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RESUMO 
 

 

 

 

 

 

No período entre as duas grandes guerras ocorreu uma crescente 

preocupação no que diz respeito ao controle das dimensões do som e a ampliação 

dos modos de produção sonora disponíveis. Essa tendência levou alguns 

compositores a desviarem-se do campo da "altura" para estruturarem suas obras 

valendo-se de um redimensionamento dos parâmetros sonoros musicais. Entre 

eles figurava Edgard Varèse que, paralelamente a uma produção musical 

permeada pelo uso de dissonâncias e livre de modelos formais pré-estabelecidos, 

divulgava suas idéias que incluíam uma música condicionada à existência de 

novos recursos para a produção sonora. Tal música, alheia a convenções e 

desprendida do sistema temperado, desenvolver-se-ia segundo critérios totalmente 

desvinculados do passado. A trajetória no sentido de viabilizá-la era, por ele, 

referida como sua busca pela "liberação do som".  

O presente trabalho pretende apresentar uma reflexão sobre as relações 

existentes entre alguns dos principais aspectos de suas concepções e os 

procedimentos adotados em dois momentos distintos de seu percurso: antes e 

depois do uso de suportes tecnológicos no processo compositivo. Para tanto, fez-

se necessário, além de um estudo exploratório de suas idéias, a análise de duas 

obras, Hyperprism (1922-23) e Poème électronique (1958), cada uma delas 

pertencente a um desses momentos. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

A growing concern regarding the dimensions of the sound and  the widening of 

the vailable ways of sound production  begin to take place in the period of time 

between the two World Wars. This tendency brought some composers down from 

"pitch" to structure their work using a new dimensioning of the sound parameters. 

Among them, there was Edgard Varèse, who at the same time as having a musical 

production filled with the use of dissonance and free from formal pre-established 

musical models, communicated his ideas that included a kind of music conditioned to 

the new resources for sound production. This music, apart from convention and free 

from the tempered scale, would develop according to a totally different from the past 

criteria. The journey to make it viable was called by him as the “search for the 

liberation of sound”.  

This work intends to talk about the relationships that exist between some of the 

main aspects of his conceptions and the procedure he adopted in two different 

moments of his route: before and after the use of technological support in the 

compositional process.  So, aside from an exploratory study of his ideas, an analysis 

of two of his works Hyperprism (1922-23) and  Poème électronique (1958), each one 

belonging to on of the those moments, is necessary. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 
A produção musical a partir da década de 1910 foi permeada pela exploração de 

novos domínios sonoros favorecendo o surgimento de novos procedimentos de realização 

sonora que contribuíram significativamente para a diminuição da distância existente entre 

ruídos e sons de altura determinada dentro do discurso musical. Nesse contexto, questões 

como a utilização de sons de altura indeterminada e o uso de parâmetros sonoros diferentes 

da "altura" como elementos estruturais tornaram-se preocupações centrais para diversos 

compositores que buscavam novos meios organizativos. Entretanto, é importante ressaltar 

que muito do que se caracterizou como vocabulário musical do século XX germinou no 

século anterior nas obras de compositores como Beethoven, Mahler e Wagner, entre outros.  

O crescente interesse pela exploração de novos meios para a produção sonora pode ser 

notado nas obras de diversos compositores do início do século XX, é o caso de Luigi Russolo 

(1885-1947) representante na música do Movimento Futurista que, com seus intonarumori 

(1913), produzia uma música composta de rangidos, zumbidos e sons de trovão. Esse interesse 

em ampliar os meios disponíveis pode ser notado, também, em Erik Satie (1866-1925) que 

utilizou em seu Ballet parade (1917) sirenes e máquinas de escrever, em Darius Milhaud (1892-

1974) cuja obra Ballet L’homme et son désir (1918) exigia quinze percussionistas e em George 

Antheil (1900-59) que utilizou um conjunto de pianos e percussão, incluindo sinos e hélices em 

seu Ballet mécanique (1923-25), entre outros compositores.  

Da gradual dissolução do sistema tonal surge a tendência para o redimensionamento 

da visão dos parâmetros sonoros. Nesse processo, a organização baseada na estruturação 

das alturas e nos esquemas formais inerentes à tonalidade gradativamente cede lugar para 

outras formas de estruturação, nas quais parâmetros sonoros diferentes da altura adquirem 

um novo valor expressivo e atuam como componentes estruturais. No início do século XX, 

essa tendência pode ser notada já em Debussy cujas orquestrações, de uma maneira geral, 

estão integradas à estrutura da obra de tal forma que esta se descaracterizaria 

significativamente em decorrência de quaisquer modificações na instrumentação. Esse fato 
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aponta para a incorporação do timbre à estrutura da obra, prática que se desenvolveria de 

maneira gradual a partir do início do século XX. Assim como o timbre, outros parâmetros 

sonoros foram explorados como elementos centrais, a exemplo do ritmo que assumiria 

novas proporções em obras de autores como Igor Stravinsky (1882-1971) e, 

posteriormente, em John Cage (1912-92) e Olivier Messiaen (1908-92), entre outros.  

A possibilidade de organização do timbre foi mencionada  por Arnold Schönberg 

(1874-1951) no último capítulo de seu Tratado de harmonia (Harmonielehre) em conjunto 

com a proposta de uma melodia de timbres (klangfarbenmelodie). A despeito de suas 

considerações acerca da potencialidade do timbre no discurso musical, sua obra 

permaneceu centrada na questão melódico-harmônica. Visando levar suas propostas 

adiante, seu discípulo Anton Webern (1883-1945), tratou o timbre com uma preocupação 

estrutural, principalmente em suas obras orquestrais. No entanto, apesar da importância que 

o timbre ocupou nessas obras, a organização das alturas continuou predominante. O mesmo 

ocorreu com outros compositores que se empenharam na expansão dos meios de produção 

sonora sem, contudo, renunciarem aos vínculos com um tipo de estruturação baseada na 

organização das alturas ou em modelos formais tradicionais. 

Nascido no mesmo mês e ano que Anton Webern, dezembro de 1883, Edgard Varèse, 

em certos aspectos, surgiu como uma tendência autônoma no cenário musical da primeira 

metade do século XX. Enquanto outros compositores ocupavam-se com um tipo de 

organização que levava em conta os doze sons da escala cromática e, portanto, a nota 

dentro do sistema temperado, Varèse tinha como preocupação central o "som", ou seja, 

qualquer evento sonoro que servisse de material básico para a sua composição. Daí deriva o 

fato de referir-se às suas obras como "sons organizados" e a si mesmo como alguém  que 

trabalhava com "freqüências e intensidades".1 Esse posicionamento originou-se do seu 

interesse pela física e, em especial, do seu contato com as obras de Hoëne Wronsky (1778-

1853) e Hermann Helmholtz (1821-94) cujas idéias levaram-no a considerar as 

propriedades físicas do som dentro do discurso musical. 

 

 

                                                             
1 VARÈSE, E. Écrits. p. 178, 1983. 
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Considerado por muitos teóricos como um dos precursores da música experimental 

realizada no século XX, Varèse propõe um tipo de organização envolvendo polirritmias e 

harmonias estáticas, onde parâmetros sonoros, além da altura, adquirem valor funcional. Ao 

rejeitar o desenvolvimento temático tradicional, estrutura suas obras levando em conta as 

características do material sonoro empregado, ou seja, o timbre, a densidade, a intensidade 

e os modos de ataques atuam como elementos de integração estrutural tornando a 

orquestração um componente indissociável da obra. No que se refere ao aspecto formal, 

estruturas predeterminadas são evitadas cedendo lugar a novas formas derivadas do 

processo composicional de cada obra em particular.  

Sobre o tipo de organização sonora idealizado ou mesmo aplicado em suas obras, 

Varèse elaborou uma série de reflexões difundidas por intermédio de suas conferências e 

entrevistas no decorrer de sua vida. Como síntese de suas idéias surge o que ele próprio 

chamou de sua busca pela "liberação do som". Influenciado pelos escritos de Ferruccio 

Busoni (1866-1924) Varèse estava persuadido de que a música deveria estar em 

conformidade com a sua época e, para isso, seria necessário que ela fosse libertada dos 

laços que a uniam ao passado. Essa "libertação" deveria se dar em diversos níveis e cada 

um deles gerou uma série de reflexões que não se encontram disponíveis de forma ordenada 

em um livro, ao contrário, elas foram se revelando à medida que suas entrevistas ou 

conferências iam sendo publicadas. Entretanto, por intermédio de uma compilação 

realizada por Louise Hirbour, suas correspondências, entrevistas e conferências foram 

editadas em um livro intitulado Écrits 2, principal acesso ao pensamento de Varèse e, 

portanto,  fonte fundamental para esta pesquisa.  

O fato de Varèse não ter se dedicado a nenhum trabalho teórico que envolvesse 

objetivamente seus procedimentos composicionais torna-se um fator de grande importância 

neste trabalho. Em razão de suas particularidades, os procedimentos exigiam novas 

terminologias capazes de abarcá-los e ele as utilizou em abundância. O uso de termos como 

"massas sonoras", "planos" e "volumes sonoros", entre outros, é comum em seus escritos, 

conferências e entrevistas, entretanto, quando inquirido sobre o que significavam, não os 

elucidava sistematicamente, ao contrário, servia-se de metáforas freqüentemente 

relacionadas com as ciências e nunca se exprimia de forma técnica e objetiva. 

                                                             
2 VARÈSE, E. Écrits. Louise Hirbour (Org.) Paris: Christian Bourgois, 1983. 
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Um dos aspectos mais relevantes de suas idéias acerca da "liberação do som" diz 

respeito à necessidade de novos meios de produção sonora. A urgência de novos 

instrumentos musicais compatíveis com suas concepções foi reiteradamente assinalada em 

seus escritos. Varèse concebia a existência futura de instrumentos musicais que surgiriam 

provavelmente da eletrônica e que seriam responsáveis pela liberação da música daquilo 

que a prendia ao passado, tornando-a compatível com o seu tempo. Por intermédio deles a 

música se libertaria da arbitrariedade do sistema temperado, do número limitado de timbres 

disponíveis e, entre outras coisas, da limitação técnica imposta pelos instrumentos 

tradicionais. Ao descrevê-los, Varèse fazia uma espécie de alusão aos meios tecnológicos 

que começariam a surgir vinte anos mais tarde e que seriam adotados como suporte pelos 

compositores da Música Concreta e da Música Eletrônica e, como veremos a seguir, ele 

próprio os utilizaria em 1954 e em 1958. 

No período compreendido entre os anos de 1936 e 1954, Varèse compôs apenas uma 

obra: Étude pour espace (1947). Muitos autores atribuem esse período improdutivo à 

ausência de recursos que possibilitassem a realização de suas concepções musicais. Embora 

não saibamos, com exatidão, o grau de correspondência entre os recursos que idealizava e 

os meios tecnológicos que começaram a surgir a partir dos anos 50, o fato é que esses 

novos meios o incentivaram ao retorno de suas atividades composicionais primeiramente 

com Déserts em 1954 e, posteriormente, com Poème électronique em 1958, suas duas 

últimas obras completas.3 Entretanto, os meios utilizados para a construção dessas obras 

seriam abandonados na composição de Nocturnal (1961) e Nuit (1965), suas últimas obras 

que permaneceriam incompletas. 

Apesar de suas idéias, de uma maneira geral, apontarem para um rompimento com o 

passado, Varèse referia-se com admiração aos compositores do século XIX, sobretudo 

àqueles que, de alguma maneira, contribuíram para a expansão da linguagem musical. Sua 

admiração por Berlioz, Mahler, Strauss e Beethoven foi diversas vezes assinalada em seus 

escritos, assim como assinalou o contato marcante com dois personagens: Debussy e 

Ferruccio Busoni. O primeiro, cujas obras eram para Varèse motivo de grande admiração, 

incentivou-o em sua busca por uma música personalizada, e o segundo, seu professor 

                                                             
3 Ver por exemplo: VARÈSE, E. op. cit., pp.186-87. 
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durante os anos em que viveu em Berlim,4 influenciou-o diretamente em suas concepções 

musicais. 

Grande parte das idéias de Varèse tem suas raízes no Esboço para uma nova estética 

musical 5 de Ferruccio Busoni. Essa influência não foi omitida por ele, ao contrário, ela foi 

salientada diversas vezes em seus escritos. A correspondência entre as idéias de ambos é 

facilmente percebida e apresenta-se em diversos aspectos. Questões relacionadas à forma, 

ao temperamento, à necessidade de novos instrumentos musicais, entre outras, foram 

motivos de reflexões para ambos.  

A busca empenhada por Varèse pela "liberação do som" apresenta-se, por vezes, 

como uma tentativa de realização daquilo que Busoni havia previsto:  "Eu acho que iremos 

para o som abstrato, para uma técnica sem vínculos, para o ilimitado sonoro."6 No entanto, 

é importante sublinhar que, em sua trajetória artística, Varèse percorreu caminhos próprios 

e que as idéias de Busoni serviram apenas como fundamento de suas concepções que 

primaram pela originalidade. As idéias de Varèse a respeito de uma música construída a 

partir de "massas sonoras" e de dispositivos capazes de difundi-las em diferentes lugares do 

auditório ou, ainda, o uso de deslocamentos simultâneos dessas "massas sonoras" em 

velocidades diferentes, podem ser consideradas como exemplos de sua idiossincrasia.  

Diversos teóricos salientaram a existência de um distanciamento entre as obras de 

Busoni e suas idéias. Esse fato foi observado também por Varèse que tomou conhecimento 

primeiramente das suas idéias e, posteriormente, surpreendeu-se ao descobrir que, 

paradoxalmente, "seus gostos musicais e sua própria música fossem tão ortodoxos".7 Assim 

como a correspondência entre as obras musicais de Busoni e seus escritos foi questionada 

por diversos autores, um questionamento parecido poderia ser feito em relação a Varèse: 

Até que ponto suas idéias acerca da "liberação do som" encontram-se cristalizadas em suas 

obras, antes e depois do surgimento de novos meios de produção sonora, ou ainda, em que 

medida esses novos meios contribuíram para que essas idéias se cristalizassem. 

 

 

                                                             
4 Varèse viveu em Berlim durante o período compreendido entre 1907 e 1913. 
5 BUSONI, F. Ensaio para uma nova estética da arte musical. Trad. Sergio Magnani. Salvador: U.F.B., 1966. 
6 Idem, p.50 
7 VARÈSE, E., op. cit., p.168. 



 12 

Para que essas questões pudessem ser exploradas, em primeiro lugar, fez-se 

necessário um estudo acerca de suas concepções musicais e, posteriormente, um estudo 

analítico de suas obras. Para a abordagem analítica, duas obras foram escolhidas: 

Hyperprism (1922) e Poème électronique (1958). A primeira se insere no que é comumente 

considerado o seu período mais criativo, a década de 1920, quando ele compôs as obras8 

que revelariam seu estilo inconfundível. A segunda, construída inteiramente com o auxílio 

de recursos eletrônicos, é tomada por diversos autores como o exemplo mais marcante da 

cristalização de suas idéias. 

Hyperprism (1922) foi composta para dois conjuntos de instrumentos, um formado 

por sopros e o outro por percussões. A análise dessa obra, no capítulo II, favorece a  

investigação dos processos compositivos de Varèse no campo das alturas determinadas e 

indeterminadas numa época em que não dispunha de recursos eletrônicos que o auxiliassem 

em suas composições.  

Poème électronique (1958), última obra completa de Varèse, foi composta a fim de 

integrar um evento, idealizado por Le Courbusier, que incluía música, iluminação e 

projeção de imagens. Esse evento ocorreu no Pavilhão Philips por ocasião da Exposição 

Internacional de Bruxelas em 1958. A análise dessa obra, no capítulo III, além da 

exploração de seu processo estrutural, visa uma investigação abrangendo o tipo de material 

sonoro utilizado e as técnicas empregadas em sua manipulação. A importância que essa 

análise assume neste trabalho não se refere apenas à elucidação de questões vinculadas às 

características estruturais da única obra de Varèse composta inteiramente com o auxílio de 

meios eletrônicos, mas também, à possibilidade que se abre de um paralelo entre essas 

características e suas idéias divulgadas antes da existência de tais meios.  

A análise de duas obras compostas com trinta e seis anos de defasagem tem o 

propósito específico de propiciar um paralelo entre os procedimentos compositivos 

adotados por Varèse em dois períodos distintos de sua vida. Tendo isso por base, torna-se 

pertinente a seguinte indagação: em que medida os novos meios de produção sonora 

surgidos a partir dos anos 50 influenciaram seu modo de compor?  

 

 
                                                             
8 Obras compostas por Varèse na década de 1920: Offrandes (1921), Hyperprism (1922-23), Octandre (1923), 
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Mais do que por respostas diretas e objetivas às questões propostas nesta introdução, 

este trabalho é permeado pelas reflexões geradas pela busca dessas respostas. É 

conveniente salientar que não existe a intenção de uma averiguação exaustiva de todo o 

âmbito das idéias de Varèse e as possíveis correspondências com seus procedimentos 

composicionais. Trata-se, no entanto, do intento de assinalar alguns possíveis encontros ou 

desencontros entre suas concepções e suas práticas musicais. 

Como já mencionamos anteriormente, o acesso às idéias de Varèse se deu, 

principalmente, por intermédio do livro Écrits organizado por Louise Hirbour. A exposição 

de algumas dessas idéias em conjunto com um breve estudo sobre as suas principais 

influências compõem o primeiro capítulo deste trabalho que, com seu caráter descritivo, 

conta ainda, com um breve histórico da trajetória artística de Varèse no intento de propiciar 

uma melhor compreensão do contexto de suas idéias, e de suas obras.  

O segundo capítulo aborda inicialmente a tendência crescente, a partir do início do 

século XX, ao redimensionamento da visão dos parâmetros sonoros e como essa tendência 

refletiu-se no trabalho de Varèse. Nesse contexto se inserem algumas discussões 

envolvendo aspectos de seus procedimentos composicionais, tanto no que se refere a sua 

idéia de "massas sonoras" quanto, no campo rítmico e formal. Em seguida, tomando-se por 

base sua obra Hyperprim composta em 1922 e, portanto sem o auxílio de recursos 

eletrônicos, o foco de atenção se volta para os aspectos relacionados a sua construção. 

Num primeiro momento, o terceiro e último capítulo trata mais especificamente da 

questão dos novos meios de produção sonora surgidos a partir do início do século XX e do 

posicionamento de Varèse frente a eles. Nesse contexto se insere uma breve reflexão sobre 

a repercussão no discurso musical da gradual expansão dos recursos para a produção 

sonora. Num segundo momento, mais analítico, a obra Poème électronique (1958) é 

abordada e, a partir disso, o uso que Varèse faz dos recursos tecnológicos utilizados para a 

sua construção torna-se o foco principal.  

O contato com os procedimentos organizacionais utilizados por Varèse nas 

composições Hyperprism e Poème électronique favorece uma aproximação com os seus 

pensamentos, sobretudo, no que se refere à sua busca pela "liberação do som". Da mesma 

forma, o acesso às suas idéias contribui para que ambas as obras sejam mais bem 

                                                             
Intégrales (1923-25) e Arcana (1926-27). 
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compreendidas e, conseqüentemente, para que essa compreensão se estenda para toda a sua 

produção que, longe de ser extensa, conta com apenas quinze obras conservadas das vinte e 

oito compostas, incluindo as que permaneceram incompletas. 

As discussões contidas nos três capítulos acima descritos desencadearam uma série de 

reflexões que abrangem a interação entre os procedimentos composicionais de Varèse e 

suas idéias. Essas reflexões permeiam todo o trabalho, entretanto na conclusão geral 

buscaremos tratá-las de maneira mais objetiva visando uma aproximação com as questões 

propostas nesta introdução. Além disso, este trabalho conta com um apêndice contendo 

uma relação de obras e uma discografia de Varèse. 
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CAPÍTULO I - AS IDÉIAS DE EDGARD VARÈSE 

 
Je travaille beaucoup - surtout dans le sens "son" qui 

pour moi est la solide base de la musique, mon élément brut. 

