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Resumo:  O presente  trabalho  tem como objeto  de  estudo a  tríade:  textura-  figura-  gesto, 
elaborada por Brian Ferneyhough, que se refere tanto a composição quanto a escuta musical. 
Através de tal abordagem o compositor propõe compreender o ato composicional como o local  
de encontro de uma série de dispositivos heterogêneos, que constituem um quadro dinâmico e 
interligado de relações. Trabalharemos também as poéticas de Luciano Berio e György Ligeti, 
principalmente no que concerne ao entendimento de tais noções, como cada um deles enfatiza 
de maneira particular cada uma destas, e investigando como ambos ampliam e modificam as 
possibilidades de relação entre os procedimentos composicionais.
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Abstract:  The study object  of  this  work is the Brian  Ferneyhough's  triad:  texture-  figure- 
gesture, which refer to the musical composition and to the musical  listening. Through such 
approach, the composer understand the compositional act as a place of encounter of a series of  
heterogeneous  devices  that  constitute  a  dynamic  and  interconnected  framework  of 
relationships.  We also work the  poetics of Luciano Berio and György Ligeti,  especially in 
relation to the understanding of such notions, how each one  emphasizing in a particular way 
each one of these notions, and investigating how they modify and expands the possibilities of 
relationship between the compositional procedures.
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1. Introdução

“Em meus esforços para esclarecer o trabalho interno das estruturas musicais, achei 
útil  distinguir  três  zonas  fundamentais  de  atividade-  ou,  ao  menos,  três  maneiras 
distintas  de  examinar  estas  atividades.  Estas  são:  (1)  a  textura;  (2)  o  gesto;  (3)  a 
figura.” (FERNEYHOUGH 1998: p. 385; tradução do Autor).

As noções de textura, figura e gesto dizem respeito tanto ao trabalho composicional 
quanto a escuta e permitem entender os procedimentos composicionais de forma interligada e 
dinâmica. Podemos encontrar nas poéticas de Luciano Berio e György Ligeti a busca por um 
dinamismo similar ao que propõem Ferneyhough em seus escritos, e além disso, devido a um 
contraponto  histórico  particular,  presenciamos  uma  complementação  entre  suas  diferentes 
abordagens. 

2. As noções de textura, figura e gesto segundo Brian Ferneyhough

Primeiramente  trabalharemos  as  três  noções:  gesto,  figura  e  textura  segundo  os 
escritos de Brian Ferneyhough e do estudo recente de Francis Courtot  (COURTOT 2009) 
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sobre  o  compositor.  Para  ambos,  o  gesto  é  entendido  como o  resultado  de  um trabalho 
paramétrico, que atua tanto com um enfoque tradicional, nas operações que manipulam as 
alturas  e  os  ritmos,  como  em  formas  mais  diferenciadas,  nos  modos  de  articulação  e 
dedilhados instrumentais. O que o define não é um trabalho isolado, mas a interação entre os 
diversos procedimentos presentes em um contexto composicional que convergem em direção 
a  um efeito  global  de  “objeto  delimitado”.  O gesto  compõe,  portanto,  uma  Gestalt,  uma 
espécie de “micro-forma musical” (Cf. COURTOT 2009: p. 63).

Trata-se de um nível intermediário, entre a combinatória paramétrica e a definição do 
esquema formal; na sua ausência o nível paramétrico se torna estéril e o formal não pode ser 
definido.  Neste  sentido,  a  dedução  dos  estratos  individualmente  manipulados  não  existe 
independente de um objeto: um “gesto já presente ou por vir” (COURTOT 2009: p. 65), que 
reciprocamente irá autenticar estas deduções. Faz-se também necessário integrar e articular os 
diferentes  componentes  gestuais,  dando-lhes  um  caráter  de  conjunto  e  não  de  unidades 
isoladas e autossuficientes: o caráter arbitrário de um gesto aumenta proporcionalmente a seu 
isolamento formal. 

