html%20acesso%20em%2002/09/2014
http://ecampospercussion.blogspot.com.br/p/about-me.html%20acesso%20em%2002/09/2014
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Anexo IV 

Texto recitado no início de A Decadência da Tuba 

 
A Decadência da Tuba 

Texto introdutório  

Eduardo Álvares  

Para sustentar os monolíticos edifícios estruturais de suas músicas, os 

compositores do século XIX foram obrigados a criar e a domesticar estes monstros 

sentimentais conhecidos vulgarmente como tubas. Estes seres monumentais são o lastro 

da orquestra romântica, às vezes sensíveis a ponto de vibrarem a mais sutil flatulência 

labial de seus tubos emaranhados até competirem com poderosos trovões e o rugido 

temperado dos dragões.  

No fundo dos fossos orquestrais, ocultos do público, estes pedais truculentos 

sustentam todo o edifício harmônico, denso e poderoso do alto do qual dramáticas 

sopranos agitam-se desesperadas ameaçando se atirar, acompanhadas de seus 

respectivos “leitmotivs” em vocalizes alucinantes. Não! Não pulem damas. Rouxinóis, a 

tuba não falhará em sua eterna e grandiosa missão, o edifício não ruirá. Esta vida cheia 

de perigos á beira dos abismos atonais deixam estes cantores estressados por terem de 

competir aos brados com estes tecidos magistrais fabricados na Teutônia.  

Tecidos admiráveis que inundaram todas as escolas de música, dignas deste 

nome, povoando a fantasia de solitários músicos, tímidos e reservados, que no escurinho 

de seus sótãos se entregam a convulsões violentas de paixão, 3as sobrepostas ao 

infinito, “pizzicatos”, colcheias, fermatas, trêmulos, mordentes, num delírio sem fim. 

Oh ! Tuba imortal, não nos abandone à sorte destes ventos maléficos que nos empurram 

para os abismos onde a luz tonal jamais visitou. D. Isolda, D. Brunilde, “everybody”, 

salvem-nos desta catástrofe, livrem-nos da tentação, de todo o mal, amém !  

Aniquilem os demônios que com seus vapores sensuais destroem os laços, as 

leis, a ordem que regem os acordes e as melodias. Para a fogueira, bruxos modernos. 

Salva-nos Tuba Mirum! Não abandone seu posto, ruja dragão! Cale a voz destes 

demoníacos que ameaçam vaporizar a música. Traga à responsabilidade estes 

compositores atrevidinhos, futuristas. Mate se for necessário. 