L'intellectualisme de l'intervalle est pour moi un facteur qui 

n'a rien à voir avec notre temps et les nouveaux concepts. 

(Edgard Varèse)9 

 

1. AS ORIGENS 

 
Edgard Varèse nasceu em Paris em 1883, mas passou a maior parte de sua infância 

em Borgonha. Depois, mudou-se para Turim, na Itália, onde "Giovanni Bolzoni deu-lhe 

aulas de contraponto e harmonia".10 Retornando a Paris, ingressou na Schola Cantorum em 

1904, onde estudou com Vincent d'Indy e Albert Roussel, mas logo a abandonou para 

ingressar, em 1905, no Conservatório de Paris para estudar com Charles-Marie Widor. 

Sobre esse episódio, Varèse comenta em uma carta a Iannis Xenakis: "Vincent d'Indy foi 

meu professor de composição na Schola Cantorum. Ele criou uma inimizade tenaz por eu 

ter abandonado sua classe para ir estudar com Widor no Conservatório".11 Alan Rich, em 

seu livro American pioneers, comenta que Varèse assistiu aulas em duas das escolas de 

maior prestígio em Paris, mas achou  "o nível pedagógico de ambas, sufocante e antiquado, 

mais preocupado com sistemas composicionais do que com a livre expressão".12  

Com vinte anos Varèse já havia escrito Rhapsodie romane, Bourgogne, Gargantua e 

Mehr licht sobre um poema de Goethe e em 1907 tomou conhecimento do Esboço para 

uma nova estética da arte musical escrito por Ferruccio Busoni (1866-1924). 
                                                             
9 Eu trabalho muito - sobretudo no sentido de "som" que para mim é a sólida base da música, meu elemento    
bruto. O intelectualismo do intervalo é para mim um fator que não tem nada a ver com nosso tempo e os   
novos conceitos. (Écrits. p. 125, 1983). Obs.: As traduções das citações são da responsabilidade do autor. 
10 OUELLETTE, F. Edgard Varèse. p. 30, 1989. 
11 VARÈSE, E. Écrits. p.152, 1983. 

   12 RICH, A. Edgard Varèse. American Pioneers: Ives to Cage and Beyond. p. 80, 1995. 
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Impressionado com suas idéias, foi para  Berlim onde Busoni aceitou-o como aluno. Sobre 

esse fato, Varèse nos relata: "Havia lido o seu notável pequeno livro intitulado Uma nova 

estética da arte musical, no qual, em alguma parte, Busoni afirma que 'a música nasceu 

livre e seu destino é de conquistar a liberdade'."13 

Varèse retorna a Paris em 1913 deixando suas partituras em Berlim, onde segundo 

Odile Vivier, biógrafo de Varèse, "foram destruídas, algumas perdidas, outras queimadas 

em um incêndio [...] durante a Grande Guerra. Ele havia conservado apenas Bourgogne, 

executada em Berlim em 1910, e a destruiria por volta de 1961".14 Em 1915, parte para os 

Estados Unidos da América, onde fixa residência tornando-se cidadão americano em 1926. 

Nos primeiros cinco anos de sua estada em Nova Iorque fundou e dirigiu a New Symphony 

Orchestra e começou a trabalhar em sua primeira peça composta naquele país, Amériques, 

terminada em 1921. Ainda nesse ano, Varèse e o harpista Carlos Salzedo formaram o 

International Composers' Guild dedicado à divulgação de novos compositores e que 

duraria até 1927. Entre as obras divulgadas pelo grupo estão: "Pierrot lunaire de 

Schoenberg, Les noces de Igor Stravinsky, as peças para quarteto de cordas de Webern, o 

Concerto de violon de Berg, o Concerto pour violoncelle et orchestre de chambre de Paul 

Hindemith e as Pâques à New York de Honegger."15  

Para o International Composers' Guild, Varèse compôs as obras que marcariam o 

início do que pode ser considerado sua produção de perfil mais inovador, entre elas, 

Hyperprism (1922-23), Octandre (1924) e Intégrales (1925). Após a dissolução do grupo, 

Varèse, ao lado do regente russo Nicolas Slonimsky e dos compositores Henry Cowell e 

Carlos Chavez, formou um novo grupo: The Pan-American Association of Composers.  

Varèse estava persuadido de que sua música necessitava de novos meios de produção 

sonora advindos da eletrônica, mas por muito tempo não os obteve. Em 1928 voltou a Paris 

com a intenção de fundar um laboratório de pesquisas, mas não conseguiu fundos para seu 

intento. Sobre esse episódio, Alan Rich comenta que, devido a sua perseverança na 

pesquisa de novas fontes sonoras, "Varèse navegou para a França em Julho de 1928 

                                                             
13 VARÈSE, E., op. cit., p.154. 
14 VIVIER, O. Varèse. p. 16, 1973. 
15 Idem, p. 35 
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visando adquirir informações com  a Parisian Sound Engineers a fim de pesquisar sobre 

certos instrumentos [...]".16 

Depois de compor Densité 21.5 para flauta solo em 1936, Varèse passa por um 

período sem produtividade musical que duraria quase duas décadas. Sobre esse período, ele 

comentaria posteriormente que sua "percepção da realidade musical era completamente 

negativa" e isso se devia ao fato de que "apesar de grandes compositores, como Mahler, 

Strauss, Mück e Busoni", terem apreciado suas obras, os regentes que atuavam na década 

de 1930, com exceção de Stokowski, não se interessavam em executá-las.17 Segundo Alan 

Rich, no período compreendido entre os anos de 1936 e 1954, 

 
Varèse lecionou composição e orquestração na Arsuna School for Fine Arts em Santa 

Fé, Novo México e em 1938, despendeu algum tempo em Hollywood numa série de 

tentativas vãs para conseguir que produtores de filmes financiassem suas pesquisas 

sonoras. Em 1943, fundou o Greater New York Chorus que realizava música medieval 

e renascentista, e que durou em torno de quatro anos. [...]Grande parte desse período 

não produtivo, Varèse passou em seu estúdio desenvolvendo projetos que envolviam 

pesquisas relacionadas à natureza do som e considerando a possibilidade de que algum 

dia o mundo da tecnologia se uniria ao mundo da música para que seus sonhos se 

realizassem.18  

 

De acordo com o estudo cronológico19  desenvolvido por Harry Halbreich, em 1947 

Varèse compôs Etude pour espace e em 1948 realizou uma série de conferências sobre 

música do século XX na New York Columbia University. Em 1953, ganhou um gravador 

magnetofônico Ampex, com o qual pode desenvolver suas idéias ligadas aos "sons 

organizados" iniciando assim a compilação de sons para a sua peça Déserts que contaria 

com a alternância de sons instrumentais e sons gravados. Em 1954, convidado pela Radio 

Television Française, Varèse chega a Paris com diagramas e sons gravados a fim de 

concluí-la. Para Varèse, trabalhar com os novos meios eletrônicos possibilitava uma 

dimensão diferenciada para o espaço musical e para a projeção sonora. Além da 

                                                             
16 RICH, A., op. cit., p. 96-97. 
17 VARÈSE, E., op. cit., p.186. 
18 RICH, A., op. cit.,  p. 103. 
19 HALBREICH, H. Edgard Varèse: Chronologie situation étude de l'oeuvre. Entretiens avec Edgard Varèse. 
p. 101, 1970.  
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possibilidade de utilização de novos timbres, os meios eletrônicos poderiam libertar a 

música do sistema temperado. 

Em 1958, a pedido do arquiteto Le Corbusier, Varèse compõe a peça intitulada 

Poème életronique que seria apresentada no Pavilhão Philips, por ocasião da Exposição 

Internacional de Bruxelas. Desenvolvida nos laboratórios da Philips Corporation, a obra foi 

produzida a partir de montagens com sons modificados de sinos, instrumentos de 

percussão, ruídos de máquinas e sons puramente eletrônicos. Como parte de um evento que 

incluía projeções de imagens e efeitos com luzes, o "Poème" foi reproduzido em um 

gravador de quatro pistas e transmitido no pavilhão através de quatrocentos e vinte e cinco 

alto-falantes.  

É importante ressaltar que embora Varèse finalmente pudesse dispor de novos 

recursos para compor, suas duas últimas obras Nocturnal (1961) e Nuit (1965), ambas 

inacabadas,  foram escritas sem a utilização de material eletrônico. 

 

 

2. INFLUÊNCIAS 
 

Apesar do perfil original que as idéias e as obras de Varèse apresentam é possível 

pontuar algumas ligações importantes com seus predecessores e até mesmo com seus 

contemporâneos. Essas ligações se dão não apenas no campo musical, ainda que seja o mais 

relevante para este trabalho, mas também nas artes plásticas, literatura e inclusive na física, 

sobre a qual Varèse tinha um certo conhecimento. 

Considerando o termo música muito vago, Varèse preferia a expressão “sons 

organizados”, o que o levava a autodenominar-se "organizador de sons" em vez de músico. 

Dessa forma, concebia o som como o material de base para a composição musical assim 

como a luz o é para a pintura e, para definir “música”, servia-se das palavras do matemático 

e musicólogo, Hoëne Wronsky (1778-1853): "A música é a corporificação da inteligência 

que existe nos sons."20 

Varèse buscava na ciência e filosofia uma maneira de acompanhar o seu tempo 

buscando na  leitura das obras de autores como Aristoxeno de Tarente, Aristóteles, 
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Leonardo Da Vinci e principalmente Hermann Helmholtz (1821-94) elementos que 

pudessem integrar, em algum nível, suas composições musicais. Na alquimia de Paracelso 

encontrou os "novos princípios que estimularam sua imaginação criativa, em particular o da 

transmutação dos elementos, que deveria utilizar em suas obras."21 Reportando-se ao 

processo criativo de uma maneira geral, Varèse admitia que para o compositor a 

criatividade podia vir, às vezes, "de um pensamento literário, de uma imagem, da 

concepção de uma idéia ou da dissociação de idéias e até de um ruído que lhe desse o 

choque emocional para sua inspiração".22  

A música tem sido considerada, em diferentes épocas e lugares, apenas como arte ou 

como alguma coisa próxima à ciência. Apoiado nas idéias de Wronsky, Varèse acreditava 

que a música transitava em ambas as áreas, o que o levou a considerá-la como uma "arte-

ciência": 
Os progressos científicos e a evolução da música andam lado a lado. Lançando 

uma nova luz sobre a natureza, a ciência permite à música evoluir - ou melhor, florescer 

e se transformar à medida que os tempos mudam - revelando aos nossos sentidos 

harmonias e sensações jamais percebidas anteriormente. 23 

 

Entre suas leituras científicas, a que parece ter afetado mais diretamente os seus 

trabalhos foi a Teoria fisiológica da música de Helmholtz. As experiências com sirenes 

contidas nesse livro incentivaram Varèse a utilizá-las em três de suas obras: Amériques 

(1922), Hyperprism (1923) e Ionisation (1931). Em suas próprias experiências, Varèse 

descobriu que podia obter por intermédio das sirenes, "maravilhosas curvas sonoras 

parabólicas e hiperbólicas similares, [...] às parábolas e hipérboles do universo visual."24 

Posteriormente buscaria os mesmos efeitos em sua obra Poème électronique (1957-58) só 

que, desta vez, as curvas sonoras seriam geradas eletronicamente, através de osciladores de 

freqüências. 

Quando inquirido sobre suas possíveis influências musicais, freqüentemente 

ressaltava sua ligação com pintores e escritores com os quais possuía mais afinidades do 

                                                             
20 VARÈSE, E., op. cit., p.115. 
21 VIVIER, O., op. cit., p. 16. 
22 VARÈSE, E., op. cit.,  p.127. 
23 Idem, pp.90-91 
24 Ibidem, p.180 
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que com a maioria dos músicos que conhecia. Varèse considerava-se mais influenciado 

pela ciência e pelos fenômenos físicos do que pelos compositores:  

 
Durante grande parte da minha existência, liguei-me muito mais aos pintores, 

poetas, arquitetos e aos cientistas do que aos músicos, embora em minha juventude, 

tenha tido a sorte extraordinária de ser estimulado e ajudado por Debussy, Strauss, 

Mück, Mahler - mesmo Massenet - e como mencionei antes, Busoni. Talvez seja esta a  

razão pela qual o meu ponto de vista tenha sido completamente diferente daquele da 

maior parte dos músicos.25 

 

Entre os artistas que faziam parte do seu círculo de convivência, Vivier destaca 

Picasso, Mondigliani, Miró, Juan Gris, Klee, Gonzalez e observa que Varèse "adorava 

conversar com os poetas e escritores, Max Jacob, Rémy de Gourmont, Léon-Paul Fargue, 

Apollinaire [...]".26  

Excetuando Claude Debussy (1862-1918) e Ferruccio Busoni (1866-1924), Varèse 

raramente se referia diretamente às suas influências e, no decorrer de sua vida, nunca aderiu 

a nenhum movimento, negando inclusive qualquer vínculo com o Futurismo, ainda que 

alguns aspectos de seus pensamentos possam nos remeter a essa ligação.  

Em seu Manifesto Futurista (1913), Luigi Russolo (1885-1947) propõe, entre outras 

coisas, a construção de máquinas capazes de gerar e controlar ruídos: "Nós queremos dar 

alturas a esses diversos ruídos, regulando-os harmonicamente e ritmicamente."27 Seu 

objetivo era a criação de uma orquestra de ruídos composta por máquinas e motores 

existentes nas cidades industriais. O trecho abaixo extraído de seu livro The art of noises 

ilustra um pouco de suas idéias: 

 
Hoje, a máquina tem produzido uma tal variedade e embate de ruídos que o som 

puro em sua suavidade e monotonia não mais provoca emoções. [...] Sons musicais são 

muito limitados em sua variedade de timbres. As orquestras mais complexas podem ser 

reduzidas em quatro ou cinco categorias de instrumentos com timbres diferenciados: 

instrumentos de arco, sopros de metal, sopros de madeira e percussão. Assim, a música 

moderna debate-se dentro deste pequeno círculo, esforçando-se inutilmente em criar 

                                                             
25 Ibidem, p.155 
26 VIVIER, O., op. cit., p.17. 
27 RUSSOLO, L. The art of noises. p. 27, 1986. 
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novas variedades de timbre. Nós devemos fugir deste limitado círculo de sons e 

conquistar a infinita variedade de sons-ruídos. 28 

 

 

 

A utilização de ruídos pré-gravados em Déserts (1950-54) pode conduzir-nos a uma 

associação com as idéias futuristas. Nessa obra, Varèse alterna sons instrumentais com o 

que chamava de interpolações de sons organizados. Essas interpolações foram compostas a 

partir de ruídos industriais registrados em fita magnética. Esse material básico seria tratado 

por meios eletrônicos e posteriormente organizado. Sua opção pela gravação desses sons 

está ligada à sua visão do mundo industrial como "uma fonte inesgotável de sons 

magníficos, uma mina de música inexplorada".29 Essa posição pode levar-nos a uma 

aproximação com as idéias de Russolo, entretanto, Varèse trabalhava com "sons 

organizados" e não parecia interessado na reprodução literal de ruídos: "por que vocês,  

futuristas italianos,  reproduzem servilmente a trepidação de nossa vida cotidiana naquilo 

que ela tem de superficial e aborrecedor?"30  

Sendo assim, a gravação de ruídos para compor suas interpolações para Déserts 

parece ter caminhado mais no sentido de sua busca por novas sonoridades, do que em 

direção à apologia ao ruído praticada pelos futuristas, como ele mesmo observa:  

 
Não há nada de imitativo, de descritivo ou de futurista em minhas obras [...] eu 

me volto para as máquinas apenas porque os instrumentos musicais atuais não estão 

adaptados às minhas necessidades. 31  

 

Em seu manifesto escrito em 1911, o músico futurista Balilla Pratella (1880-1955) 

enfatiza a limitação do sistema temperado:  

  
[...] a inarmonia nos torna possíveis a entonação e a modulação naturais e instintivas dos 

intervalos inarmônicos presentemente irrealizáveis devido à artificialidade da nossa 

escala em sistema temperado, que nós queremos superar. 32  

                                                             
28 Idem, pp.24-25 
29 VARÈSE, E. op. cit., p.142. 
30 Idem, p.24 
31 Ibidem, p.127 
32 BERNARDINI, A. F. O futurismo italiano. p. 59, 1980. 
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Luigi Russolo, por sua vez, sugere a substituição da limitada variedade de timbres 

produzidos pela orquestra de sua época pela "infinita variedade de timbres contida nos 

ruídos reproduzidos por mecanismos apropriados".33 A superação do sistema temperado 

sugerida por Pratella e a expansão do vocabulário musical proposta por Russolo constituem 

um ponto de aproximação com as idéias de Varèse. Esse fato, entretanto, não o liga, 

necessariamente, ao futurismo uma vez que ambas as proposições já estavam contidas no 

Esboço para uma nova estética musical de Busoni, publicado em 1907 e que foi, como 

veremos a seguir, o grande propulsor das idéias de Varèse.  

Foi durante o período em que permaneceu em Berlim, que Varèse tomou contato com 

as obras de Schoenberg. Primeiramente com seu poema sinfônico Pelleas und Melisande 

(1903) e, posteriormente, "em outubro de 1912, assistiu a uma avant-première privativa de 

Pierrot lunaire dirigida pelo próprio compositor".34 

No decorrer de sua vida assumiu uma posição contrária não só em relação ao "sistema 

dodecafônico" proposto por Schoenberg no início dos anos 20, mas também em relação a  

qualquer sistema que servisse como ponto de partida para a composição musical. Compor  

a partir de um sistema era, para ele,  "prova de impotência criativa".35 Uma obra musical 

não precisaria ter cada uma de suas notas explicadas segundo um sistema. 