A noção  de  gesto condensa  em si  diversas  funções:  de  objeto,  de  expressão  e  de 
estrutura  paramétrica,  abrangendo  conjuntamente  a  experiência  sonora  e  da  escrita 
instrumental.

“Ele  não é  uma entidade abstrata,  seu  caráter  concreto  se  exprime em um timbre 
instrumental  e  no aspecto  idiomático  de uma escrita  para  um instrumento (ou um 
grupo de instrumentos). Ele possui valores paramétricos e uma 'significação', assim 
como uma força expressiva.” (COURTOT 2009: p. 75- 76; tradução do Autor).

Segundo Ferneyhough o gesto é o elemento ao qual dizem respeitos às  “referências 
hierárquicas  específicas  de  sistemas  e  convenções  simbólicas”  (FERNEYHOUGH  apud 
FERRAZ 1998: p. 169) atribuindo “aos sons uma rede complexa de significados” (FERRAZ 
1998:  p.  164),  e  assim,  constituindo-se  como uma forma  de  representação,  que  pode  se 
relacionar a quaisquer conteúdos, como os culturalmente catalogados dentro do repertório.

O compositor também ressalta que o gesto não é um fim em si mesmo e tanto na 
prática  composicional  quanto  na  escuta  devemos  presenciar  uma  “potencialidade  de 
movimentos”  (Cf.  FERRAZ 1998:  p.  162-  179),  um constante  trânsito  através  de  zonas 
diferenciadas de atividade musical. Desta forma, ele recorre às outras duas noções que se 
articulam com a de gesto: a textura e a figura; e já que para Ferneyhough o interesse está na 
passagem de uma à outra, devemos ressaltar que estas três noções não configuram diferentes 
tipos de estruturas musicais,  e tampouco apresentam um caráter de oposição e de superação 
umas com as outras.  Iremos considerá-las como diferentes formas de observar um objeto 
musical.

A noção de figura diz respeito à um conjunto de qualidades específicas de um gesto, 
que  por  sua  vez  permitem  ligar  os  diferentes  gestos,  estabelecendo  suas  relações  e 
constituindo o movimento da composição. Ambos os elementos, gesto e figura, remetem um 
ao  outro:  é  o  transbordamento  dos  valores  paramétricos  que  configura  um  trabalho 
composicional  figural, que enriquece o gesto com sua potencial desconstrução, ao mesmo 
tempo em que as camadas de informação paramétrica das quais é composto adquirem vida 
própria.
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O gesto é um objeto que manifesta sua qualidade de entidade determinada, ao mesmo 
tempo como estrutura e como unidade percebida,  mas sua configuração tem em vista sua 
própria desagregação. Sua razão de ser não é perdurar, nem tampouco se repetir dentro do 
espaço-temporal  das  obras.  Defini-se ainda por  seus  constituintes paramétricos,  que só se 
justificam quando reorganizados e recombinados para formar outros gestos aparentados.

Para dar vida ao conteúdo figural de um gesto devemos considerar sua disposição em 
um contexto, que permitirá aos constituintes paramétricos singulares (quaisquer que sejam as 
maneiras pelas quais são produzidos) a  todo o momento subvertê-lo e dissolvê-lo.  O que 
possibilita que certos elementos se desagreguem para fora do contexto geral, entrando em 
outras camadas paramétricas e formando novas unidades gestuais. 

É  no  momento  da  desagregação  que  a  estrutura  do  gesto  é  capaz  de  se  tornar 
expressiva, ou seja, uma significação momentânea dentro do fluxo temporal. O gesto é tanto 
responsável por um presente do discurso musical,  no momento em que é percebido como 
unidade, como formalmente transitório, através de sua dissolução, que indica novas direções 
possíveis  para  o  material  se  reconfigurar.  E  através  desta  combinatória,  em  incessante 
movimento, traçaremos ainda uma perspectiva que ligará os gestos entre si.