Esse posicionamento levou-o a acreditar que a influência de Schoenberg seria 

marcante mas que seu "sistema de doze sons" seria provavelmente contestado pelas 

gerações seguintes o que o levou à seguinte afirmação em uma entrevista com M. Sperling 

em 1934:  
 Esse 'sistema' atonal não existe de fato, trata-se de uma falsa concepção pois, 

sentimos uma tonalidade mesmo que neguemos a sua presença. Não é necessário que 

haja uma tônica com sua terça e quinta para que se estabeleça uma tonalidade, pois, o 

que é um acorde senão uma fundamental com seus segundo e terceiro harmônicos 

superiores? Quer o designemos como atonal ou não, Schoenberg é um romântico pela 

concepção e um impressionista pela execução, enquanto  Debussy é um simbolista na 

concepção e um impressionista pela execução de suas composições. 36  

 

                                                             
33 RUSSOLO, L., op. cit.,  p.28. 
34 VIVIER, O., op. cit., p. 24. 
35 VARÈSE, E. op. cit., 169-70. 
36 Idem, p. 83 
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Sua opinião seria mantida até o final de sua vida. Em uma entrevista dada a Gunther 

Schüller em 1965, ele reafirma sua posição em relação ao Dodecafonismo:  "Acho muito 

limitada toda abordagem musical a partir dos doze sons, sobretudo sua utilização na escala 

temperada e em sua organização rígida das alturas."37  

A figura de Varèse tem sido comumente associada a Stravinsky. Essa associação diz 

respeito principalmente às suas primeiras obras, nas quais, a influência de Stravinsky é 

mais facilmente notada. Numa entrevista para M. Sperling em 1934, Varèse disse:  

"Creio que Stravinsky está morto e que Schoenberg tem muito mais importância."38 A 

despeito dessas palavras, é possível detectar alguns traços da sua influência em algumas de 

suas obras. Essa influência não se dá, evidentemente, no campo estrutural, mas sobretudo 

no orquestral. Sobre isso, diz Vivier que apesar da falta de informações sobre suas 

primeiras obras, 
parece que Stravinsky  exerceu uma forte influência sobre Varèse, influência bastante 

inconsciente mesmo que alguns de seus compassos lembrem "Le Sacre". Mais do que 

pela orquestração alemã, ele parece ter sido tocado pela luz instrumental dos russos. 39 

 

Para Varèse a "politonalidade", utilizada por Stravinsky, era um procedimento  

artificial: "não é mais do que a execução simultânea de partes diferentes que são ou 

absurdas, ou transpostas para outros tons para camuflar a falta de conteúdo. Temos disso, 

habitualmente, a impressão de um desagradável acorde de Dó maior".40 Sua opinião pode 

ser tomada como uma justificativa para a sua declaração sobre a apresentação em Paris em 

1913 da obra Le Sacre du printemps:  

 
[...] não encontrei nela, nada que não me fosse familiar. A obra continha tudo o que eu 

já ouvira e apreciara há muito tempo na música primitiva. Era simplesmente normal que 

Stravinsky tivesse desejado fazer uma sinfonia desse gênero. Era, de fato, o seu dever. 41 

 

                                                             
37 Ibidem, p.183 
38 Ibidem, p. 83 
39 VIVIER, O.op. cit., pp. 24-26. 
40 VARÈSE, E. op. cit., pp. 83-84. 
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No terreno musical as principais influências de Varèse vieram, segundo ele próprio, 

de Gustav Mahler, Strauss, Debussy e principalmente Busoni. No entanto, Odile Vivier 

pontua a importância de outro compositor em sua formação: "[Varèse] sentia-se estimulado 

por Berlioz, pela sua orquestração e por sua independência. Berlioz que havia escrito:  

'A música hoje, na força de sua juventude está emancipada e, livremente, faz o que quer' ou 

ao compor seu Réquiem: 'É necessário, como vocês sabem, empregar meios inteiramente 

novos' ". 42 Vivier  acrescenta ainda que Varèse "tinha em Berlioz um grande antecessor, 

impetuosamente independente como ele, apaixonado pela instrumentação e pela descoberta 

de uma nova matéria sonora".43  

Em Debussy, Varèse admirava a economia de seus meios e sua clareza e a 

intensidade alcançada por intermédio dela, "equilibrando de forma quase matemática os 

timbres, os ritmos e as texturas".44 Por ocasião do centenário de seu nascimento, Varèse 

escreveu sobre seu contato com ele:  

 
Sendo ele mesmo um rebelde, creio que ele gostava de meu inconformismo. 

Ainda que minhas orientações musicais nas partituras que lhe mostrei fossem muito 

distantes das suas para que pudesse apreciá-las realmente, ele as aceitava objetivamente. 

Ele dizia: 'Você tem o direito de compor tudo o que deseja da maneira que quiser, 

contanto que seja uma música realmente sua'. 45 
 

Com o intuito de aproximar os procedimentos composicionais de Varèse aos de 

outros compositores, Odile Vivier referindo-se à composição Offrandes (1921) observa 

que, 
se considerarmos a linha melódica da soprano isoladamente, revela-se uma filiação com 

o Debussy das Chansons de Bilits, o Schoenberg do Pierrot lunaire, impressão 

destruída pela orquestra que a transcende e evidencia por oposição o seu caráter 

despojado, apesar dos cromatismos reincidentes, seus grandes intervalos, sua tessitura 

muito vasta. [...] os primeiros acordes das cordas em surdina, relembrariam o tema da 

                                                             
41 Idem, p. 170 
42 VIVIER, O. op. cit., pp. 14-15. 
43 Idem, p. 32 
44 VARÈSE, E. op. cit., pp.182-83. 
45 Idem, p.166 
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Forêt no começo de Pelléas et Mélisande ou certas cores foscas da "Sacre", mas o tema 

melódico do trompete é tipicamente varesiano. 46  

Para Vivier, a influência de Debussy foi determinante no processo criativo de 

Varèse. Vivier associa o cromatismo utilizado por Varèse no início de algumas de suas 

obras ao Prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy dizendo que "reencontraremos 

freqüentemente em suas obras uma melodia solo no início da partitura orquestral 

desenvolvendo-se em torno de algumas notas - "pivôs" e recorrendo ao cromatismo".47 E 

por fim, Vivier encontra na obra La mer um outro ponto de aproximação entre os dois 

compositores:  

 
[...] Debussy oferece-lhe uma partitura de La mer com interessantes correções, e ele 

teve uma influência durável sobre a orquestração, a rítmica e o tratamento melódico das 

obras de Varèse. Parece, também, que Debussy ajudou-o a conhecer melhor a situação 

musical de sua época. 48  

 

Outra associação dos procedimentos composicionais de Varèse com os de Debussy 

foi feita por Carol Baron que escreveu em 1982 um artigo para The Music Review intitulado 

Varèse's explication of Debussy's Syrinx in Density 21.5,49 no qual, procurou demonstrar 

uma ligação entre as obras de ambos compostas para flauta solo. Para Baron, apesar da 

defasagem de vinte e três anos entre elas, os procedimentos organizacionais utilizados por 

Debussy em Syrinx (1913) teriam influenciado Varèse na composição de Densité 21.5 

(1936). Segundo ele, Varèse teria analisado Syrinx e extraído as bases com as quais 

construiria a sua obra. 

Apesar da associação feita por diversos autores entre Varèse e outros compositores, 

as influências que o marcaram encontram raízes em outros terrenos além do musical. Entre 

eles, o terreno da estética deve ser destacado e, nesse sentido, os escritos de Busoni se 

apresentam como sua influência mais marcante, como veremos a seguir. 

 

 

                                                             
46 VIVIER, O., op. cit. p. 40. 
47 Idem, p. 10 
48 Ibidem, p. 21 
49 BARON, Carol. Varèse’s explication of Debussy’s Syrinx in Density 21.5 and an Analysis of Varèse’s 
 Composition: a secret model revealed. The music review. v.43, n.2,  pp.121-134, 1982. 
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2.1. FERRUCCIO BUSONI 

 
Passagem do século, período histórico extremamente rico onde a maioria dos 

compositores confrontava-se com o fértil desenvolvimento do sistema tonal ocorrido 

durante o romantismo e o surgimento de novas idéias e procedimentos que se expandiam e, 

por vezes, se contrapunham a essa tradição musical. Alguns compositores, a exemplo de 

Debussy, Ravel e Skriabin, buscavam soluções para um rompimento com o legado 

ocidental através da aproximação com a arte do oriente e da utilização de processos modais. 

Esse momento histórico marcado pela necessidade de renovação da linguagem musical, 

configura-se, para muitos teóricos, como um momento de crise da música européia. É nesse 

ambiente que surge o Esboço para uma nova estética musical (1907) de Ferruccio Busoni, 

cujo conteúdo revela as tendências da música contemporânea, preconizando o que estava 

por vir no período subseqüente e muito do que ocorre nos dias de hoje. Referindo-se aos 

compositores Reger, Strauss, Mahler e Wagner, pertencentes a essa fase histórica, o 

compositor argentino Juan Carlos Paz (1897-1972) diz: 

  
Face a estes criadores, que queimaram os últimos recursos legados pela tradição, 

embora sem conseguirem a criação de novos valores, um teórico genial como o foi 

Busoni formulou sua tese baseada no livre exame do objeto artístico; atitude cartesiana 

que com o correr do tempo se converteu no evangelho das tendências renovadoras da 

música contemporânea, de Schoenberg a Varèse, de Alois Hába a Lurié, 

Wyschnegradsky, Baglioni ou Abramov [...].50 

 

Entre as influências sofridas por Edgard Varèse, a que se apresenta mais identificável, 

é sem dúvida a de Ferruccio Busoni (1866-1924), e esta, está presente de maneira mais 

evidente no terreno estético. Muitas das idéias difundidas por Varèse no decorrer de sua 

vida parecem encontrar suas raízes no Esboço para uma nova estética musical (1907). Esse 

                                                             
50 PAZ, J. C. Introdução à música de nosso tempo. p. 80, 1976. 
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fato não é omitido por ele, ao contrário, sua admiração por Busoni é reiteradamente 

afirmada em suas conferências e entrevistas: 

 
Fui para Berlim em 1907, onde vivi quase continuamente durante os seis anos 

que se seguiram. Tive a felicidade de me ligar proximamente com Ferruccio Busoni 

apesar da nossa grande diferença de idade e de importância. 51 

 

As idéias de Busoni contidas no "Esboço" incluíam, entre outras coisas, a utilização 

de instrumentos eletrônicos, microtonalidade, liberdade formal e a expansão da linguagem 

tonal através de outras divisões da escala. Para Juan Carlos Paz, o "Esboço" anunciou uma 

concepção própria e universalista da música, tornando-se um "manifesto das tendências 

modernas" e proporcionando "impulsos decisivos à música contemporânea, especialmente à 

da Europa Central."52 O perfil revolucionário de seus escritos chama a atenção para o fato 

de suas obras não estarem em conformidade aparente com seus pensamentos estéticos de 

uma maneira geral. Ao tomarem seus escritos teóricos como parâmetro de julgamento de 

suas obras, alguns críticos e teóricos ressaltam a divergência existente entre suas 

concepções estéticas e seus procedimentos composicionais.  

Juan Carlos Paz comenta que embora Busoni fosse um excelente teórico, pedagogo, 

compositor e pianista, no campo criativo suas realizações foram apenas parciais e válidas 

como experimentação. Sua grande contribuição teria sido através de seus ensaios que 

orientaram e impulsionaram a arte musical para novas direções e "que ainda hoje podem 

impelir para a solução dos múltiplos problemas em que a consciência musical de nosso 

tempo se debate".53  

Esse aspecto paradoxal associado à figura de Busoni é ressaltado por Alex Ross 

quando diz que: "Enquanto ele insistia que a música buscasse novos sons, ele também 

pretendia manter-se fiel a um ideal de performance musical que estava personificado na 

figura Mozart."54 

                                                             
51 VARÈSE, E. op. cit., p.154. 
52 PAZ, J. C., op. cit., p. 81. 
53 Idem, p. 83 
54 ROSS, A. The distant sound. The new Republic, p.3, 27 jan de 1997. 
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Varèse também esteve atento a esse aspecto contraditório associado a Busoni quando 

observou o fato de seu gosto musical e suas obras não estarem completamente de acordo 

com suas teorias e, num fórum realizado na Columbia University, declara:  

 
Acessei os conhecimentos de Busoni através das teorias musicais 

extraordinariamente proféticas expostas em seu livro. Fiquei surpreso em descobrir que 

seus gostos musicais e sua própria música fossem tão ortodoxos. Foi Busoni quem 

lançou a expressão "neoclassicismo". Entretanto, o classicismo, novo ou velho, é 

precisamente do que tendo a me libertar. [...] Todavia é Busoni, igualmente, quem 

declara: 'O papel do artista criador é de criar as leis, não de seguir as que já estão 

feitas'.55  

 

Visando avaliar essa tendência em atribuir maior valor às idéias de Busoni sobre 

música do que às suas composições, Daniel M. Raessler elaborou um estudo sobre uma das 

áreas sobre a qual Busoni escreveu: o estabelecimento de cento e treze escalas conseguidas 

a partir de modificações intervalares no âmbito da oitava. Seu objetivo era checar até que 

ponto as idéias de Busoni refletiram-se em sua prática composicional. Para isso, partiu de 

um trecho do Esboço para uma nova estética musical, no qual, Busoni fala sobre suas 

experiências com a escala de Réb menor combinada com diferentes acordes: 

 
A escala "Dó - Réb - Míb - Fáb - Solb - Láb - Sib - Dó" soa com um caráter 

completamente diferente da escala de Réb menor, quando se fixa o "Dó" como sua 

tônica. Coloquemos agora esta escala sobre a tradicional harmonia do acorde perfeito de 

Dó maior, e obteremos uma nova sensação harmônica. Escutemos, depois, esta mesma 

escala com outra significação, apoiada nas tríades de Lá menor, Mi bemol e Dó maior, e 

não poderemos resistir à agradável surpresa de como ela soa estranha mas 

excelentemente. 56 

 

Raessler comenta que ao escrever esse texto, "Busoni provavelmente tinha em mente 

os acordes finais de Erscheinung, a sexta Elegien (1907)".57 No compasso 66, o acorde de 

Lá menor é combinado com a escala de Réb menor, já no compasso 68 ela é combinada 

                                                             
55 VARÈSE, E. op. cit., p.168. 
56 BUSONI, F. Ensaio para uma nova estética da arte musical. pp. 54-55, 1966. 
57 RAESSLER, D. M. The "113" scales of Ferruccio Busoni. The music review. v. 43, nº 1, p. 55, 1982. 



 29 

com o acorde de Dó maior. Raessler observa que esse tipo de justaposição pode ser 

encontrado em outras de suas obras posteriores a essa.  

 

 

 
 

Figura 1: Compassos 66 e 68 de Erscheinung de Busoni 

 

É importante salientar que a contribuição de Busoni se deu em diversas áreas do 

terreno musical. Além de um excelente pianista, freqüentemente comparado a Liszt (1811-

1886), atuou também como pedagogo, compositor e regente. Como compositor, teve suas 

primeiras obras publicadas em 1876, ou seja, quando tinha apenas dez anos de idade e 

como regente, contribuiu para a divulgação de obras de diversos compositores a exemplo 

de Bartók, Sibelius e Fauré, entre outros. O "Esboço" foi publicado em 1907, quando 

grande parte de sua produção musical já havia sido composta. Portanto, um estudo mais 

atento de suas obras, posteriores a essa data, poderia detectar outros pontos, além dos 
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observados por Raessler, nos quais, a realização prática de suas idéias pudesse se 

evidenciar.  

Por intermédio de seu estudo, Raessler sugere que as atividades criativas de Busoni - 

instrumentista, compositor e ensaísta - devam ser examinadas de forma integrada e não 

isoladamente como ocorre freqüentemente.58 Compartilhando da mesma opinião, Vânia 

Schittenhelm, em artigo, chama a atenção para o fato de que a "visão dicotômica de uma 

personalidade musical tão fascinante quanto a de Busoni só prejudica nossa apreciação das 

implicações da sua produção como instrumentista, compositor e escritor musical"59. 

Schittenhelm discorda do tipo de argumentação que divide as idéias de Busoni "como se ele 

estivesse oscilando, sem nenhuma razão aparente, entre procedimentos musicais 

tradicionais e as mais avançadas tendências de experimentação musical" e, no lugar, ela 

propõe que os ideais estéticos de Busoni sejam confrontados com o seu contexto cultural e 

político. Desta forma, "a sua produção pode ser interpretada como sendo uma resposta 

específica a muitas das questões artísticas da sua época". Para Schittenhelm,  

 
Na tentativa, nem sempre bem-sucedida, de conciliar a tradição musical com as 

inovações contemporâneas e sua obra teórica e composicional, Busoni percorre vários 

dos caminhos que estavam sendo abertos para a arte moderna no início deste século. 

Sua figura torna-se, então, um caso exemplar da complexidade do panorama artístico 

modernista, e o seu estudo pode nos ajudar a ultrapassar os clichês que geralmente estão 

associados a obras deste período. 60 

 

Tanto o estudo de Raessler que diverge da opinião corrente de que Busoni não 

realizara em suas obras os seus ideais estéticos, quanto o artigo de Schittenhelm que, em 

certa medida, desconsidera essa questão e propõe novas abordagens para a sua produção 

apontam para a necessidade de uma reavaliação e de uma nova postura frente à produção 

desse personagem controverso que foi Ferruccio Busoni.  

A potencialidade inovadora contida no Esboço para uma nova estética musical parece 

ter encontrado nas obras de Varèse, pelo menos em parte, a sua cristalização. Em alguns 

                                                             
58 Idem, p. 56 
59 SCHITTENHELM, Vânia. A perigosa questão da música moderna na controvérsia entre Busoni e Pfitzner. 
Revista Eletrônica de Musicologia. v. 2.1, p.1, Out. de 1997. 
60 Idem, p. 6 
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aspectos Varèse foi até mais radical e em outros nunca chegou a se aventurar, como no caso 

do microtonalismo proposto por Busoni. 

No que diz respeito à busca por novas sonoridades e, conseqüentemente, por novos 

instrumentos, Varèse pode ser considerado o legítimo herdeiro de Busoni, pois esse ideal 

perseguiu-o por toda a vida. Da mesma maneira, muitas questões contidas no "Esboço" e 

que dizem respeito à forma, podem encontrar suas respostas nas obras de Varèse.  

Os pensamentos de Varèse, divulgados por intermédio de conferências e entrevistas a 

partir dos anos 20, revelam uma grande proximidade com Busoni. Principalmente suas 

idéias acerca da "liberação do som", que consistiam basicamente na possibilidade de 

ampliação dos modos de produção sonora por intermédio de novos instrumentos musicais 

advindos principalmente da eletrônica, parecem ter sido fundamentadas nos escritos de 

Busoni. No sentido de identificar os laços que unem as idéias de ambos e com a intenção de 

demonstrar o quanto, diferentemente de Busoni, essas idéias são mais facilmente 

perceptíveis nas obras de Varèse, quatro pontos de grande relevância no pensamento de 

ambos serão comparados e discutidos a seguir: 

 

1.  A necessidade de novos instrumentos musicais 

 

A necessidade de novos instrumentos para uma música livre de convenções constitui 

um ponto de extrema importância no pensamento de Busoni. Ao questionar as velhas 

fórmulas e convenções, ele salienta a limitação dos instrumentos tradicionais, como 

observaremos em um trecho de seu Esboço para uma nova estética a seguir:  
 

[...] se convenções e fórmulas se colocam como uma gasta roupagem para algo que 

deveria brilhar em maravilhosa nudez; então, para se chegar a estes resultados, o 

primeiro problema a ser resolvido é o dos instrumentos através dos quais a música se 

expressa. Os instrumentos estão acorrentados em sua extensão, qualidade sonora e 

recursos, e suas cem correntes, por sua vez, não podem deixar de acorrentar o espírito 

criador. 61  

 

                                                             
61 BUSONI, F., op. cit., p. 49. 
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Para Varèse, a utilização de novos meios de produção sonora se tornaria uma 

condição necessária para o desenvolvimento de novas linguagens musicais. Seu anseio por 

novos instrumentos condizentes com suas concepções musicais é freqüentemente 

demonstrado em seus escritos. Considerava a formação instrumental sinfônica como uma 

combinação de forças arbitrárias e desequilibradas e nem mesmo a formação instrumental 

das orquestras de jazz deixou de ser por ele questionada. Em uma entrevista dada a A. 

Frankenstein em 1937 ele observa: "A orquestra de jazz é, em muitos aspectos, mais 

avançada do que a orquestra sinfônica, sem no entanto dar a resposta."62 Para Varèse, essa 

resposta seria dada pelos novos instrumentos elétricos:  

 
Eles oferecerão uma gama infinita de alturas, de intensidades e de timbres e 

serão tão exatos quanto os instrumentos de precisão utilizados em laboratório. Eles 

necessitarão de uma nova escritura e serão a origem de uma nova ciência da harmonia.63  

 

Muitos são os exemplos de como Varèse procurou cristalizar suas idéias no decorrer 

de sua produção musical. No tocante aos novos meios de produção sonora, esteve sempre 

atento às novas criações, buscando incorporá-las em seus trabalhos, a exemplo do theremin 

utilizado inicialmente em  Ecuatorial (1934) e substituído posteriormente pelo Ondes 

Martenot e do gravador de fita magnética utilizado na composição de Déserts (1950-54) e, 

posteriormente, na composição do Poème électronique (1958). Em uma conferência 

realizada no Sarah Lawrence Colege em 1959, Varèse traça um breve histórico de seu 

envolvimento com esses instrumentos:  

 
Desde 1927, conservei de René Bertrand que era possível utilizar a eletrônica 

como meio musical. René Bertrand é o inventor do dynaphone ( Instrumento que foi um 

dos precursores das ondes Martenot, atualmente muito utilizadas na Europa); em 1934, 

Theremin, pioneiro nesse domínio, construiu dois instrumentos a partir de minhas 

diretrizes para a minha obra Ecuatorial que tem um registro de 12 544.2. Mas eu só 

pude trabalhar em um estúdio com equipamento eletrônico e uma fita magnética em 

1954. No fim do ano, a Radio Diffusion Française convidou-me para terminar minhas 

                                                             
62 VARÈSE, E., op. cit., p.99. 
63 Idem, ibid. 
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fitas magnéticas a partir do "som organizado" para Déserts, em seus estudios em Paris. 

Eu havia iniciado esse trabalho em Nova Iorque em meu próprio magnétophone. 64 

 

 

Varèse partilhava da mesma opinião de Busoni segundo a qual, a utilização de 

instrumentos tradicionais na música contemporânea constituía um paradoxo. O compositor 

deveria estar de acordo com o seu tempo assim como a música deveria refletir a sua época 

e, para esse fim, os instrumentos disponíveis eram totalmente inadequados.  

 

2.  A grafia musical 
 

 

As limitações da notação musical tradicional também constituíram um motivo de 

reflexão para Busoni. Alertando para o fato de nosso sistema de notação ter sido 

superestimado com o passar dos tempos, ele observa que os símbolos gráficos acabaram 

por se tornar mais significativos do que as coisas que eles pretendiam significar e que só 

podiam palidamente sugerir, como podemos notar num pequeno trecho de seu "Esboço" 

quando ele diz que os símbolos gráficos não são nada além de "fonemas que hoje julgamos 

ser o nosso 'sistema musical'. Um engenhoso recurso para captar e fixar algo da eterna 

harmonia; uma pobre edição de bolso daquela obra enciclopédica; luz artificial no lugar do 

sol."65  

Em uma conferência realizada em 1936 na Mary Austin House em Santa Fé, Varèse 

não só aponta a insuficiência da escrita musical tradicional para a notação de uma música 

composta a partir de novos meios de produção sonora, como também  profetiza a sua 

configuração futura:  

  
Estou certo de que haverá um dia em que o compositor, uma vez realizada 

graficamente a sua partitura, poderá confiá-la a uma máquina que se encarregará de 

transmitir fiel e automaticamente o conteúdo ao ouvinte. Já que sobre a partitura serão 

                                                             
64Idem, p.151 
65 BUSONI, F., op. cit., p. 51. 
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indicadas novas freqüências e novos ritmos, nossa atual notação não será mais 

adequada. A nova notação será provavelmente semelhante a um sismograma.66  

 

De uma maneira geral, as obras de Varèse não exigiam um tipo de escrita específico 

de modo que a notação tradicional parecia servir a seus propósitos. Entretanto, para sua 

composição para fita magnética intitulada Poème électronique (1958), Varèse buscou novas 

formas de notação. Essa obra, cujo procedimento composicional envolvia sons previamente 

gravados e posteriormente organizados por intermédio de processos de montagem 

certamente requereria um novo tipo de notação, diferente do tradicional. Embora existam 

esboços dessas notações (ver figuras 2 e 3 ), estes não atingiram sua fase final e, portanto, 

nunca foram editados e segundo o próprio Varèse, não se tratavam de partituras da obra, 

mas apenas "guias aproximados" para o auxílio da composição.67 Sobre esse assunto, 

Alcopley pergunta a Varèse em uma entrevista:  

 
Notei no livro Poème électronique de Le Corbusier, a reprodução de uma página 

sobre a qual você anotou sons eletrônicos que estariam presentes em sua música. Seria 

uma tentativa de desenvolver um sistema pessoal de notação de sons, uma nova maneira 

de escrever uma partitura a  partir das quais esses novos sons pudessem ser fielmente 

reproduzidos? [Varèse responde: ] Não. Essas notações não são mais que um guia 

aproximado para mim mesmo. 68 

 

 

Podemos observar na figura a seguir, que embora não exista o pentagrama, pois não 

se tratava de notar alturas determinadas, esse tipo de escrita assemelha-se bastante ao 

tradicional. Já no segundo exemplo, observamos um distanciamento do grafismo 

tradicional, a despeito das informações de dinâmica e de algumas figuras rítmicas. 

                                                             
66 VARÈSE, E. Novos instrumentos e nova música. Música eletroacústica: história e estéticas. p.58, 1996. 
67 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p. 175. 
68 Idem, ibid. 
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Figura 2: Detalhe do esboço da partitura para o Poème électronique. 69  
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Figura 3: Detalhe do esboço da partitura de Poème électronique.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
69 TREIB, M. Space Calculated in Seconds. p.191, 1996. 



 37 

3.  O sistema temperado 

 

Questionamentos ligados às limitações impostas pelo sistema temperado podem ser 

encontrados nos escritos de ambos os compositores. Por um lado, Busoni atribui às 

possibilidades oferecidas pelos instrumentos tradicionais o fato das produções musicais se 

orientarem  pela divisão da escala em doze semitons. Por outro lado, Varèse salienta a 

incompatibilidade do sistema temperado com a criação de novos meios de produção sonora, 

como podemos observar nos textos que se seguem. 

Busoni em seu "Esboço" questiona a divisão da oitava em doze semitons e comenta o 

condicionamento auditivo proporcionado pelo "temperamento": 
 

Nós dividimos a oitava em doze graus eqüidistantes, porque - de qualquer 

maneira - precisamos nos amparar em algo; e de tal maneira orientamos a estrutura dos 

nossos instrumentos, que eles nunca podem alcançar limites aquém ou além ou no meio 

daqueles intervalos fixos. Foram principalmente os instrumentos de teclado que 

condicionaram tão profundamente o nosso ouvido, que já não somos capazes de 

perceber outros sons que os deles, a não ser que os interpretemos como sons 

desafinados. E a natureza criou uma gradação infinita, verdadeiramente infinita! Quem 

mais, hoje, pensa nisto? 71 

 

Em 1930, Varèse fala sobre as limitações impostas pelo sistema temperado e sua 

insuficiência  para exprimir tanto as emoções, quanto as concepções musicais. Além disso, 

ele assinala os limites proporcionados por tal sistema na busca de novos modos de 

expressão:  

 
Com o sistema temperado, estamos sujeitos a regras muito arbitrárias, enquanto 

que os novos meios nos oferecem uma especulação ilimitada sobre as leis da acústica e 

da lógica. Os dois sistemas podem coexistir, com a diferença de que o não temperado, 

por sua elasticidade, se adapta às exigências do primeiro.72   

 

 

 

                                                             
70 Idem, p.198 
71 BUSONI, F., op. cit. p. 51. 
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Apesar de Varèse considerar o sistema temperado arbitrário e limitante, suas obras 

anteriores à década de 1950 foram construídas segundo os seus princípios. Da mesma 

forma que Busoni, Varèse projetava a solução dessa questão para um futuro, no qual, 

instrumentos com possibilidades acima dos limites dos instrumentos tradicionais estariam 

libertos do "temperamento", como nos mostra seu texto escrito em1949: 

 
Com os instrumentos (eletrônicos) será possível libertar-se do sistema temperado 

para obter todas as freqüências e todas as subdivisões da oitava, para obter uma 

expansão do registro tonal, que atinjam os limites da percepção humana, novas 

aplicações harmônicas de sons obtidos, novas cores e novas dinâmicas. 73 

 

No entanto para a composição de sua última obra acabada, Poème électronique 

(1958), Varèse pode dispor finalmente de meios inteiramente novos como havia 

preconizado anos atrás e por intermédio de sons concretos previamente gravados e 

posteriormente manipulados e sons gerados por osciladores eletrônicos, compôs uma obra 

livre, segundo ele mesmo, das amarras do sistema temperado. 
 

4.  A forma 

 

Quanto à proximidade entre os dois compositores no que concerne às questões 

formais, o texto abaixo traz uma reflexão do próprio Varèse tendo como ponto de partida as 

palavras de Busoni: 
 

Quanto à forma, Busoni dizia: 'Não é raro que se exija do compositor a 

originalidade em todas as coisas, mas a proíba no que se refere à forma'. [...] O mal-

entendido provém de que se concebe a forma como ponto de partida, um modelo a ser 

seguido, um molde a ser preenchido. A forma é o resultado de um processo. Cada uma 

de minhas obras descobre sua própria forma. Eu nunca tentei ajustar minhas idéias às 

dimensões de qualquer que seja o recipiente. 74 

 

 

                                                             
72 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p.59. 
73 Idem, p. 124 
74 Ibidem, p.158 
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Ao tratar a forma musical como resultado de um processo, Varèse parecia estar 

buscando responder a questão proposta por Busoni no texto acima. De fato, modelos 

formais pré-existentes não são comumente encontrados em seus trabalhos musicais e cada 

uma de suas obras possui uma forma diferente da outra em acordo com a sua afirmação de 

que "a forma de uma obra depende da densidade de seu conteúdo."75 

O fato de Busoni, em seu "Esboço", não ter utilizado suas composições como 

ilustração de suas idéias abre um espaço para que se pense que ambas caminhavam 

paralelamente; por outro lado, a comunhão entre idéias e obras é mais facilmente 

perceptível em Varèse que se esforçava para que seus trabalhos musicais refletissem suas 

concepções. 

Influenciado por Busoni, Varèse acreditava que o compositor deveria interagir com 

sua época, influenciando-a e sendo influenciado por ela. Para que esse ideal se cristalizasse, 

estava convencido da necessidade de novos recursos para a produção sonora possibilitados, 

provavelmente, pela eletrônica. Antes que eles existissem, Varèse elaborou uma série de 

reflexões acerca da natureza de tais recursos e suas contribuições para a criação de uma 

linguagem musical desvinculada do passado e coerente com seu tempo. Suas idéias foram 

divulgadas por intermédio de entrevistas e conferências e, de uma maneira geral, tendiam 

para o que ele chamaria de sua busca pela "liberação do som". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Ibidem, p.124 
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3. A LIBERAÇÃO DO SOM 

 

 

A trajetória artística de Varèse é marcada pela busca de um novo idioma para a 

composição musical. Influenciado pelas idéias de Ferruccio Busoni, Varèse idealizou uma 

música composta com novas sonoridades e livre da arbitrariedade do sistema temperado e 

da tonalidade tradicional. Para que tal música existisse, estava convencido da necessidade 

de novos instrumentos sem as limitações dos tradicionais e possibilitados, provavelmente 

pela eletrônica. Como síntese dessas idéias apresenta-se a expressão "liberação do som" 

utilizada pelo próprio compositor em alguns de seus textos. 

 Em sua conferência intitulada Freedom for Music proferida na University of 

Southern California em 1939, Varèse descreve o que pode ser considerado um tipo de 

manifesto da "liberação som" e que, em muitos aspectos, apresenta-se como uma previsão 

do que viria a ser a música eletrônica. Nessa conferência, ele diz que a abordagem 

respeitosa fez com que muitos compositores esquecessem de que o material básico para a 

música é o som e que no momento em que a ciência está equipada para realizar tudo o que 

Beethoven sonhou e Berlioz imaginou possível, eles continuam "obcecados pelas tradições, 

as quais, não são nada além do que as limitações de seus predecessores".76 Ainda nessa 

conferência, Varèse chama a atenção para a necessidade de um meio inteiramente novo de 

expressão: "uma máquina que produza sons, não que os reproduza" e prossegue dizendo 

quais as suas expectativas em relação a tal máquina: 
 

[...] a liberação do sistema temperado, arbitrário e paralisante; a obtenção de um número 

infinito de ciclos ou ainda, se desejarmos, de subdivisões da oitava e por conseqüência a 

formação de toda a gama desejada; uma expansão inesperada dos registros graves e 

agudos;  novos esplendores harmônicos obtidos pelo emprego de combinações sub-

harmônicas doravante possíveis; a obtenção de qualquer diferenciação de timbres e de 

combinações sonoras; uma nova dinâmica muito acima das possibilidades da orquestra 

atual que requer a intervenção humana; um sentido de projeção sonora no espaço 

através da emissão de sons em um ou mais pontos da sala de acordo com as exigências 

da partitura; ritmos entrecruzados sem relação entre eles tratados simultaneamente ou, 

para empregar um velho termo, "contrapontisticamente", desde que a máquina estivesse 
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apta à pulsar qualquer número de notas desejado, assim como qualquer subdivisão ou 

fração delas. Tudo isso em uma unidade dada de medida ou de tempo humanamente 

impossível de ser obtida. 77 
 

Varèse menciona, em vários momentos de seus escritos, a urgência da libertação dos 

vínculos com o passado. Para que a música se emancipasse do sistema temperado e das 

limitações impostas pelos instrumentos em uso era preciso que se estabelecesse um 

rompimento com a tradição e com os métodos antigos de ensino musical, aos quais, se 

referia como falso caminho. Para Varèse, como já foi apontado, o artista deveria estar em 

concordância com o seu tempo, sendo influenciado e influenciando-o concomitantemente, 

pois acreditava que é o artista quem cristaliza sua época fixando-a na história: “Quanto 

mais permitimos às nossas mentes o luxo romântico de acumular o passado na memória, 

menos capazes nos tornamos de encarar o futuro e determinar os novos valores que podem 

ser criados nele.” 78 

Em conjunto com os novos meios de produção sonora advindos da eletrônica, Varèse 

refletiu sobre a posição do intérprete frente a essa nova realidade musical que estaria por 

vir. Os novos instrumentos possibilitariam a transmissão da obra diretamente para o ouvinte 

eliminando assim a necessidade de intermediário entre o autor e a composição, do mesmo 

modo como acontecera com o contador de histórias literárias depois da invenção da 

impressão. Por intermédio dos novos instrumentos bastaria apertar um botão para que 

qualquer um pudesse ouvir uma obra musical tal qual fora concebida pelo compositor num 

mesmo tipo de relação existente entre o escritor e o leitor.  

O trecho a seguir refere-se a uma entrevista dada a Geoges Charbonnier em 1955 e 

pode servir para ilustrar um pouco da visão de Varèse acerca da relação intérprete/máquina:  

 
G.C.: A máquina vai substituir o ser humano por completo? 

E.V.: Ela não substituirá o ser humano: o ser humano é o compositor e aquele que ouve. 

G.C.: Toda a música será produzida pela máquina? 

E.V.: Eu acredito que sim. 

G.C.: Então, o instrumentista desaparecerá? 

                                                             
76 VARÈSE, E. Freedom for music. G. Chase (Ed.), The american composer speaks. p. 191, 1969.  
77 Idem, p. 192 
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E.V.: Sim e não. O instrumentista não desaparecerá para aqueles que querem viver no 

passado.  Para funcionar no passado. 79 

 

A partir de 1937 inicia-se um período de quase duas décadas, durante o qual, Varèse 

compôs apenas uma obra: Étude pour espace (1947) para soprano e tenor, coro, piano e 

percussão. Para muitos autores, essa fase não produtiva foi decorrência do seu desinteresse 

pelos instrumentos musicais disponíveis. H. Russcol concorda com essa colocação e 

acrescenta que a ausência de novos instrumentos configurava-se para Varèse,  

 
uma tragédia não experienciada por nenhum compositor antes dele - foi que sua poesia 

musical e seu pensamento estavam trinta anos à frente das descobertas tecnológicas que 

ele precisava. Ele era um titã tentando penetrar, além das capacidades comuns dos 

instrumentos, em territórios sônicos inexplorados, e como resultado ele ficou paralisado 

criativamente. 80 
 

Sobre essa fase, Russcol comenta ainda que:  

 
Os anos da Depressão foram duros para Varèse. Nos anos 20 ele foi 

“temporariamente famoso”, pelo menos nos círculos de vanguarda; mas, então, o gosto 

musical oscilou em direção aos temas populistas do repertório norte-americano de 

compositores como Aron Coplan e Roy Harris. E um novo tema foi ouvido: consciência 

social. Varèse e sua música foram eclipsados. Ele tornou-se mais taciturno e 

desesperançado; ficou às voltas com a idéia de suicídio. Por doze anos ele não compôs e 

falou amargamente sobre “mudar de negócio”. Ele não era somente indesejado como 

compositor, mas também não conseguiu encontrar alguém para contratá-lo como 

pesquisador em acústica, um assunto sobre o qual ele estava mais bem-informado que  

quase todos nos Estados Unidos. 81 

 

Após a II Guerra Mundial, a gravação de sons em fita magnética começava a se 

tornar uma realidade do mesmo modo que a possibilidade de se gerar sons através de meios 

eletrônicos. Convidado pelo Centro de Pesquisas da Radio Television Française, Varèse vai 
                                                             
78 VARÈSE, E. New instruments and new music. Oliver Strunk (Ed.) Source readings in music history. p. 
1340, 1998. 
79 CHARBONNIER, G. Entretiens avec Edgard Varèse. pp. 50-51, 1970 
80 RUSSCOL, H. The liberation of the sound: an introduction to eletronic music. p. 56, 1972. 
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a Paris onde conclui sua peça Déserts (1954) para fita magnética e orquestra. Em 1956, 

convidado por Le Courbusier, inicia a composição Poème électronique, sua única obra 

composta  inteiramente com meios eletrônicos.  Essa peça integraria um espetáculo que 

seria apresentado no Pavilhão Philips por ocasião da Exposição Universal de Bruxelas em 

1958. 

Seu retorno às atividades de compositor é marcado pelo surgimento de novos meios 

de produção sonora. Numa entrevista dada a Gunther Schüller, Varèse confirma a 

suposição de que as novas possibilidades composicionais, surgidas a partir do início da 

década de 1950, estimularam sua volta à criação musical e reflete sobre os novos meios de 

produção sonora:  

 
G. S. -  É certo que as novas possibilidades da música eletrônica fizeram com 

que você retornasse à composição musical? 

 

E. V. - Sim, primeiramente com Déserts em 1954, depois com o Poème 

électronique para a qual, os recursos oferecidos por Le Courbusier e Philips, onze 

canais, quatrocentos e vinte e cinco alto-falantes todos colocados em função da acústica 

e da arquitetura do prédio, eram extraordinários. [...] Estou fascinado pelo fato de que 

graças à eletrônica, podemos criar um som instantaneamente. [...] Quando, por exemplo, 

você utiliza um oscilador, não é uma questão de trabalhar contra ele ou de dominá-lo, 

mas de utilizá-lo diretamente, sem, bem entendido, deixar que ele te utilize. O mesmo 

para a mixagem e para a filtragem. Por mais paradoxal que possa parecer, compor a 

música eletrônica é trabalhar com sons bem vivos. 82 

 

Com a obra Poème électronique, que será abordada no último capítulo, Varèse pôde 

adentrar nos novos domínios da expressão musical que havia antecipado décadas antes, 

cristalizando, em muitos aspectos, suas idéias acerca da "liberação do som". Composta 

inteiramente por intermédio de meios eletrônicos, foi transmitida diretamente aos ouvintes 

sem a intermediação do intérprete. Sem as limitações inerentes aos instrumentos 

convencionais, trabalhou diretamente com o material sonoro num tipo de organização que 

em nada se assemelhava ao tradicional.  

                                                             
81 Idem, p. 53-54 
82 VARÈSE, E., 1983, op. cit., pp.186-87. 
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No que diz respeito às novas sonoridades almejadas por Varèse, sons pré-gravados 

puderam ser manipulados por intermédio de mixagens e processos de filtragem utilizados em 

conjunto com sons gerados por osciladores de voltagem. Por meio de processos de 

montagem, esses sons puderam ser organizados até que a obra atingisse sua forma final.  