“Pouco importa que o gesto seja construído segundo uma técnica serial, espectral ou 
outra;  o  mais  importante  reside  naquilo  que  assegura  o  movimento,  a  expansão 
espaço-temporal deste gesto primeiro. Ou, para ser mais exato, o método aplicado para 
criar o gesto só tem sentido se comporta em si mesmo sua própria transcendência.”  
(COURTOT 2009: p. 79; tradução do Autor).

Um gesto,  composto segundo certas estratégias, se torna singular,  portador de suas 
qualidades de figura. É uma unidade delimitada, mas se encontra em perpétua instabilidade, 
submissa  às  forças  gravitacionais  que  presidem  seus  constituintes  paramétricos. 
Consequentemente, estes constituintes não devem ser pontuais, sem relações entre si,  mas 
devem ser concebidos como elementos interligados. 

É  interessante  notarmos  que  a  utilização  do  potencial  figural de  um  gesto  está 
diretamente ligada a uma prática, ou seja, às atitudes manifestadas no curso da criação pelo 
compositor. De fato, Ferneyhough afirma que as figuras não existem em termos de material, 
estão  ligadas  a  maneiras  de  perceber,  categorizar  e  trabalhar  sobre  um  gesto  (Cf. 
FERNEYHOUGH 1998: p. 41). 

A terceira das três noções é a textura, uma superfície audível, aquela que nos permite 
apreender o nível mais geral de uma situação sonora. Pode ser compreendida como o efeito 
resultante de uma escrita composicional que busca certa fusão de seus elementos, ou ainda, 
como o resultado da superposição de diferentes gestos que se unificam em um conjunto mais 
amplo. Por vezes também é possuidora de uma consistência reconhecível – clusters lentos ou 
glissandos heterogêneos – que se manifesta através de uma forma global de atividade (Cf. 
FERNEYHOUGH 1998: p. 386).

As noções de figura e textura possuem uma ampla gama de  utilizações  dentro do 
repertório  tradicional  da  música  de  concerto,  que  são  diversas  das  que  aplicamos  aqui. 
Normalmente,  o termo figura,  ou melhor,  figuração,  diz  respeito às variações temáticas  e 
motívicas da música tonal e atonal. Nestas as modificações e recombinações de elementos 
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normalmente não alteram as escalas segundo as quais as alturas estão organizadas, portanto 
não ocorre o potencial de transbordamento paramétrico ao qual nos referimos anteriormente.

A noção de textura aparece neste contexto para indicar uma qualidade global, ligada a 
uma  análise  baseada  em  categorias  formalizadas  da  linguagem  musical.  Por  exemplo, 
podemos utilizá-la para diferenciar os temas de uma forma sonata, todavia tanto a definição 
da forma sonata quanto do tematismo remetem ao tonalismo (Cf. COURTOT 2009: p. 98). 

Contudo, ressaltamos que estas abordagens não qualificam ou desqualificam as formas 
de relação presentes nestes contextos composicionais, apenas as diferenciam em relação as 
questões aqui abordadas.

Uma  textura  é  compreendida  por  suas  constantes  ou  por  relações  fixas  entre 
constituintes, que compõem sua morfologia, sua constituição interna. As classes ou tipos de 
texturas (texture types) são entendidas como o conjunto das instâncias de uma coleção de 
gestos no decorrer do tempo. São também consideradas como diferentes superposições de 
gestos compatíveis: uma pressão vertical aplicada às unidades gestuais, antes horizontais. 

Outro ponto relevante é que as noções de textura, figura e gesto também configuram 
três categorias referentes à escuta, que podem aparecer conjuradas em um único contexto 
musical. Neste caso a textura é entendida como “o substrato estocástico irredutível da música, 
a  precondição  mínima  para  que  haja  qualquer  diferenciação  potencial  pertinente” 
(FERNEYHOUGH  apud FERRAZ 1998:  p.  165).  Caracterizada  por  sua  irredutibilidade, 
constitui um espaço sonoro onde a complexidade não permite ao ouvinte dar conta de todas as 
nuanças e suspende momentaneamente sua capacidade de relação e síntese, não permitindo 
reconstituir a textura pela memória. Opera por apresentação, propondo-se como objeto em si 
mesma. 