Em 1963, perto do final de sua vida, Varèse em uma conversa com Alcopley dá o seu 

depoimento sobre a colaboração dos novos meios de produção sonora para a cristalização 

de suas idéias: 

 

 

 

 

  
 Eu tenho a dizer que estou particularmente grato à eletrônica por três 

contribuições indispensáveis que permitiram a realização de minhas idéias: ela liberou a 

música do sistema temperado, enriqueceu a música de novos sons, e tornou possível a 

simultaneidade de elementos sem nenhuma relação entre eles. 83 

 

Apesar de seu depoimento favorável em relação à eficácia dos novos meios de 

produção sonora surgidos a partir da década de 1950, a determinação de um limite entre o 

que ele almejava e os meios colocados à sua disposição para a composição de suas duas 

últimas obras completas84 torna-se uma tarefa difícil. O fato de que Varèse tenha voltado a 

compor por incentivo dos novos meios tecnológicos não implica, necessariamente, numa 

correspondência exata entre os meios que surgiram e os que havia idealizado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
83 Idem, p. 175 
84 Déserts (1954) e Poème électronique (1958). 
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CAPÍTULO II - OS SONS ORGANIZADOS  

 
 Je disais donc que ma musique était du "son organisé" et que 
je n'étais pas un musicien, mais quelqu'un qui travaillait avec 

les fréquences et les intensités.  (Edgard Varèse)85 
 

 

 

1. O REDIMENSIONAMENTO DOS PARÂMETROS SONOROS 

 

 
O início do século XX apresentou um crescente interesse pelo controle dos elementos 

constituintes do som e pela ampliação dos modos de produção sonora. Diversos 

compositores buscaram estruturar suas obras adotando novos procedimentos em relação ao 

ritmo, à intensidade e, sobretudo ao timbre, cujo potencial sintético, conseqüência da 

interação de vários parâmetros, torna-o um elemento à parte, cujas características intrínsecas 

podem conduzir a tipos de organização e modelos composicionais diferenciados, em muitos 

aspectos, da tradição clássico-romântica. 

Segundo Dalbavie, "[...] a reviravolta clássica e sobretudo a passagem da noção de 

instrumentação à de orquestração, especialmente com Beethoven (1770-1827) e Berlioz 

(1803-1869), formulam definitivamente o interesse em organizar o timbre na mesma 

proporção que qualquer outro parâmetro",86 mas é na música de Debussy (1862-1918) que o 

timbre adquire valor expressivo. Sua música aponta para um rompimento com a tradição 

ocidental no que se refere a dilatação da tonalidade e da forma. Os acordes desvinculados de 

suas funções tonais passam a atuar como entidades com sentido próprio e, como 

conseqüência, o aspecto timbrístico é evidenciado. Para Dalbavie, "a harmonia que ele utiliza 

                                                             
85 Eu dizia, portanto, que a minha música era “som organizado” e que eu não era um músico, mas alguém que 
trabalhava com as freqüências e intensidades. (Varèse. Écrits. p.178, 1983). 
86 DALBAVIE, M. A. Pour sortir de l’avant-garde. Le timbre-Métaphore pour la composition. p.303, 1991. 
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não está ligada à frase musical (não se trata de melodia acompanhada), ela é a frase musical e 

por extensão, o timbre."87  

Em Debussy, a orquestração torna-se parte integrante da obra e a "textura",88 

geralmente associada às artes plásticas ou tida, no contexto musical, como "uma resultante 

do trabalho sobre melodias, harmonias e complexos rítmicos",89 ganha novo significado. 

Referindo-se a obra Jeux,90 Silvio Ferraz diz que suas "composições massivas apelam ainda à 

percepção sinestésica onde fluxos ascendentes de alturas, blocos rítmicos, trêmulos, são 

sempre traduções sonoras de movimentos conhecidos e reconhecíveis como percepção visual 

e tátil."91 Em meados do século XX, entretanto, com a retomada de Debussy por K. 

Stockhausen e posteriormente por G. Ligeti, o aspecto icônico de seu tratamento textural foi 

descartado e a textura tornou-se, então, relevante como fundamento composicional. Com 

eles,  
os resultados texturais deixaram de ser perseguidos para descrever gestos 

extramusicais, mas para estruturar o próprio discurso intramusical, enfatizando 

transformações sonoras, desenvolvimentos do complexo sonoro, enfatizando a 

própria textura da peça. 92 

 
No último capítulo de seu Tratado de harmonia (1911),  A. Schoenberg (1874-1951) 

salienta que das três dimensões do som: a altura, o timbre e a intensidade, apenas a primeira 

havia sido explorada, restando para as outras duas apenas o intento de uma exploração, mas 

sem uma ordenação sistemática, e que da crescente atenção dedicada ao timbre resultaria, 

certamente, a necessidade de descrevê-lo e organizá-lo: 

 
Se é possível, com timbres diferenciados apenas pela altura, formar imagens 

sonoras que chamamos melodias, [...] deve ser também possível, utilizando a outra 

dimensão do timbre, a que chamamos simplesmente “timbre”, constituir sucessões cuja 

                                                             
87 Idem, p.315 
88 Por textura sonora, ou musical, compreende-se os diversos aspectos da resultante vertical de uma estrutura 
musical: a condução interna de seus elementos sonoros, sua configuração externa, compatível com o sistema e 
procedimentos típicos ao qual este se insere - polifônico, monódico, harmônico, serial, pontilhista, estatístico. 
Ela é a sensação gestáltica produzida pela configuração e pelo dinamismo dos elementos sonoros presentes 
num determinado fluxo sonoro. (Ferraz, p. 70, 1990). 
89 FERRAZ, S. Análise e percepção textural. Cadernos de estudo: análise musical - Atravez. v. 3, p. 68, 1990. 
90 Obra composta por Debussy em 1913. 
91 FERRAZ, S., op. cit., p. 69. 
92 Idem, ibid. 
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coesão atue como uma espécie de lógica inteiramente equivalente àquela lógica que nos 

satisfaz na melodia constituída pelas alturas. 93 

 
 

Em sua peça intitulada Farben94 (1909), terceira das  Cinco peças para orquestra, 

opus 16, Schoenberg introduz pela primeira vez o que chamou de “melodia de timbres” 

(klangfarbenmelodie). Ainda que, nessa peça, ele apresente elementos suficientes para uma 

composição musical embasada no timbre, "este não será o terreno que atuará, ficando este 

espaço reservado ao trabalho posterior de Webern".95  

Para Pierre Boulez, o timbre nas primeiras obras de Webern, tinha mais um valor 

decorativo do que estrutural, porém, em suas obras para orquestra o emprego do princípio 

da klangfarbenmelodie é desenvolvido de um modo mais rigoroso do que nas primeiras 

composições, a exemplo da Sinfonia, opus 21, na qual, Webern renuncia "o emprego do 

colorido de um ponto de vista puramente hedonista, para fazer com que a instrumentação 

assuma uma função puramente estrutural".96 Stuckenschmidt observa que as poucas 

músicas para orquestra de Webern se mantiveram no campo do timbre e que mesmo "suas 

obras dodecafônicas posteriores a 1924 continuaram iluminadas pela visão cambiante dos 

timbres das [Cinco peças para orquestra], opus 10 e das obras subseqüentes".97  

O conceito de timbre nos é apresentado geralmente associado ao colorido sonoro,  

sendo também muito comum a noção de que são as particularidades de um som que nos 

permitem distinguí-lo de outro. Tanto a primeira abordagem que recorre a uma metáfora 

visual, quanto a segunda onde o timbre é visto como atributo de uma percepção auditiva nos 

dizem muito pouco sobre sua natureza, como ressalta Marc-André Dalbavie: "Se aceitarmos 

a idéia corrente de que a natureza do timbre é caracterizada pela  percepção de suas fusões 

ligamo-nos apenas à conseqüência e não à sua estrutura."98 

 Longe de uma definição adequada, devido à sua complexidade, sabemos que o timbre 

é constituído pela somatória de vários parâmetros musicais, como a intensidade, a altura, 

duração, ataque, etc. e que qualquer variação em um desses parâmetros implicará em sua 

                                                             
93 SCHOENBERG, A. Tratado de Armonia. p. 501, 1974. 
94 Cores 
95 FERRAZ, S. Música e repetição: a diferença na composição contemporânea. p. 45, 1998. 
96 BOULEZ, P. Apontamentos de Aprendiz. p. 330, 1995. 
97 STUCKENSCHMIDT, H. La música del siglo XX, p. 60, 1960. 
98 DALBAVIE, M. A., op. cit., p.303-04. 
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alteração, ou como aponta Risset: “de certas características espectrais nascem certas 

qualidades de timbres.”99  

Uma exploração mais profunda do timbre implicaria obrigatoriamente  em questões no 

âmbito da acústica. As investigações do físico alemão Hermann Helmholtz (1821-94), no 

final do século passado, acerca da natureza dos sons musicais envolvendo análises dos sons 

parciais e as pesquisas do matemático francês Jean Baptiste Fourier (1768-1830), cujo 

teorema explica matematicamente a relação entre os componentes harmônicos abriram as 

portas para uma compreensão mais profunda do timbre e serviram como base para as 

pesquisas no campo da síntese e da análise sonora desenvolvidas por diversos pesquisadores 

e compositores neste século.  

O timbre de um som refere-se ao seu espectro sonoro, ou seja, às combinações de 

freqüências e suas amplitudes, bem como ao seu comportamento no tempo. Cada freqüência 

que compõe o som é chamada parcial100 e o conjunto de parciais constitui ou um espectro 

harmônico, que possui uma relação proporcional entre os seus parciais, ou um espectro 

inarmônico, no qual essa proporcionalidade está ausente. 

Para uma abordagem do timbre, o fator tempo deverá ser considerado de acordo com as 

transformações ocorridas no "envelope dinâmico"101 do som, (figura 1)  ou seja, desde o 

momento em que o som é “atacado” até a sua extinção. Sobre isso, Tristan Murail escreve : 

“Todo som é na verdade essencialmente variável, não somente a cada vez em que é “tocado”, 

evidentemente, mas também no interior de sua própria duração.”102 

Ao observarmos as informações espectrais contidas no envelope dinâmico de um som, 

produzido por exemplo por um clarinete, verificaremos que o momento referente ao seu 

ataque contém informações fundamentais para a caracterização do timbre. A ocorrência de 

sons transientes103 e de ruídos parciais, gerados principalmente pelo sopro do instrumentista 

e pela vibração inicial da palheta, é  muito maior no período correspondente ao ataque do 

som do que em sua parte estacionária ou em seu decaimento.  

                                                             
99 RISSET, J. C., WESSEL, D. Exploration du timbre par analyse et synthèse. Le timbre: Métaphore pour la 
composition. p. 105, 1991.  
100 Nome genérico para os harmônicos resultantes de um som fundamental. 
101 Comportamento dinâmico do som no tempo. 
102 MURAIL, T. A revolução dos sons complexos. Cadernos de Estudo: Análise Musical, n.5, p.57, 1992. 
103 Sons muito curtos que não chegam a constituir uma onda. 
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Pierre Schaeffer observou a importância do ataque de um som como elemento de 

identificação do timbre instrumental. No caso dos sons contínuos afetados por variações 

dinâmicas ou harmônicas, (por exemplo o vibrato) a identificação do timbre resulta de uma 

percepção elaborada ao longo do tempo e o ataque torna-se secundário. Entretanto, "todo o 

som do tipo "ataque-ressonância" possui, desde o seu ataque, o seu timbre característico", ou 

seja, o ouvido deduz pelo ataque do som os elementos necessários para a identificação da 

fonte que o produziu. De um modo mais abrangente, "o timbre percebido é uma síntese das 

variações de conteúdo harmônico e da evolução dinâmica [de um som]".104  

 

 

 

 

                
 

Figura 1: Envelope dinâmico. 

 

Apesar da importância que o timbre assumia nas obras de Debussy, estas se 

encontravam ainda estreitamente ligadas a questão melódico-harmônica. Da mesma 

maneira, ainda que desvinculada das relações tonais, a música de Schoenberg e a de 

Webern mantinham como ponto central a estruturação das alturas.  

Paralelamente à produção desses compositores surgem as primeiras obras que 

marcariam o estilo de Edgard Varèse, Hyperprism (1922-23), Octandre (1923) e Intégrales 

(1924). Autodenominando-se organizador de sons em vez de músico, buscava uma música 

que refletisse sua época e para isso acreditava que ela deveria ser construída segundo uma 

nova linguagem desvinculada do passado. Os parâmetros sonoros musicais como um todo 

assumem um importante papel na estruturação de sua obra e a forma não é concebida a partir 

de modelos pré-estabelecidos, ao contrário, ela surge como decorrência  do processo 

composicional. No campo da harmonia os "acordes se tornam objetos; a função dos acordes 

não é mais tradicionalmente harmônica e aparece como valor de um corpo sonoro, calculada 

                                                             
104 SCHAEFFER, P. Traité des Objets Musicaux. p. 230, 1966. 
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em função dos harmônicos naturais, das ressonâncias inferiores e de diversas tensões 

necessárias à vitalidade do corpo sonoro."105  

Em suas orquestrações, cada instrumento assume um papel muito específico e qualquer 

substituição comprometeria sobremaneira a estrutura da obra. Varèse explora a 

potencialidade dos instrumentos, tanto no que se refere aos recursos técnicos, ou seja,  

frulattos, glissandi, modos de ataque, etc., quanto aos limites de extensão e dinâmica. O 

mesmo ocorre com o timbre que, distante de ser uma resultante acidental da sobreposição de 

instrumentos, atua como um elemento estrutural e, segundo o próprio Varèse, com a função 

específica de diferenciar "planos", "volumes" e "zonas sonoras", "não como um meio de 

produzir uma série de episódios contrastantes como as imagens de um caleidoscópio."106 

 
 
 
 

2. MASSAS SONORAS 
 

 

Já na década de 1930, Varèse conjeturava uma música com um tipo de organização, 

no qual, no lugar do contraponto linear haveria movimentos de "massas sonoras" e 

deslocamentos de "planos" que se tornariam perceptíveis através da utilização dos novos 

instrumentos oriundos da eletrônica. Em uma conferência realizada em 1936, Varèse expõe 

alguns pontos acerca dessa inusitada concepção musical:  

 
Quando essas massas sonoras entrarem em colisão, ter-se-á a sensação de que se 

trata de fenômenos de penetração ou de repulsão, e de que certas transmutações que se 

sucedem sobre determinados planos sejam projetadas sobre outros, que se movem em 

velocidade distinta e em diversas direções. Não haverá mais lugar para a velha concepção 

de melodia ou de combinação de melodias: a obra inteira tornar-se-á uma totalidade 

melódica, toda a obra transcorrerá como um rio.107 

 

                                                             
105 BOULEZ, P., op. cit., p. 202.  
106 VARÈSE, E. Écrits. p.99, 1983. 
107 VARÈSE, E. Novos instrumentos e nova música. Música eletroacústica: história e estéticas. pp.57-58, 
1996. 
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As expectativas de Varèse em relação a uma arte integrada com seu tempo levaram-

no a buscar novas formas de pensar e de fazer a música. Para que a música se adequasse a 

sua época seria necessário que se abandonasse, sempre que possível, aquilo que não fosse 

puramente musical, ou seja, que não se fizesse alusões a fatos ou emoções, mesmo de 

maneira indireta.108 O primeiro passo nessa direção seria destituir a melodia de sua habitual 

proeminência já que, segundo Varèse, ela é a responsável pelo que a música possui de mais 

entediante: "Quando a melodia domina, a música torna-se enfadonha."109  

Não que suas músicas, de uma maneira geral, não possuam melodias, porém, estas, 

quando presentes, não se caracterizam como um tema no sentido tradicional, ou seja, não se 

desenvolvem e nem são variadas no decorrer da peça. Diferentemente de outros 

compositores, Varèse propõe uma verticalização da melodia que, como veremos a seguir, 

diz respeito à formação do que ele próprio chamava de "agregados" ou "blocos sonoros":  

 
Os novos compositores não abandonaram a melodia [...] Uma linha melódica 

particular sustenta toda sua obra, mas esta linha melódica é, em nosso caso, 

freqüentemente vertical, e não horizontal.110 

 
Como parte de sua busca por novos meios organizativos, Varèse desenvolve sua idéia 

envolvendo oposições entre "planos" e "volumes sonoros".111 Em uma entrevista dada a W. 

P. Tryon, ele afirma que a idéia de uma oposição de planos harmônicos entre si e de 

volumes sonoros igualmente opostos entre si difere totalmente do pensamento 

contrapontístico de nota contra nota e, por isso, "parecerá curioso a todos aqueles que 

pensam somente em termos de instrumentos tradicionais, mas torna-se compreensível a 

todos aqueles que pensam que, na orquestra, as cordas devem renunciar a sua supremacia, e 

as percussões devem adquirir uma importância maior".112 Essa afirmação foi feita em 1922 

e Varèse não esclarece o que seriam exatamente esses planos harmônicos e volumes 

sonoros, porém, por outro lado, deixa claro não estar mais pensando em termos de 

                                                             
108 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p.28. 
109 Idem, p.96 
110 Ibidem, p.31 
111 Procedimentos envolvendo eventos sonoros em oposição serão investigados na obra Hyperprism que será 
analisada a seguir. Esse assunto será retomado no próximo capítulo onde a ocorrência de diferentes níveis de 
oposições sonoras será investigada em outra obra de Varèse: o Poème électronique. 
112 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p.29. 
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instrumentos tradicionais. Posteriormente, em 1930, entrevistado por Alejo Carpentier, ele 

fala um pouco mais sobre a idéia de massa sonora:  

 
Tomando os elementos sonoros em massa, há possibilidades de subdivisão em 

relação a esta massa: se dividindo em outras massas, em outros volumes, em outros 

planos, isto por causa de difusores dispostos em lugares diferentes, dando um sentido de 

movimento no espaço [...]. 113 

 

Podemos notar que a idéia de massa sonora e suas possíveis subdivisões está associada 

a um recurso tecnológico, ou seja, a um dispositivo de difusão utilizado para projetar 

diferentes informações sonoras, ao mesmo tempo e em locais diferentes. Trata-se de uma 

idéia externada em 1930 e, apesar disso, é uma clara descrição, como poderemos observar no 

capítulo seguinte, da apresentação de sua obra Poème électronique no Pavilhão Philips em 

1958. Em 1930, Varèse já havia composto algumas das obras que definiriam seu estilo, a 

exemplo de Hyperprism e Intégrales, nas quais, não utilizara recurso tecnológico algum. Isto 

não implica, necessariamente, que ele não tenha feito uso de massas sonoras nesses 

trabalhos. Os dispositivos de difusão sonora, acima mencionados, tornariam as subdivisões 

das massas sonoras mais facilmente perceptíveis devido à possibilidade de projetá-las em 

diferentes locais, simultaneamente ou sucessivamente. Como o próprio Varèse mencionou 

por diversas vezes, quando ainda não dispunha de tais dispositivos, ele utilizava outros 

recursos para que as massas sonoras e suas subdivisões fossem diferenciadas: variações de 

intensidade e de timbre. Esse procedimento assinala um ponto de integração de elementos 

sonoros diferentes da altura na estruturação de sua obra. 