Compõe  o  primeiro  e  o  último  estágio  da  percepção  musical,  que  resulta  da 
sobreposição dos elementos do plano composicional. A textura está relacionada à “sensação 
produzida pela configuração e pelo dinamismo dos elementos presentes em um determinado 
fluxo sonoro” (FERRAZ 1998: p. 165). Outro aspecto particular é sua indivisibilidade, ao 
retirarmos, adicionarmos ou dividirmos quaisquer de seus componentes não se apresenta uma 
variação, mas sim uma nova textura.

Ao buscar uma lógica interna através dos componentes de um contexto textural e ao 
mergulhar  em seus  detalhes,  entra-se  no  domínio  da  figura:  “o  elemento  da  significação 
musical composto inteiramente de detalhes definidos pela sua disposição em um determinado 
contexto” (FERRAZ 1998: p. 167). As figuras são relacionadas através de suas semelhanças 
ou  diferenças,  por  gradações  ou contrastes  –  “uma ação do prévio  sobre  o subsequente” 
(FERRAZ 1997: p. 74).

Diferentemente da figura e da textura, o gesto é um elemento de representação, e como 
nos propõe C. S. Peirce ao definir a noção de representação está “em lugar de, isto é, estar 
numa tal relação com um outro que, para certos propósitos, é considerado por alguma mente 
como se fosse esse outro” (PEIRCE, 1999, p. 61). Pode ser apresentado de diferentes formas 
(Cf. FERRAZ 1997) remetendo a movimentos corporais, através de uma similaridade, entre o 
gesto e o movimento que representa. Como resultado sonoro ou indicador de movimentos 
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específicos do intérprete sobre seu instrumento, que devido a uma relação de contiguidade 
reúne duas porções de experiência: a ação instrumental e a sonoridade produzida. Ou ainda, 
uma convenção ou associação geral de ideias possibilita que um gesto seja interpretado como 
se referindo a um dado objeto. É importante ressaltar que não existe forma pura de gesto, mas 
cada uma evolve alguma parte da experiência da outra.

A integração e o trânsito entre os diferentes aspectos (texturais, figurais e gestuais) 
sempre através do transbordamento de um em direção ao outro constitui uma escuta múltipla 
e instável, na qual o ouvinte vivencia a cada momento a multiplicidade de conexões presentes 
nas  obras,  com uma percepção hiperativa,  mudando constantemente  seus  caminhos e  seu 
foco. Tanto o gesto, como a textura e a figura, são categorias provisórias e móveis, que podem 
sempre ser construídas e desconstruídas tanto pela composição como pela escuta. 

3. Sequenza III de Luciano Berio

Ferneyhough  pressupõe  um  quadro  interligado  de  relações  entre  os  processos 
composicionais, um agenciamento processual que é particular e singular em cada obra e não 
pode ser reduzido a um único elemento gerador ou unificador. Tal forma de abordagem nos 
abre um horizonte particular de possibilidades. Podemos, por exemplo, lançar mão das noções 
de textura, figura e gesto para entendermos a experiência de outros compositores. Em Luciano 
Berio os gestos aparecem como elementos primeiros e já imbuídos de um conteúdo histórico e  
cultural, estes passam por um processo de desmontagem, que juntamente com o deslocamento 
de seu contexto originário, propicia a emanação de suas potencialidades figurais. O processo 
se  repete  continuamente  dentro  das  obras  através  dos  jogos  contínuos  de  variações  e 
metamorfoses dos gestos;  já  as texturas serão resultado dos graus de fusão ou dissipação 
destes mesmos gestos. 

Além disso, não podemos deixar de mencionar os contrapontos históricos específicos 
que a abordagem de cada compositor envolve. Nos escritos de Luciano Berio, a noção de 
gesto  musical  está  interligada  a  outros  aspectos  como o  virtuosismo,  presente  na  prática 
instrumental  e  a  teatralidade,  produzida  por  uma  relação  indicial  entre  corpo  físico  do 
instrumentista e o corpo sonoro gerado pelas ações do mesmo. Para ele os gestos são jogos de 
representação e significação, que ocorrem em função das convenções históricas e culturais. 
Não podemos defini-los apenas como formas de expressão, mas como toda a pluralidade de 
relações com seus componentes e suas circunstâncias externas (por um “curto-circuito” em 
um dado contexto).  Desta  forma,  “não inventamos um gesto”,  apenas  o atualizamos  (Cf. 
BERIO 1983).  É neste  sentido que Berio se opõe a  certas práticas  do serialismo,  que ao 
introduzirem nas obras uma nova forma de organização abstrata, negavam qualquer forma de 
significação musical diferente das relações estruturais estabelecidas através dos cálculos pré-
composicionais.

Além de gestos musicais historicamente já catalogados, em Berio também podemos 
encontrar  gestos  cotidianos  da  comunicação  humanai.  Como  um  grande  coeficiente  de 
variação é colocado sobre quaisquer elementos, o que ocorre é uma dissociação dos materiais 
de  suas  funções  e  referências  primeiras,  simultaneamente  com  o  aparecimento  de  novas 
distinções. Gradualmente atinge-se o máximo de dissociação – não podemos mais identificar 
as formalizações de conteúdo e de expressão, sobram apenas traços destas que se arrastam, se 
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alternam e se confundem entre si. Neste momento,  forma-se um contexto dúbio, no qual não 
é mais possível a diferenciação dos gestos. Apresenta-se um conteúdo-matéria no qual apenas 
podemos diferenciar graus de intensidade, de velocidade, de resistência, etc. Tal procedimento 
ocorre  na  Sequenza  III (1963)  para  voz  feminina  solo.  O  poema  de  Markus  Kutter  é 
desmontado e remontado através da permutação dos grupos fonêmicos (palavras, monemas, 
sílabas e fonemas), transitando constantemente entre elementos gestuais e texturais. Apesar da 
direcionalidade clara que gradualmente revela as palavras e o texto, o compositor conjuga 
elementos sonoros e expressivos bastante heterogêneos, que devido às intensas permutações 
fazem com que a clareza formal da peça seja turvada. Identificamos em cada uma das seções 
uma  sobreposição  que  faz  com  que  os  elementos  sejam  condensados,  deslocados  e 
dissociados de  suas  funções  iniciais,  dando a impressão  de  que  qualquer  ponto  pode ser 
conectado  a  qualquer  outro,  constituindo  um  espaço  ilimitado  de  possibilidades 
combinatórias.

Tal efeito é alcançado pelo desenvolvimento paralelo dos três planos constituintes 
da peça (segmentação do texto, gestualidade vocal e indicações expressivas), sempre somado 
a uma gestualidade corporal audível e eventualmente visível. Em um único espaço musical 
são  justapostos  e  comprimidos  diferentes  tipos  de  emissões  vocais  (canto,  fala  e  sons 
cotidianos,  como o riso e o sussurro) e indicações expressivas (extremely,  serene, frantic,  
joyful,  etc.), que não servem para indicar um jogo teatral de ordem representativa, mas para 
elaboração rítmica ou agógica da emissão vocal (Fig. 1). Simultaneamente, o texto de Markus 
Kutter é decomposto e recomposto, servindo como um reservatório de materiais e coloridos 
tímbricos. Os segmentos curtos desse texto, que não seguem uma lógica direcional, permitem 
as  permutações  que  multiplicam  o  seu  sentido.  Podemos  separar  em  dois  grupos  os 
movimentos corporais: os que transformam o som emitido (a mão sobre a boca, por exemplo) 
e os que não atuam diretamente no som (movimentação sobre palco, gestos corporais, etc.). 
Estas ações acrescentam um novo plano ao enunciado sonoro e colocam em evidência um 
texto trabalhado pela voz com suas conotações circunstanciais. 