Varèse utiliza novas terminologias ao descrever suas concepções. No entanto, não se 

dedicou a nenhum trabalho teórico que elucidasse seus procedimentos composicionais, em 

vez disso, ao referir-se a eles, servia-se de imagens ou metáforas freqüentemente 

relacionadas à ciência, a exemplo do texto a seguir, no qual, ele faz uso de um termo da 

química para explicar um tipo de organização pretendido com os novos recursos que 

imaginava:  
[...] o novo aparato musical que por ora imagino, com sua capacidade de emitir sons de 

qualquer freqüência, estenderá os limites dos registros ultragrave e ultra-agudo, e 

                                                             
113 Idem, p.60 
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conduzir-nos-á por isso a uma nova organização das resultantes verticais: acordes, suas 

disposições, distâncias entre os sons que os constituem, em outras palavras, sua 

oxidação.114 

 
Sua forma de se expressar abre espaço para que se pense que suas concepções 

referiam-se a uma música futura possibilitada, apenas, pela criação de novos meios de 

produção sonora. O exemplo a seguir, extraído de uma conferência realizada em 1936 na 

Mary Austin House em Santa Fé, no Novo México, reafirma esta suposição:  

 
Quando os novos instrumentos que substituirão o contraponto me permitirem 

escrever música assim como a concebo, poder-se-á perceber claramente os movimentos 

das massas e dos planos sonoros. 115 

 
No entanto, nesse mesmo ano em outra conferência nessa mesma cidade, Varèse fala 

de "massas sonoras" como uma realidade em suas obras e não mais como algo que só se 

concretizaria pelo intermédio de novos instrumentos: "Em minhas próprias obras, essas 

massas de sons organizadas evoluem umas contra as outras, modificando, assim, sua 

irradiação e seu volume sonoro."116 Isso nos leva a pensar que o uso de massas sonoras já 

estava presente em suas primeiras obras117 e que o advento de novos instrumentos as 

tornariam mais perceptíveis, como ele próprio sugeriu no texto acima.  

Só a partir de 1947, Varèse menciona alguns pontos acerca da estrutura dessas 

"massas". Ao responder uma pergunta feita por Kurt List sobre o papel da orquestração em 

suas obras, enfatiza a importância da intensidade na diferenciação dos diversos planos e 

massas sonoras: "As variações de intensidade de certos sons modificam a estrutura das 

massas e dos planos. Os contrastes de intensidade são baseados no jogo simultâneo de 

forças que se opõem."118 Posteriormente, em 1949, ele fala sobre o papel do timbre na 

diferenciação de planos e volumes sonoros:  

 
[...] os timbres, tomados um por um ou em sua combinação, são os ingredientes 

necessários da mistura sonora; eles colorem e diferenciam os diversos planos e volumes e, 

                                                             
114 VARÈSE, E., 1996, op. cit.,  p.58. 
115 Idem, p.57 
116 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p.89. 
117 Obras compostas a partir de 1920 já que as anteriores foram destruídas em um incêndio em Berlim 
conforme consta no primeiro capítulo. 
118 VARÈSE, E., 1983, op. cit. p.120. 
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longe de serem o fruto do acaso, aderem à forma. Eu não uso os sons a partir de 

impressões subjetivas, como faziam os impressionistas quando escolhiam suas cores. Em 

minhas obras musicais, os sons são parte intrínseca da estrutura.119 

 
Seu texto refere-se a planos e volumes sonoros não mais como uma idéia, mas como 

uma realidade dentro do seu procedimento composicional, numa época em que ainda não 

dispunha de meios tecnológicos para compor. Dez anos depois, em uma conferência 

realizada na Princeton University, referindo-se ao Poème électronique (1958), ele 

menciona o uso de massas sonoras e a contribuição da eletrônica como recurso 

composicional:  
 

Entre as numerosas propriedades com as quais a eletrônica enriquece a composição 

musical, a simultaneidade métrica, ao menos no que me diz respeito, é uma das mais 

preciosas. E como minha música se apóia principalmente no movimento de massas 

sonoras sem relações entre elas, eu sempre experimentei a necessidade de as deslocar 

simultaneamente, com velocidades diferentes, e aguardar o efeito disso. Então, uma tal 

coisa é de agora em diante possível. 120 

 

Não é comum encontrarmos estudos dedicados à investigação das concepções 

musicais de Varèse e do grau de correspondência que elas encontram nas diferentes fases 

de suas obras. Entretanto, John Strawn elabora uma análise de Intégrales (1924), na qual, 

ele reconhece o uso de massas sonoras organizadas em sua estruturação. Cada uma delas 

podendo ser ouvida como "uma entidade tridimensional movendo-se através do espaço, 

aparecendo, desaparecendo e reaparecendo no transcorrer da performance".121  

Partindo das indicações registradas em uma nota de rodapé referente ao compasso 

203 das Intégrales (figura 2), Strawn identifica a intenção de Varèse em estabelecer dois 

planos distintos sobrepostos. Esses planos seriam formados a partir da indicação de que os 

clarinetes, trompas, trompetes e trombones deveriam ser tocados, nesse compasso, de forma 

homogênea e ligeiramente num segundo plano. Desta forma, a linha do oboé permaneceria 

destacada no primeiro plano.  

                                                             
119 Idem, p.124 
120 Ibidem, p.157 
121 STRAWN, J. The intégrales of Varèse. Perspectives of new music. v. 17, n. 1, p. 158, 1978. 
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Strawn não diferencia "planos" de "massas sonoras". Para ele, Varèse utilizava esses 

termos como sinônimos, da mesma forma que "zonas" ou "volumes sonoros", todos 

significando o mesmo conceito. Essas "massas" seriam, então, construídas a partir de um 

número fixo de elementos sujeitos à permutações no decorrer das aparições de massas 

sucessivas e/ou simultâneas. Para que essas "massas" pudessem ser diferenciadas Varèse 

teria utilizado diferentes recursos: movimentação melódica sobreposta a notas prolongadas, 

diferenciação na dinâmica e nas tessituras, etc. 

Sua análise caminha no sentido de considerar Intégrales como uma tentativa de 

realização de algo que só seria possível por intermédio de novos meios de produção sonora. 

Ao estruturar sua obra a partir de massas ou planos sonoros para serem ouvidos 

separadamente, Varèse estaria buscando simular, com instrumentos convencionais, uma 

projeção sonora no espaço que só seria possível por intermédio de dispositivos eletrônicos 

capazes de difundir diferentes sonoridades em diferentes locais do auditório. 
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Figura 2: trecho da obra Intégrales de Edgard Varèse. 

 

A concepção de Varèse envolvendo uma música construída por meio de massas 

sonoras com diferentes características deslocando-se no espaço e a ocorrência de 

fenômenos de atração e repulsão resultantes do choque causado por seus encontros, vem 

freqüentemente associada à sua idéia de projeção sonora: 

 
Em minhas obras, essas massas organizadas de sons movem-se umas contra as 

outras modificando, deste modo, sua irradiação e seu volume sonoro. Eu procuro na 

projeção do som a qualidade de uma terceira dimensão, na qual, as irradiações sonoras 
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assemelhem-se aos raios de luz emitidos por um projetor... um prolongamento, uma 

viagem no espaço. 122 

 

 

 

Influenciado pelas idéias dos físicos Hoene Wronski e H. Helmholtz, Varèse começa 

a desenvolver a idéia de uma música composta pelo movimento de corpos sonoros no 

espaço: "Graças a ele [Wronski], sem dúvida, comecei a conceber a música como sendo 

espacial."123 Em outro texto, Varèse atribui a Helmholtz a inspiração para a sua concepção 

de música espacial: "Helmholtz foi o primeiro a me fazer perceber a música como sendo 

uma massa de sons movendo-se no espaço e não como uma série de notas ordenadas como 

me haviam ensinado."124 Para Varèse, uma música como essa só seria possível por 

intermédio de novos meios de produção sonora, de modo que, com o nascimento de sua 

concepção de projeção sonora no espaço surgiu também a idéia de "liberação do som":  "Eu 

havia compreendido muito cedo que seria difícil ou impossível exprimir as idéias que me 

ocorreram com os meios colocados à minha disposição."125  

Em 1955, ao comentar sua obra Déserts (1954) em uma carta ao redator da revista 

Musical Quarterly, Varèse diz que os sons organizados gravados em fita magnética foram 

difundidos em dois canais por meio de um sistema estereofônico com o propósito 

específico de causar no ouvinte "uma sensação de distribuição espacial das fontes 

sonoras".126 Posteriormente, em uma conferência realizada em 1959 na Universidade de 

Princeton, referindo-se ao Poème électronique, ele comenta que o "complexo dispositivo 

eletrônico do Pavilhão Philips", concebido por ocasião da exposição em Bruxelas em 1958, 

"assegurou a múltipla projeção espacial" de sua música.127  

Ainda em 1959, numa conferência no Sarah Lawrence College, ele diz que as 

trajetórias parabólicas e hiperbólicas geradas pelo uso de sirenes em várias de suas obras 

levaram alguns escritores a se apossarem desde 1925 de sua concepção espacial da música, 

e cita como exemplo Zanotti Bianco que escrevia no The Arts: "Ele falava nessa época de 

                                                             
122 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p.89. 
123 Idem, p.153 
124 Ibidem, p.180 
125 Ibidem, p.153 
126 Ibidem, p.142 
127 Ibidem, p.157 
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"massas de sons fluindo no espaço" e de "grandes massas no espaço astral".128 No entanto, 

Varèse observa que em 1925 massas sonoras projetadas no espaço ainda não existiam. 

Tratava-se portanto de uma "ilusão auditiva"129. Nessa mesma conferência, ao concluir sua 

descrição dos meios tecnológicos utilizados para a difusão do Poème électronique no 

Pavilhão Philips em 1958, ele declara: "Pela primeira vez eu ouvia minha música 

literalmente projetada no espaço."130 

De uma maneira geral, nas massas sonoras cada nota perde sua importância como 

entidade individual cedendo lugar a uma percepção de eventos mais generalizados. Em seu 

estudo acerca da evolução das massas sonoras, David Cope ressalta o fato delas já terem 

sido utilizadas de diferentes maneiras por muitos compositores no início do século XX, 

porém eles freqüentemente referiam-se a elas como clusters:  

 
Gustav Mahler, por exemplo, utilizou dois grandes acordes "pancromáticos" 

(incluindo os 12 semitons) no primeiro movimento de sua Tenth simphony (1910). Béla 

Bartók empregou clusters em sua Piano sonata de 1926.131  

 
Seu estudo destaca ainda uma série de outros compositores que teriam utilizado 

massas sonoras ou clusters de um modo particular no princípio do século XX, entre eles: 

Henry Cowell em sua obra Tides of Manaunaun (1911), Charles Ives em From the steeples 

to the mountains (1901) e Majority (1921), Edgard Varèse em Hyperprism (1922-23), 

Octandre (1924) e Ecuatorial (1934) e  Igor Stravinsky em Le Sacre du printemps (1913). 

Tomando como exemplo a obra Octandre (1924) de Varèse, Cope sugere que massas 

sonoras do "tipo espelho" são utilizadas em seu decurso e apresenta como exemplo os 

compassos 15 e 20:  
 

Figura 3: compassos 15 e 20 de Octandre de Edgard Varèse. 132 

 
                                                             
128 Ibidem, p.150 
129 Ibidem, p.151 
130 Ibidem, p.152 
131 COPE, David. New directions in music. p. 53, 1993. 
132 Idem, p. 58 
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No exemplo A (compasso 15), sete notas dispostas cromaticamente, (do Ré natural 

até o Láb) encontram-se distanciadas por um intervalo de terça menor em relação a cada 

um dos extremos do cluster que são assinalados pela nota Si. No exemplo B (compasso 20) 

dois pequenos grupos cromáticos de três notas estão separados por um intervalo de terça 

maior.  

Ao observarmos, do grave para o agudo, as primeiras quatro notas do exemplo A, 

notaremos um intervalo de terça menor, entre o Si grave e o Ré, seguido por três semitons  

(Ré-Mib, Mib-Mi natural e Mi-Fá). O mesmo acontece se observarmos o cluster do agudo 

para o grave. Desta vez teremos uma terça menor, o Si agudo e o Láb, seguida, também, 

por três semitons (Láb-Sol natural, Sol natural-Solb e Solb-Fá). É importante ressaltar que a 

nota central do cluster é o Fá natural que se encontra distanciado por um trítono em relação 

à cada uma das notas extremas, intervalo este que quando invertido permanece o mesmo, o 

que parece ir ao encontro da idéia de Cope sobre massas sonoras espelhadas.  

Um tipo semelhante de espelhamento ocorre no exemplo B que, se observado do 

grave para o agudo ou do agudo para o grave, apresenta o mesmo tipo de composição 

intervalar, ou seja, dois semitons intermediados, neste caso, por uma terça maior. 

Cope ressalta que "cada uma dessas estruturas (exemplos A e B) inclui transposições 

de oitava e orquestrações invertidas a exemplo da flauta que se encontra mais do que uma 

oitava abaixo do clarinete [...]".133 Além disso, ele chama a atenção para o fato da obra, 

como um todo, ser  permeada por sonoridades verticais semelhantes a essas. 

Outro autor que elaborou um estudo no sentido de investigar os procedimentos de 

Varèse em relação às verticalizações de freqüências foi Gilles Tremblay. Durante o seu 

estudo intitulado Acoustique et forme chez Varèse, ele refere-se a esses procedimentos 

como "blocos sonoros". Sua opção por esse termo deve-se, provavelmente, ao fato de 

Varèse também o ter utilizado ao referir-se a suas primeiras peças: "Eu trabalhava com 

blocos sonoros que se opunham uns contra os outros [...]".134 Entretanto, como assinalamos 

anteriormente, David Cope utiliza o termo "massa sonora" com o mesmo sentido. Assim 

sendo, a despeito das diferenças terminológicas ambos os estudos abordam o mesmo 

assunto. 

 
                                                             
133 Ibidem, p. 57 
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Tremblay considera o uso de blocos sonoros um dos aspectos mais típicos da 

linguagem de Varèse que os teria utilizado segundo dois princípios:  

 
1. aquele dos sons harmônicos naturais e suas resultantes, provocando entre os sons um 

reforço recíproco de intensidade, repouso e estabilidade; 

2. aquele de freqüências estranhas engendrando, por suas próprias "redes", 

perturbações, tensões e desestabilizações. 

 

Segundo Tremblay no decorrer da obra,“essas redes se cruzarão, se repelirão ou 

se atrairão como ramificações contrárias organicamente ligadas umas às outras."135 

Nesse sentido, quanto maior a correlação entre os harmônicos, mais o bloco torna-se 

estável e, ao contrário, quanto menor a correlação entre eles, mais o bloco torna-se 

instável, como demonstra o esquema abaixo:  

 

Disposição natural........ 

 

 

Resultado....................... 

 

 
Figura 4: Esquema proposto por Gilles Tremblay.136 

 

Partindo dos critérios de ressonâncias acima demonstrados, Tremblay analisa o 

acorde final de Hyperprism que, segundo ele, é o ponto de radiação máxima da obra e 

contém o total cromático distribuído da seguinte maneira:  

                                                             
134 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p.184. 
135 TREMBLAY, G. Acoustique et forme chez Varèse. Varèse vingt ans après... p. 31, 1985. 
136 Idem, p. 32 
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Figura 5: Análise do bloco sonoro que finaliza Hyperprism de Edgard Varèse. 137 

 

O estudo de Tremblay diz respeito, principalmente, ao grau de estabilidade ou 

instabilidade do bloco sonoro segundo as relações entre os seus harmônicos. Ao 

observarmos a figura 6, notamos que o conjunto de notas que forma o bloco sonoro que 

finaliza Hyperprism não é tocado simultaneamente, ao contrário, com exceção do Fa# 

(trompete 1) e do Mib (clarinete), todas as outras notas entram sucessivamente. A nota Dó 

inicia a construção do bloco sonoro e é considerada por Tremblay a mais central 

melodicamente e para o ouvido: "[...] é ela portanto que é mais afetada pela explosão 

radiante que lha envolve, da qual ela retém, no entanto, a crista mais aguda: uma nota sol 

assobiada, ponto de junção comum entre as forças contrárias".138 Podemos observar que 

Tremblay isolou a nota Mi (trompa 1) do conjunto de notas na figura 5. Para ele, esta nota 

relaciona-se com o Dó (trompa 2) e com a nota  Si (trombone baixo): "Notemos que a nota 

Mi tem, no entanto, uma relação de vizinhança relativamente simples (5/4) que privilegia 

seu parentesco com a nota Dó. Seu terceiro harmônico é um Si, e esta é a nota mais grave 
                                                             
137 Ibidem, p. 36 
138 Idem, ibid. 
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do complexo."139 Tremblay chama a atenção para o fato de que a longa duração dos blocos 

sonoros utilizados por Varèse tem o propósito de tornar a sua complexidade plenamente 

perceptível. Nesse sentido, a reiteração e o estatismo teriam a mesma função.  

Nas obras de Varèse de uma maneira geral e, mais especificamente em Hyperprism, 

momentos "melódicos" (horizontais) se alternam a momentos "harmônicos" (verticais). 

Sobre a relação entre ambos, Tremblay aponta que quanto maior a complexidade do 

espectro ("blocos"), mais o movimento se dá no campo da intensidade e quanto "mais 

simples o espectro, mais o movimento é de ordem melódica".140 A utilização do termo 

"espectro" é devida à comparação que Tremblay faz dos blocos sonoros com a composição 

espectral de um som. Isso advém, provavelmente de sua opinião sobre a música de Varèse 

que ele considera "imantada pela percepção do som e de seus harmônicos mais 

distantes".141  Assim, no que se refere aos blocos sonoros utilizados por Varèse, de uma 

maneira geral, "a qualidade de 'radiação' deve-se à solidariedade de seus diferentes 

componentes sonoros, que se reforçam mutuamente por suas correntes harmônicas [...]".142 

Essa aproximação entre a formação dos blocos sonoros e os elementos físicos do som 

parece ir ao encontro do posicionamento de Varèse de não se considerar um músico, mas, 

alguém que trabalha com freqüências e intensidades.  

Na análise de Hyperprim, que conclui este capítulo, o intervalo de 7ª maior é 

considerado como uma espécie de elemento gerador da obra. Sua função estruturante é 

explorada no decorrer da análise e parece abranger também a formação do bloco sonoro em 

discussão (figura 6). Sua construção pode ser vista a partir da entrada sucessiva de cada 

uma das nove notas que o compõe. A primeira é a nota Dó (uníssono das trompas). Sua 7ª 

maior, ou seja, o Si natural, é a nota seguinte. Tocada pelo trombone baixo ela assume a 

forma de um intervalo composto, a 9ª menor (inversão da 7ª maior). A próxima nota 

apresentada é o Lá (terceira trompa) que é a 7ª maior da nota imediatamente seguinte: o Sib 

(primeiro trombone). O trombone baixo volta a tocar a nota Si natural, desta vez, uma 

oitava abaixo. Mesmo com duas oitavas de distância o intervalo que se forma entre os dois 

trombones é uma 7ª maior. A próxima entrada é marcada por duas notas simultâneas: Mib e 

                                                             
139 Idem, ibid. 
140 Ibidem, pp. 42-3 
141 Ibidem, p. 30 
142 Ibidem, p. 42 
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Fá # tocadas pelo clarinete e pelo primeiro trompete respectivamente. O Fa# está numa 

relação de 9ª menor com o Sol da flauta piccolo e, portanto, uma 7ª maior invertida, e o 

Mib forma um intervalo de 7ª maior com o Mi natural da primeira trompa. A partir disso, as 

freqüências tornam-se estáticas e o movimento melódico é transferido para o campo da 

intensidade. A obra se encerra quando a dinâmica atinge seu ponto de saturação máxima.  

 

 

 

Figura 6: Compassos finais de Hyperprism (sons reais) 143. 

 

É importante ressaltar a diversidade de terminologias utilizadas por vários autores ao 

referirem-se aos procedimentos de organização das alturas utilizados por Varèse, se bem 

que, sua idéia de massas sonoras estendeu-se para além do campo das alturas determinadas. 