Fig. 1- Diferentes formas de emissão vocal presentes na Sequenza III de Luciano Berio; as 
indicações no cantos superior esquerdo são referentes a páginas da partitura original. Fonte:  

BERIO 1968.
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4. Time and Motion Study I de Brian Ferneyhough

Por outro lado, em Ferneyhough o caminho é oposto,  são os cálculos e operações 
paramétricas que engendrarão os gestos, ou então, um gesto composto intuitivamente dará 
origem a um processo de dedução das  camadas de parâmetros  musicais.  É pelo contínuo 
embate  entre  os  diferentes  processos  que  podem  se  reconfigurar,  se  sobrepor,  ser 
interrompidos ou retomados, que os gestos libertarão suas características de figura. Um ponto 
fundamental para o compositor é a criação de perspectivas que ligará os aspectos texturais, 
figurais  e  gestuais  das  obras,  estes  são  alcançados  pela  combinatória  paramétrica  em 
incessante movimento que percorre estes diferentes níveis e proporciona a sensação de um 
contexto complexo, no qual os componentes se relacionam de várias formas ao mesmo tempo. 

O reexame do papel do gesto musical proposto por Ferneyhough  possuiu como 
fundo uma oposição a duas correntes composicionais: o Neue Romantik e o serialismo. Suas 
críticas, no primeiro caso, dizem respeito à existência de uma música distinta, autenticada em 
função  de  supostas  qualidades  naturais  inatas  aos  elementos  gestuais.  No  segundo,  às 
aplicações unidimensionais de estratégias abstratas de geração e manipulação dos materiais 
musicais, que possuem um objetivo final que devem evidenciar. Em ambos, os gestos tornam-
se  apenas  transferidores  de  funções  expressivas  ou  estruturais,  não  refletindo  concepções 
formais que possibilitariam sua integração de maneira dinâmica. 

Em  Time  and  Motion  Study  Iii,  para  clarinete  baixo  solo,  podemos  observar  as 
possibilidades  de  desconstrução  e  reconstrução  dos  gestos.  A peça  foi  construída  pela 
oposição e integração de tipos contrastantes de atividade. Inicialmente observamos que esta é 
rápida e regular, um trinado que gradualmente vai se expandindo no registro. Opondo-se mais 
adiante, temos outro tipo de atividade: desconjuntada, com saltos largos e padrões rítmicos 
imprevisíveis,  quase didaticamente temos a presença de pausas iniciando e finalizando os 
intercâmbios.

Fig. 2- Trecho inicial da partitura de Time and Motion Study I de Brian Ferneyhough. Fonte: 
FERNEYHOUGH 1977: p. 1.

Fig. 3- Trecho referente à terceira linha da página inicial de Time and Motion Study I de Brian 
Ferneyhough; caracterizando o segundo tipo de atividade mencionado no parágrafo acima.  

Fonte: FERNEYHOUGH 1977: p. 1. 
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Temporalmente existem momentos de maior permanência e momentos de maior 
alternância entre os diferentes tipos de atividade. Contudo, como estes estão em constante 
deformação, sua distinção gradativamente torna-se cada vez mais complexa; o compositor 
também  utiliza  incrustações  e  justaposições  entre  suas  características.  Estes  dois 
procedimentos podem ser exemplificados na página quatro da partitura, onde logo na primeira 
linha temos a presença de um grupo de notas repetidas fortemente acentuadas, que se encontra 
justaposto  ao  gesto  que  o  antecipa  (Fig.  4).  Posteriormente,  as  notas  repetidas  são 
gradualmente incrustadas dentro do fluxo de gestos diferenciados até o final da penúltima 
linha, onde aparecem isoladas (Fig. 5). 

Fig. 4- Trecho inicial da quarta página da partitura de Time and Motion Study I de Brian 
Ferneyhough; está assinalado o grupo de notas acentuadas. Fonte: FERNEYHOUGH 1977: p. 

4; marcação realizada pelo Autor.

Fig. 5-. Quarta linha da quarta página de Time and Motion Study I de Brian Ferneyhough; nela 
encontram-se as notas repetidas acentuadas que aos poucos dominam o espaço sonoro. Fonte: 

FERNEYHOUGH 1977: p. 4.

Um gesto possui maior permanência que os demais, sendo sempre retomado, e 
apesar  de  suas  constantes  deformações  em diversos  momentos  traz  à  tona  características 
próprias.  Se observarmos as duas primeiras páginas da partitura,  veremos como o trinado 
inicial é deformado até sua dissolução, perdendo totalmente a forma inicial. Prosseguindo até 
o final  da terceira  página,  o compositor retrocede  este  processo fazendo com que voltem 
alguns  traços  iniciais,  porém modificados e  inseridos  em um novo contexto.  Outro  fator 
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relevante é o gradual direcionamento deste elemento para o agudo, que culmina no final da 
peça com um salto e sua apresentação no registro mais agudo do instrumento.

No  que  tange  a  escuta  somos  constantemente  levados  a  descobrir  novos 
semblantes e possibilidades de desdobramento do gesto inicial, que não cessa de libertar suas 
potencialidades figurais.  Suas aparições pontuam o espaço temporal  da obra e norteiam a 
escuta. Porém, é como se estivéssemos à deriva em um espaço em contínua modificação onde 
cada  novo  elemento,  ou  cada  nova  transformação,  abre  todo  um  horizonte  diferente  de 
possibilidades.

5. Quarteto de Cordas N.° 2 de György Ligeti

E no caso de Ligeti, como poderíamos trabalhar estas noções em sua proposta 
composicional e em suas obras? De uma maneira geral, em suas obras da década de 1960 o 
compositor operava um trabalho paramétrico que visava dar origem a texturas complexas com 
alto grau de fusão entre os elementos. Nestes casos, fez-se necessária uma consciência entre o 
grau ou a forma de manipulação paramétrica e seu respectivo grau de abalo ou modificação da 
textura originada, ou seja, uma consciência da permeabilidadeiii de uma textura. É esta ligação 
direta, esta perspectiva transversal entre combinatória e resultado textural que reajusta todo 
quadro de relações entre as noções, originado um trabalho composicional singular.

Ao longo das décadas de 1950 e 60 György Ligeti modificou as compreensões do 
que era entendido até então como material musical e as concepções formais seriais ligadas ao 
pensamento paramétrico. Como consequência, pesquisou as ramificações internas do som e as 
“formas-moventes” (STOIANOVA 2009: p. 94), resultantes das transformações contínuas e 
das alternância de diferentes texturas. Os objetos sonoros complexos elaborados por Ligeti 
desestabilizam as distinções entre as dimensões do material musical tradicional: “som-ruído, 
frequência-ritmo, harmonia-timbre” (STOIANOVA 2009: p. 95), devido a uma busca por uma 
continuidade entre o trabalho paramétrico e as texturas complexas, resultantes destes mesmos 
procedimentos:

“Os intervalos e os ritmos são completamente dissolvidos, não por uma destruição 
gratuita,  mas  a  fim  de  dar  lugar  na  composição  à  formas  musicais  em  tramas 
finamente tecidas, nas quais a função formalmente determinante é transferida acima de 
tudo à natureza de sua tecedura.” (LIGETI apud STOIANOVA 2009: p. 96; tradução 
do Autor).