Conjuntos de percussão foram freqüentemente utilizados em suas obras, assim como, 

materiais sonoros provenientes de sons pré-gravados ou gerados eletronicamente. O que 

parece ocorrer é uma extensão ou transposição da mesma idéia para outros tipos de 

materiais. Uma vez que os blocos ou agregados sonoros foram destituídos das funções 

harmônicas tradicionais, eles podem ser tomados como entidades com características 

individuais, sejam constituídos por sons de altura determinada ou não.  

                                                             
143 O trecho final de Hyperprism poderá ser visto em sua versão original na figura 15 neste capítulo. 
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Como pudemos observar, o próprio Varèse utilizou diversas terminologias ao referir-

se a suas concepções ou mesmo a seus procedimentos composicionais. Ao contrário do que 

Strawn sugeriu anteriormente, algumas delas não parecem ter sido utilizadas como 

sinônimos, como podemos deduzir da afirmação de Varèse: "[...] massas organizadas de 

sons movem-se umas contra as outras modificando, deste modo, sua irradiação e seu 

volume sonoro".144 Neste caso, a distinção entre massa sonora e volume sonoro é clara, 

sendo que o segundo termo parece referir-se à densidade do primeiro. Entretanto, no que se 

refere à verticalização de freqüências ou de eventos sonoros, diferentes termos parecem ter 

sido utilizados para designar uma mesma idéia, a exemplo de "agregados sonoros", "planos 

harmônicos" ou "blocos sonoros".  

É importante salientar que suas concepções foram sendo desenvolvidas no decorrer 

da vida. A partir de suas próprias experiências ou à medida que novos meios de produção 

sonora iam surgindo essas idéias assumiam novas dimensões, tornando-se natural o uso de 

outras terminologias mais adequadas para exprimí-las. Por outro lado, como comentamos 

anteriormente, Varèse não elaborou nenhum trabalho teórico referente aos seus 

procedimentos composicionais ou às suas concepções musicais, o que certamente 

contribuiria para que se evitasse a multiplicidade de interpretações comumente encontrada 

em trabalhos dedicados a esse assunto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
144 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p. 89. 
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3. RITMO, FORMA E PROCESSO 
 
 

 
Por intermédio de suas idéias acerca da "liberação do Som ", Edgard Varèse 

manifestava-se contra as limitações impostas pelo sistema temperado e enfatizava a 

necessidade de novos instrumentos musicais mais adequados às necessidades de sua época 

e capazes de expressar suas concepções musicais. Ao tomarmos contato com seus escritos 

percebemos rapidamente a extensão e a importância de suas reflexões que denotam o 

posicionamento de um músico de grande cultura e que sabia exatamente o que buscava no 

universo da música. Nenhum elemento musical parece ter escapado a seus questionamentos 

que abrangem desde as questões concernentes à estruturação de uma obra até os problemas 

de caráter estético-musical. 

Varèse não desejava que suas músicas fossem uma continuação do passado, ao invés 

disso, salientava reiteradamente a necessidade de que seu trabalho estivesse em 

conformidade com a sua época e livre de qualquer convencionalismo. Sendo assim, era de 

se esperar que os aspéctos rítmico e formal fossem questionados em seus escritos e se 

apresentassem de uma maneira peculiar em suas obras.  

Depois de compor duas obras a partir de meios eletrônicos, Déserts (1954) e Poème 

électronique (1958), Varèse declarou que os novos meios de produção sonora faziam 

apenas o que desejássemos e que os princípios da composição eram os mesmos, tanto para 

quem escrevia para uma orquestra sinfônica, quanto para quem compunha para fita 

magnética. Ele alertou, porém, que os problemas de maior complexidade na música 

permaneciam os mesmos: o ritmo e a forma, "dois elementos musicais geralmente muito 

mal compreendidos".145  

Segundo sua concepção, a forma musical não deveria ser um ponto de partida para a 

composição, ou seja, não poderia atuar como um modelo preexistente determinando seu 

conteúdo. Ao contrário, a forma deveria surgir como resultado de um processo. Assim 

sendo, cada obra possuiría sua forma como decorrência de seu próprio desenvolvimento e 

segundo suas necessidades internas de modo que o compositor não tivesse que ajustar as 

suas idéias a um molde pré-estabelecido.  

                                                             
145 Idem, p. 157 
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Sua linha de pensamento converge para um ponto onde não há distinção entre forma e 

conteúdo, pelo menos no campo musical: “O falso problema da distinção entre a forma e 

conteúdo tem relação com a questão tão discutida da forma musical. Não há distinção. A 

forma e o conteúdo são uma única coisa. Uma não existe sem a outra."146 A forma deveria 

surgir como conseqüência da interação entre os elementos internos da obra musical. Dessa 

maneira, cada obra possuiría uma forma totalmente original o que tornaria ilimitado o 

número possível de formas musicais. Para explicar como suas obras eram formalmente 

estruturadas ele dizia:  

 
Existe uma idéia, a base de uma estrutura interna, expandida e dividida em 

diferentes formas ou grupos de sons, mudando constantemente de forma, direção e 

velocidade, atraída e repelida por várias forças. A forma do trabalho é a conseqüência 

dessa interação. 147 

 
Visando apontar a analogia existente entre a sua concepção de estruturação formal e o 

fenômeno de cristalização, Varèse serviu-se da descrição cristalográfica do professor de 

mineralogia da Columbia University, Nathaniel Arbiter:  

 
O cristal é caracterizado por uma forma externa e uma estrutura interna definidas. 

A estrutura interna é baseada na unidade do cristal que é o menor agrupamento de átomos 

que tem a ordem e a composição da substância. A extensão da unidade no espaço forma a 

totalidade do cristal. Mas, apesar da relativamente limitada variedade de estruturas 

internas, as formas externas dos cristais são ilimitadas. 148 

 

Varèse distinguia ritmo de métrica: "O ritmo é freqüentemente confundido com a 

métrica. A cadência ou a sucessão regular de pulsos e acentos tem pouco a ver com o ritmo 

da composição."149  Em suas obras, o ritmo atua como elemento musical responsável pela 

vida e pela unidade da música e ao mesmo tempo é elemento de estabilidade e gerador da 

forma. "Ele faz com que a percussão fale e obtenha suas próprias pulsações, seus próprios 

sistemas sanguíneos."150 Essas particularidades no enfoque e na utilização do ritmo levou 

                                                             
146 Ibidem, p. 159 
147 VARÈSE, E. Rhythm, form and content. Source readings in music history. p.1345, 1998. 
148 Idem, ibid. 
149 Ibidem, pp. 1344-345 
150 VARÈSE, E., 1983, op. cit. p. 64. 
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H. Dufort a dizer que: "Varèse desvincula totalmente o ritmo da métrica e de sua pulsação 

para ligá-lo ao timbre. Para Varèse, o ritmo é essencialmente a maneira pela qual o som 

difunde-se e irradia-se no espaço."151 

Sua maneira de encarar o ritmo levou-o a utilizar uma grande variedade de 

intrumentos de percussão em suas obras. Essa opção está associada à ampliação das 

possibilidades rítmicas e polirrítmicas, além da diversidade de timbres, tipos de 

ressonâncias e ataques, os instrumentos de percussão possibilitavam uma escuta diferente 

da habitual acostumada a melodias que Varèse buscava abolir:  

 
Trabalhei com percussões porque eu não queria nenhum outro instrumento que 

me inspirasse uma anedota melódica, já que o ritmo sozinho me interessava. O que eu 

queria, então: uma pura diferenciação de ritmo suscitada por densidades diferentes.152 

 

Esse modo de encarar os instrumentos de percussão pode ser notado já em suas 

primeiras obras onde eles são utilizados em grande quantidade em conjunto com os 

instrumentos de alturas determinadas. Nessas obras, as melodias de caráter temático 

também são evitadas e os instrumentos de alturas definidas são utilizados mais por suas 

potencialidades sonoras a fim de constituírem o que Varèse chamava de "blocos sonoros", 

do que com a finalidade de produzir melodias ou harmonias no sentido tradicional. Essa 

forma de tratar os instrumentos de alturas definidas torna compreensível a observação de 

Varèse de que para compor suas músicas servia-se de freqüências e não de notas musicais.  

Quando Georges Charbonnier perguntou “por que a percussão tem um papel tão 

importante na música contemporânea”, Varèse respondeu: “Provavelmente a época a exige 

[...] a percussão, quanto a sua essência sonora, tem uma vitalidade que os outros 

instrumentos não possuem.” 153 Estar presente em seu tempo era uma preocupação 

constante para Varèse. Esse ideal levou-o a buscar novas formações instrumentais mais 

condizentes com sua época já que, para ele, a orquestra sinfônica não cumpria mais essa 

função.  

                                                             
151 DUFOURT, H. Art et Science. Varèse vingt ans après... pp. 97-98, 1985. 
152 VARÈSE, E.1983, op. cit., p. 89. 
153 CHARBONNIER,G. Entretiens avec Edgard Varèse. p.43, 1970. 
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Em obras como Hyperprism e Intégrales já é possível notar a independência do 

conjunto de instrumentos de percussão em relação aos instrumentos de alturas 

determinadas, pelo menos, em certas passagens. Enquanto outros compositores 

empregavam a percussão para acentuar certos ataques dos instrumentos melódicos ou 

apenas para reforçar determinados trechos musicais, em Varèse, a percussão ganhava vida 

própria funcionando de modo totalmente auto-suficiente em diversos momentos da obra.  

 Em suas obras, o naipe de percussão dialoga com os instrumentos de sopro num jogo 

de encontros e desencontros. Quando há um aumento de densidade no grupo dos sopros, 

normalmente há uma diminuição ou ausência completa do conjunto de percussão e vice-

versa, outras vezes, o encontro entre ambos pode se dar por intermédio de um uníssono 

rítmico. Esse mesmo tipo de procedimento pode ser encontrado em Ionisation (1931), no 

entanto, por tratar-se de uma obra composta exclusivamente para percussões, o dialogo é 

efetuado por grupos de instrumentos com características distintas entre si. Essas 

características dizem respeito principalmente à qualidade expressiva de cada instrumento, 

ou seja, à região de freqüência de cada instrumento, ressonância e, principalmente o timbre. 

Ao ser questionado sobre o porquê da ausência dos violinos em suas obras, Varèse 

dizia que considerava o timbre do violino, em conjunto com os vibratos exagerados 

produzidos pelos intérpretes, muito açucarado e, conseqüentemente, não condizente com a 

música que concebia, ou seja, instrumentos com essas características não poderiam 

representar a época em que vivia. Essa posição em relação aos violinos estende-se à 

melodia, que o levou a explorar outros domínios do campo musical e, para o fim almejado, 

os instrumentos de percussão se apresentavam perfeitamente adequados por diversas 

razões: extensão do âmbito de dinâmica, variedade de tipos de ataque e ressonância e 

sobretudo a riqueza timbrística. Essas características inerentes a esses instrumentos 

contribuíram para que Varèse explorasse outros elementos musicais além da altura, 

evitando assim, uma organização baseada no desenvolvimento melódico-temático e abrindo 

espaço para uma música baseada na exploração do ritmo, intensidade, densidade e, 

sobretudo, do timbre. 
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4. HYPERPRISM (1922-23) 
 

Edgard Varèse compôs Hyperprism para o International Composers’ Guild fundado 

em 1922 por ele mesmo ao lado do harpista Carlos Salzedo. Embora o título tenha sido dado 

somente após a conclusão da obra, Hyperprism nos remete à idéia de multidimensionalidade 

freqüentemente mencionada em seus escritos, na qual planos horizontais e verticais, 

movimentos de crescendos e decrescendos e, até mesmo, as "projeções sonoras" atuam como 

possíveis dimensões musicais. Para o biógrafo Odile Vivier, o título se deve ao fato de 

Varèse ter estado fascinado pela decomposição da luz através dos prismas: "Ele buscava 

escrever uma música prismática, na qual as sonoridades estariam sujeitas a decomposições 

sonoras, bem como, difusões e explosões de onde resultariam fulgurâncias que se 

encontrariam liberadas dos paralelismos e das simetrias tradicionais."154 

Provavelmente influenciado pelas artes visuais, Varèse buscava produzir em suas 

obras, por intermédio do movimento de planos e massas sonoras, efeitos que se 

assemelhassem aos raios de luz:  

Em minha obra encontramos no lugar do velho contraponto linear e fixo o 

movimento de planos e de massas sonoras variando em intensidade e densidade. Quando 

esses sons entram em colisão resultam fenômenos de penetração ou de repulsão. Certas 

transmutações tomam lugar sobre um plano.  Projetando-as sobre outros planos criamos  

uma impressão auditiva de deformações prismáticas.155 

 

Mudanças constantes de andamento e a oposição sistemática das tessituras e 

intensidades caracterizam Hyperprism de Edgard Varèse. Efeitos como o glissando, a 

utilização das surdinas nos metais e a exploração dos recursos sonoros dos instrumentos, 

envolvendo a utilização de registros extremos, demonstram uma grande preocupação no que 

se refere a ampliação das possibilidades timbrísticas. Também nas percussões, Varèse 

destaca o timbre quando além de escolher uma combinação rica de instrumentos exóticos, 

como o tambor indígena, a bigorna, a sirene ou o rugido-de-leão, ainda inclui várias 

indicações de como tocá-los extraindo diferentes sonoridades de um mesmo instrumento, a 

                                                             
154 VIVIER, O. Varèse. p.44, 1973. 
155 CHARBONNIER, G., op. cit., p.73. 
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exemplo da caixa clara que deve ser tocada alternando a pele e a borda, ou mesmo o pandeiro 

com indicações para ser tocado ora com o polegar, ora com a mão ou simplesmente agitado.  

Como já foi visto, a opção pelos instrumentos de percussão está associada à grande 

importância que a estruturação rítmica adquire nas obras de Varèse. A diversidade de timbres 

oferecida por esses instrumentos, assim como os tipos de  ataque e ressonância, favorecem as 

novas formas de organização sonora claramente diferenciadas da tradicional estruturação 

linear das alturas. Desta forma, timbre, altura, ritmo, tipos de ataque e intensidade podem ser 

vistos em Hyperprism como entidades ou elementos que podem ser organizados 

independentemente. Elliott Carter, em seu artigo On Edgard Varèse, aponta que a 

estruturação rítmica em Varèse advém da "repetição de  pequenas células que podem ser 

variadas por adição ou subtração de notas ou  por aumentação ou diminuição efetuadas 

freqüentemente numa relação de dois para três no lugar da aumentação e diminuição mais 

conhecida: pelo dobro ou pela metade do valor da nota".156 Em relação a organização rítmica 

nessa obra, o compositor Silvio Ferraz acrescenta que "a percussão segue uma escrita 

modular, na qual as mesmas paisagens podem ser reencontradas em lugares diferentes na 

partitura. Essas paisagens delineiam pequenos objetos ou pequenas ilhas de 

reconhecimento".157  

O congelamento das alturas, representado no início da obra pela reiteração da nota 

Dó#, parece ter o propósito específico de direcionar a escuta para os outros parâmetros 

sonoros. A imobilidade melódica entrecortada pelo movimento rítmico das percussões toma 

o lugar da tradicional exposição melódico-temática e, como resultado, a atenção do ouvinte é 

direcionada para as articulações e para o efeito resultante das "transferências timbrísticas".158 

Sobre esse assunto, Morgan acrescenta que "uma vez apresentadas, as alturas permanecem 

fixas, parte da carga  do que tradicionalmente seria chamado desenvolvimento "temático" é 

transferida para a área do timbre, dinâmicas e articulações."159  

                                                             
156 CARTER, E. On Edgard Varèse. The new Worlds of Varèse: symposium. p.2, 1979. 
157 FERRAZ, Silvio. Comunicação verbal em aula realizada no Laboratório de Linguagens Sonoras da PUC 
em 1998. 
158 A nota Dó# é tocada alternadamente por diversos instrumentos nos primeiros compassos de Hyperprism. A 
passagem de um instrumento para outro é referida por Morgan como "transferência timbrística". 
159 MORGAN, Robert P. Notes on Varèse's Rhythm. The new Worlds of Varèse: a symposium. p.11, 1979. 
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No decorrer da obra, a organização das alturas parece relacionar-se diretamente com o 

aumento ou diminuição de densidade160 não existindo nenhum sentido de direcionamento 

linear ou de funcionalidade no sentido convencional.  Maior ou menor número de notas 

formam "complexos harmônicos" estáticos compondo uma espécie de arquitetura sonora. 

Para Jacques Nahoum, a novidade mais revolucionária trazida pelo compositor reside nesses 

"acordes" ou aglomerados sonoros. Segundo ele, Varèse "não concebe mais a harmonia 

como um encadeamento de acordes [...], mas unicamente como um tipo de prisma acústico 

de numerosas facetas [...]".161  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
160 Densidade será vista nesta análise em relação à maior ou menor presença de eventos num determinado 
trecho musical.   
161 NAHOUM, J. Edgard Varèse: Hyperprisme. L’éducation musicale. n. 4F, pp.19-22, Maio/1970.  
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5. ANÁLISE DE HYPERPRISM 
 

 

Em Hyperprism (1922-23), dois grupos ou naipes distintos são representados pelos 

sopros e pelas percussões que se alternam e se encontram num efeito "antifônico" ou numa 

relação de oposição ou complementação.  

No que se refere à estruturação formal, Hyperprism pode ser dividida em oito seções: 

 

Seção 1: Compasso 1 ao 18 

Seção 2: Compasso 19 ao 29 

Seção 3: Compasso 30 ao 39 

Seção 4: Compasso 40 ao 43 

Seção 5: Compasso 44 ao 58 

Seção 6: Compasso 59 ao 68 

Seção 7: Compasso 68 ao 75 

Seção 8: Compasso 76 ao 89 
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Figura 7: Primeira página da partitura de Hyperprism (1922-23) de Edgard Varèse, para 9   
instrumentos de sopro e 9 percussionistas.  
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Seção 1:  compasso 1 ao 18 

 

Nesta 1ª seção, encontramos uma "melodia de timbres" (klangfarbenmelodie) 

constituída pela reiteração da nota Dó# evitando assim, a movimentação melódica e 

direcionando a escuta para as cores da instrumentação e para as articulações. Segundo Odile 

Vivier, não se trata de  uma "melodia de timbres" weberniana, “poderíamos dizer, sobretudo, 

que ela quebra a matéria musical, a faz explodir, a desintegra para reparti-la sabiamente entre 

os registros da orquestra, as tessituras, os ritmos e as cores instrumentais”. 162 

Os glissandos do trombone reafirmam um único som: o Dó#, que quando abandonado 

é assumido pelas trompas, num movimento que chamaremos, a partir da sugestão dada 

anteriormente por Morgan163, de "transferência timbrística". A partir do compasso 5, o 

trombone baixo passa a sustentar um Ré grave, formando uma 7ª maior com as trompas, 

intervalo que assumirá uma grande importância na estruturação das alturas no decorrer da 

obra (ver figura 8).  

                      Figura 8:   Trecho da partitura de Hyperprism. 

 

 

                                                             
162 VIVIER, O., op. cit., p.46. 
163 MORGAN, R. P., op. cit., p.11. 
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A "melodia de timbres" apresenta-se em cinco cores instrumentais: trombone, trompa 

em Fá, clarinete em Mib, trompete em Dó e flauta, e finaliza-se apenas no compasso 16 com 

o Dó# da flauta. Sob a nota Dó, mantida em harmônico pela flauta (compasso 12), entram 

alternadamente os demais instrumentos de altura definida e sobre o pedal em 7ª maior entre 

os trombones no compasso 15 desenvolve-se uma espécie de  "feixe harmônico" que 

encontra seu ápice num acorde de nove sons (compasso 16), de onde originam-se frulattos 

nas trompas e trompetes em direção a um sfff  que ao cessarem bruscamente deixam sobrar 

apenas o intervalo de 7ª maior entre a flauta e o clarinete no compasso 17. Para Robert P. 