O trabalho de “tecedura” que o compositor se refere, tem origem na manipulação 
minuciosa e precisa das “microestruturas” visando à constituição de texturas múltiplas, que 
como um timbre são imbuídas de ramificações internas flutuantes. Encontramos este trabalho 
nas  micropolifonias  de  Atmosphères,  Lux  æterna (1966)  e  Apparitions (1958-69);  no 
desenvolvimento vertical contínuo da textura orquestral e o trabalho com grandes clusters em 
Atmosphères  (1961) e  Requiem (1963-  65);  nas  ramificações  tímbricas  utilizando  micro-
intervalos e nas superposições espectrais evolutivas em  Requiem, Volumina (1961-66) e no 
Quarteto  de  Cordas  N°.  2  (1968);  nas  tramas  contínuas  de  “notas-pontos”  executadas 
rapidamente em  Continuum (1968); na elaboração de um tecido hipercromático a partir de 
clusters microtonais em Ramifications; entre outros (Cf. STOIANOVA 2009: p. 98).
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No início do quinto movimento do Quarteto de Cordas N.° 2 é possível observar 
uma série de procedimentos que visam engendrar um complexo textural. Primeiramente, nos 
atentaremos àqueles que concernem à densidade: Ligeti realiza um aumento do número de 
eventos,  tanto  através  de  um acelerando escrito  –  ocasionado pelo  crescente  aumento  de 
colcheias dentro dos pulsos nas quiálteras e posteriormente pela presença das fusas – como 
também pela combinatória vertical das quiálteras, as poliritmias. 

Gradualmente as dobras em uníssono vão sendo transformadas, e pouco a pouco, 
são acrescentadas novas  alturas  ao espaço sonoro,  que por conseguinte  vai  se  ampliando. 
Após um breve trecho, no tempo de uma colcheia no qual as quatro linhas dos instrumentos 
entram em fase (compasso 13 da partitura),  o registro se amplia de maneira mais rápida do 
que anteriormente. Paralelamente teremos um  ritardando escrito e uma filtragem tímbrica, 
ocasionada  pela  gradual  aproximação  do  arco  dos  instrumentos  em  direção  ao  cavalete 
(sonoridade sul ponticello).

Fig. 6- Diferentes momentos de transformação textural do Quarteto de Cordas N.° 2 de György 
Ligeti. Fonte: LIGETI 1971: p. 6- 7.

É através  da  soma das  operações  localizadas  que  ocorre  a  permeabilidade  da 
textura, possibilitando sua evolução no tempo. O trêmulo inicial, entre as notas Fá# e Re#, é 
rapidamente dissolvido, colocando em fuga seus componentes figurais; a escuta se detém nas 
comparações entre os elementos, suas velocidades e diferenças. A não fixidez e o acúmulo 
destas relações possibilitam uma escuta da inabarcabilidade das nuanças sonoras, do todo da 
configuração textural. 

6. Considerações finais 

Vale ressaltar que a escolha por abordar tais compositores foi guiada pela ênfase em 
uma ou outra categoria dentro dessa tricotomia, ocasionando um reajuste dentro desse quadro 
composto por formas interligadas de trabalho composicional, por exemplo, são privilegiados 
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aspectos texturais, que geram um trabalho figural específico e consequentemente cria-se uma 
gestualidade própria à este contexto. 

Poderíamos, por outro lado, apontar que realizando uma taxionomia que formaliza e 
categoriza o trabalho interno das estruturas musicais e da escuta estaríamos engessando as 
possíveis  relações  entre  os  dispositivos  heterogêneos  que  compõem  estes  campos 
problemáticos. Diferentemente, o que propomos aqui é partir destas noções para organizar e 
melhor  compreender  o  movimento  de  um  contexto  composicional,  portanto  nosso  maior 
interesse  em  realizar  este  estudo  é  conseguir  delinear  esta  movimentação,  abarcando  as 
relações entre os procedimentos presentes nas obras e percorrendo os caminhos possíveis de 
uma escuta múltipla.

Demonstramos através dessas breves análises como os compositores ampliam o campo 
problemático das noções em questão, ora evidenciando aspectos texturais, ora figurais e ora 
gestuais; e através da mobilidade presente nos processos composicionais que constantemente 
podem  se  reconfigurar,  se  sobrepor,  ser  interrompidos  ou  retomados,  reajustam 
incessantemente  este  quadro  interligado.  E  a  multiplicidade  de  perspectivas  e  caminhos 
possíveis em suas obras constituem uma escuta na qual o ouvinte é convidado a transitar pelos  
diversos níveis.
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