Morgan "a sucessão de notas adicionadas a partir do último tempo do compasso 14 produz 

uma súbita aceleração da superfície rítmica em direção ao ponto de saturação textural."164 O 

intervalo de 7ª  maior, entre a flauta e o clarinete, dá aos compassos 17 e 18 um caráter de 

transição, finalizando a "melodia de timbres" e preparando o desenvolvimento melódico-

cromático da flauta a partir do compasso 19. 

É importante ressaltar a grande concentração de informações contida entre os 

compassos 12 e 16. Essas informações referem-se às intensidades, andamentos, modos de 

ataque, timbre e ritmo, explorados minuciosamente  num pequeno trecho musical que pode 

ser considerado um exemplo de como parâmetros musicais podem tornar-se elementos de 

integração formal. Em apenas cinco compassos Varèse utiliza toda a gama de intensidades, 

cinco tipos de andamento, diferentes modos de ataques que envolvem acentos, notas em 

staccato, frulattos, etc., além de uma grande variedade de figuras rítmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
164 MORGAN, R. P., op. cit., p.11. 
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Figura 9: Compassos 12 a 17 da Obra Hyperprism de Edgard Varése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77 

 

Seção 2:  compasso 19 ao 29 
 

A "melodia de timbres" cede lugar a um movimento melódico-cromático desenvolvido 

pela flauta, no qual, em contraste com a seção anterior, apenas um timbre é enfatizado (ver 

figura 11).  

Nesta seção, as percussões e a flauta dialogam como dois acontecimentos sonoros 

distintos que se complementam. Quando há um grande movimento melódico, observamos 

menos densidade nas percussões e, da mesma forma, podemos notar um aumento de 

densidade nas percussões à medida que o movimento melódico torna-se mais rarefeito (ver 

figura 10).  
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 Figura 10: Trecho de Hyperprism. 

 

Identificamos na figura rítmica em semicolcheias realizada pela flauta no compasso 19, 

o intervalo de 7ª maior entre o Si e o Sib e uma 9ª menor que é inversão da 7ª maior entre Fá 

e Fá# como uma das várias formas de utilização desse intervalo no decorrer da obra. Da 

mesma forma, no compasso 23 o Mib do trompete 2 forma um intervalo de 9ª menor com o 

Mi agudo da flauta antes do silêncio completo dos sopros no compasso 25 (ver figura 11). 
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Figura 11: Trecho da partitura de Hyperprism de Edgard Varèse. 
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Do compasso 23 ao 29, ocorre um aumento de densidade nas percussões em oposição à 

ausência de movimento ou tácet dos sopros. Nesse momento é possível notar que elementos 

expostos anteriormente pelas percussões são recuperados, como por exemplo a caixa clara, 

que reexpõe no compasso 25 um motivo anteriormente exposto no compasso 21 ou o tambor 

indígena que reexpõe no compasso 24 o motivo anteriormente exposto no compasso 8.  

Outro recurso importante é o "intercâmbio textural", ou seja, um motivo exposto 

anteriormente por um instrumento é reexposto por outro, como por exemplo o prato a dois 

que recupera no compasso 26 um motivo utilizado anteriormente pelo pandeiro no compasso 

4 ou a bigorna nos compassos 26 e 27 que repete o motivo apresentado pela caixa clara no 

compasso 10. 

 

Seção 3:  compasso 30 ao 39 
 

Esta seção é marcada pela mudança constante de fórmula de compasso e não há 

alternância entre sopros e percussão, ao contrário, estamos diante de uma "homorritmia", na 

qual, sopros e percussões tornam-se um só bloco (ver figura 12). Os instrumentos foram 

escolhidos com um propósito específico e justificado pela indicação de andamento: Pesante.  

Dos sopros, foram escolhidos apenas os mais graves: trompas e trombones assim como no 

grupo de percussão, os instrumentos mais leves foram deixados de fora. 

A seção anterior evidencia a movimentação melódica por intermédio do solo cromático 

da flauta. Em oposição a esse procedimento, nesta seção, as variações de freqüências são 

mínimas. Os instrumentos de altura definida estão organizados basicamente em dois 

"acordes" de cinco notas cada e as percussões estão divididas em dois blocos distintos: um 

para cada acorde (ver figura 12). 

As dinâmicas permanecem basicamente numa mesma região que oscila entre f e fff. 

Não existem variações de andamento. No que diz respeito ao timbre, a alternância dos blocos 

de percussão opera como fator distintivo entre os dois acordes que possuem a mesma 

instrumentação. A variação timbrística é mínima uma vez que só existem dois blocos em 
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alternância e, portanto, dois timbres revezados. Devido a isso, podemos concluir que o 

parâmetro sonoro evidenciado nesta seção é o ritmo.  

As poucas variações de freqüências, dinâmicas e timbres atuam com o possível 

propósito de direcionar a escuta do ouvinte para a estruturação rítmica que, neste caso, está 

baseada num processo de diminuição, do qual resultam as constantes mudanças de fórmulas 

de compasso. Esse processo pode ser visto nesta seção a partir do compasso 34 até o 36, 

onde ocorre a repetição melódica dos quatro primeiros compassos, porém, com diminuição 

rítmica. 

 Varèse organiza os doze sons da escala cromática através de dois acordes ou 

aglomerados sonoros sem nenhuma nota repetida. As duas notas que faltam para completar 

os doze sons, a saber o Mib e o Dó, encontram-se na figura rítmica em tercina realizada pela 

primeira trompa no compasso 32.  

 

Assim como nos compassos 17 e 18 da 1ª seção, o compasso 39 atua com a função de 

transição. Desta vez não é o intervalo de 7ª maior e sim a sua inversão, uma  9ª menor entre o 

Mib da primeira trompa e o Mi natural do  primeiro trompete, que pontua o final de uma 

seção. 
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Figura 12: Trecho da partitura de Hyperprism. 

 

Seção 4:  compasso 40 ao 43 
 

Em contraste com a seção anterior onde todos os instrumentos possuem um mesmo 

ritmo e cada um dos instrumentos de sopro possui um mínimo de movimentação melódica,  

nesta seção observamos a independência melódica e rítmica entre os sopros e a ausência das 

percussões contribui ainda mais para que esse aspecto seja enfatizado. 

Todas as seções em Hyperprism são caracterizadas por uma certa imobilidade das 

alturas freqüentemente contrastada pelo constante movimento rítmico das percussões. Esta 

seção constitui uma exceção no total da obra e caracteriza-se por um breve episódio 

polifônico de apenas quatro compassos (ver figura 13). A partir do compasso 42 cada 

instrumento sustenta apenas uma nota, configurando desta maneira, um "aglomerado sonoro" 

de nove notas sem nenhuma dobra. 
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Figura 13: Trecho da partirura de Hyperprism. 

 

Seção 5:  compasso 44 ao 58 

 

Podemos dividir esta seção em três blocos:  

 

1. “A” do compasso 44 ao 47; 

2. “B” do compasso 48 ao 54;  

3. Volta do “A” do compasso 55 ao 58. 

 

O jogo de oposições que atua em vários níveis em Hyperprism é engendrado nesta 

seção a partir da alternância entre os instrumentos de altura definida e o grupo das 

percussões, o que equivale à oposição entre sons periódicos e aperiódicos. No campo das   

alturas definidas, o intervalo de 7ª maior e sua inversão em forma de um intervalo composto 

prevalecem em um tipo de organização que os utiliza tanto horizontalmente a exemplo das 

notas tocadas pelo piccolo, quanto verticalmente a exemplo do intervalo resultante da 

sobreposição dos dois trombones ou dos dois trompetes. 
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A partir do início desta seção, cada instrumento tem o mesmo som repetido ou oscila 

entre três notas cromáticas e cada instrumento possui apenas um tipo de ritmo, o que 

caracteriza uma espécie de desenvolvimento dinâmico de um acorde. 

No bloco "B" (compasso 48 conforme a figura 14), as percussões sob um pedal de 7ª 

maior sustentado pelos trompetes, resgatam quase que literalmente o compasso 18 da 1ª 

seção (figura 15). Esse procedimento, onde elementos previamente utilizados são resgatados, 

transformados e aproveitados em outro contexto, assinala um dos pontos que caracterizam o 

estilo de Varèse e, portanto, pode ser observado em muitas de suas obras. 

 

 

 

 

Figura 14: Trecho de Hyperprism.                                   Figura 15: Compassos 18 e 19 de Hyperprism. 

 

 

 

 

No compasso 55, temos a volta variada de “A” com apenas uma intervenção das 

percussões num momento de rarefação dos sopros (compasso 56). Isso ocorre de maneira 
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invertida no bloco "B" (compasso 50) onde a intervenção é feita pelos sopros num momento 

de pausa das percussões. 

 

 
Figura 16: Trecho de Hyperprism.                                          Figura 17: Compasso 50 de Hyperprim. 
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Seção 6:  compasso 59 ao 68 
 

Nos três primeiros compassos que antecedem o solo de trombone e iniciam esta seção, 

cada instrumento toca apenas uma nota, não havendo movimentação melódica. A 

instrumentação utilizada é a mesma da 1ª seção e, também aqui, o glissando é explorado.  

Outros elementos aproveitados da 1ª seção:  

 

• Intervalo de 9ª menor entre o trombone baixo e a 1ª trompa; 

• Indicação de andamento moderato; 

• Materiais e motivos utilizados pela percussão, a exemplo das tercinas do bloco 

chinês no compasso 62, ou as colcheias dos guizos (sleigh bells) no compasso 61, 

entre outros. 

 

O acompanhamento da percussão opera com uma certa independência dos 

acontecimentos melódicos alternando os materiais e os motivos recuperados da primeira 

seção. 
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Figura 18: Trecho de Hyperprism. 
 

No compasso 62, inicia-se o solo do trombone tenor a partir do resgate da nota Fá# 

abandonada pela 1ª trompa. No que se refere à organização das alturas nesse solo, podemos 

observar que a partir da nota Dó natural no compasso 66, inicia-se uma escala cromática 

descendente, em sua ordem natural, e que quase se completa com o Ré/Réb (1/4 de tom) do 

trombone baixo conforme figura a seguir:  

 

Figura 19: Trecho de Hyperprism. 
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Seção 7:  compasso 68 ao 75 
 

Esta seção pode ser dividida em dois blocos, sendo que o primeiro começa no 

compasso 68 até o 71, e o segundo, do  compasso 72 ao 75. 

1º. bloco: melodia em uníssono rítmico do flautim e do clarinete com predominância 

do intervalo de 7ª maior como intervalo melódico e trítono como intervalo harmônico. O 

Ré/Réb (1/4 de tom) do trombone baixo (compasso 71) indo de um p ao fff  em apenas dois 

tempos prepara a entrada do segundo bloco (figura 20). 

Nas percussões, temos um acompanhamento discreto do bloco chinês em ostinatto com 

intervenções do chicote (slap stick). 

 2º. bloco: é caracterizado pelos sons agudos. O flautim e o clarinete realizam um 

uníssono rítmico com um intervalo de 7ª maior no extremo agudo. Das percussões apenas o 

grupo de instrumentos agudos é utilizado com exceção do bloco chinês que foi solista no 

primeiro bloco (figura 21). 

 

Figura 20: Trecho de Hyperprism. 
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Figura 21: Trecho de Hyperprism. 

 

Seção 8:  compasso 76 ao 89 

 

Também esta seção pode ser vista em dois blocos, sendo que o primeiro caracteriza-se 

pela ausência dos sopros e pela utilização dos instrumentos de percussão que não foram 

usados na seção anterior, o que nos revela uma outra forma de alternância de materiais, desta 

vez, entre os agudos da seção anterior e os graves desta seção, onde encontramos também um 

contraste de dinâmica:  pp desta seção contra o ff da anterior. 

O segundo bloco tem início no compasso 84 e constitui uma coda com um uníssono 

rítmico entre as trompas que repetem a nota Ré movimentando-se em seguida pelas notas 

Sol#, Dó# e Dó natural (compasso 85 conforme figura 22). A partir desse momento, abre-se 
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um feixe de sons que formará o acorde final que, com nove notas e sem nenhuma dobra, 

completa os 12 sons da escala cromática com as três notas tocadas anteriormente (compasso 

84 e as duas primeiras semínimas da tercina do compasso 85) pelas três trompas em uníssono 

(Ré, Sol# e Dó# conforme figura 22).  

Assim como no uníssono das trompas dos compassos 37 e 38 (3ª seção), aqui também 

as percussões estão ausentes retornando apenas no penúltimo compasso para a finalização da 

obra (figura 23).  

 
Figura 22: Trecho de Hyperprism. 
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Figura 23: Compassos finais de Hyperprism. 

 

 

 

 

 

 

5. 1 CONCLUSÃO  

 
A insistência na nota Dó# gerando uma "melodia de timbres", a apresentação de notas 

agregadas verticalmente gerando uma harmonia estática e o intervalo de 7ª maior  assumindo 

um papel de grande importância na estruturação da obra demonstram-nos claramente a 

rejeição ao uso de temas, no sentido tradicional, que cede lugar a novos meios de 

organização, nos quais os parâmetros sonoros são tratados como entidades independentes. O 

timbre, o ritmo, a intensidade e os modos de ataques são utilizados como elementos de 

integração formal tornando a instrumentação parte estrutural da obra. 

 

De uma maneira geral, Hyperprism desenvolve-se mediante um "jogo de oposições" 

elaborado a partir da alternância ou sobreposição de dois grupos: os instrumentos de sopros e 

as percussões. Essas oposições operam em diferentes níveis e ocorrem tanto dentro de cada 

seção, a partir das diversas combinações entre os sopros e as percussões, quanto pelo 

contraste de uma seção em relação à outra, como observaremos a seguir:  

 

1ª Seção (comp. 1 ao 18):  

• Diversidade de timbres (melodia de timbres) sobreposta às percussões;  

• Ausência de movimentação melódica (reiteração da nota Dó#);  

• Existência de uma grande independência rítmica entre o naipe dos sopros e o das 

percussões até o compasso 11. Entretanto, do compasso 12 ao 14, os dois naipes se 

relacionam tanto ritmicamente, quanto no que se refere à dinâmica. 

 

2ª Seção (comp. 19 ao 29) :  
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• Ênfase para apenas um timbre, o da flauta; grande movimentação melódica (solo da 

flauta); 

• Jogo de densidade entre flauta e percussão: aumento de densidade (plano vertical) nas 

percussões à medida que há uma diminuição na densidade da flauta (plano 

horizontal). 

 

3ª Seção (comp. 30 ao 39):  

• Apresentação de dois timbres representada pela alternância entre dois acordes 

realizados pelos sopros, cada um somado a um diferente grupo de instrumentos de 

percussão;  

• Simultaneidade rítmica (uníssono rítmico entre percussões e sopros). 

 

4ª Seção (comp. 40 ao 43):  

• Linhas melódicas independentes entre os sopros (momento polifônico);  

• Ausência das percussões. 

 

5ª Seção (comp. 44 ao 58):  

• Estaticidade: cada instrumento de sopro repete uma mesma nota ou um grupo de três 

notas cromáticas (desenvolvimento dinâmico de um acorde);  

• Alternância entre alturas definidas e indefinidas (sopros e percussões). 

 

6ª Seção (comp. 59 ao 68):  

• Ênfase para o timbre do instrumento mais grave do naipe dos sopros: o trombone que 

desenvolve um solo cromático sobreposto às percussões. 

 

7ª Seção (comp. 68 ao 75):  

• Predominância do registro agudo derivada do uníssono rítmico entre o piccolo e o 

clarinete;  

• Os instrumentos mais agudos do naipe dos sopros estão sobrepostos aos mais agudos 

das percussões. 
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8ª Seção (comp. 76 ao 89):  

• Alternância entre percussões e os sopros (todos) e o encontro de ambos no último 

acorde: ápice. 

Cada seção apresentada contém procedimentos que contrastam com a seção 

imediatamente seguinte. Esses procedimentos envolvem o tratamento timbrístico, o uso das 

tessituras, independência ou dependência rítmica entre os dois naipes, estaticidade ou 

movimentação melódica, nível de densidade etc. 

 Sobre esse tipo de organização, uma pergunta surge de imediato: Pode uma peça 

construída a partir de pequenas seções em oposição apresentar um sentido de unidade global? 

A resposta para essa questão pode ser encontrada nas palavras do próprio Varèse: "O ritmo 

em música dota a obra não apenas de vida, mas de coesão."165 Essa frase ganha sentido à 

medida que observarmos os procedimentos de estruturação rítmica adotados nessa obra. 

Durante o seu transcurso, alguns motivos rítmicos são resgatados literalmente (conforme 

observamos anteriormente na análise da seção 2) ou variados, a exemplo do tambor indígena 

que resgata no compasso 20 o motivo anteriormente exposto pelo pandeiro no compasso 4, 

mas com um tempo a menos ou o tambor indígena que resgata no compasso 48 o motivo 

anteriormente apresentado no compasso 18, entretanto, com uma pausa de semínima 

acrescentada. Trechos inteiros são resgatados quase literalmente (conforme o exemplo dado 

na análise da seção 5), ou ainda, como ocorre na seção 3, um trecho pode ser construído a 

partir da diminuição rítmica de um outro apresentado anteriormente.  

Esses são alguns exemplos do tipo de organização rítmica utilizado por Varèse e que, 

sem dúvida, contribuem para a coesão da obra funcionando como elementos unificadores ou 

como "pequenas ilhas de reconhecimento", como Silvio Ferraz sugeriu. 

Os procedimentos organizacionais encontrados nessa obra nos remetem a um tipo de 

escuta diferenciada da tradicional acostumada, na maioria das vezes, com melodias e ritmos 

facilmente identificáveis. A ausência de uma organização linear e direcional das alturas abre 

espaço para uma escuta voltada para os jogos timbrísticos e elaborações rítmicas que 

enfatizam as cores instrumentais e as texturas sonoras. No lugar do contraponto tradicional 

de nota-contra-nota, encontramos "massas sonoras-contra-massas sonoras" e no lugar da 

harmonia tradicional, com suas funções características e direcionalidade linear, encontramos 

                                                             
165 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p. 158. 
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"complexos sonoros" que caracterizam os momentos com maior densidade da peça e atingem 

seu ponto de saturação com nove sons que é exatamente o número utilizado de instrumentos 

com altura definida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAPÍTULO III - OS NOVOS MEIOS DE PRODUÇÃO SONORA 
 
 

Mon combat pour la libération du son et pour mon 
droit de faire de la musique avec les sons possibles, a 

quelquefois été interprété comme un désir de dénigrer et de 
mettre au rebut la grande musique du passé. Mais c'est là 

que plongent mes racines. (Edgard Varèse)166 
 

 

 

1. NOVOS INSTRUMENTOS 
 

 

A correspondência entre a eletricidade e o som estabelecida pelo desenvolvimento do 

telefone no final do século XIX desencadeou a criação de diversos instrumentos elétricos 

capazes de gerar sons. Em 1906, Dr. Thaddeus Cahill desenvolveu o telharmonium (figura 

1), instrumento de teclado que "era uma espécie de sintetizador (podia gerar uma freqüência 

fundamental e múltiplos dessa freqüência que misturados produziam diferentes timbres) 

                                                             
166 Minha luta pela liberação do som e pelo meu direito de fazer música com os sons possíveis foi, 
algumas vezes, interpretada como um desejo de denegrir e de deixar de lado a grande música do 
passado. Mas é aí que minhas raízes estão mergulhadas. (Charbonnier, Entretiens avec Edgard Varèse. 
p. 84, 1970). 
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pesando aproximadamente 200 toneladas, projetado para transmitir sons por meio de 

telefones". 167  

Nas décadas que se seguiram diversos instrumentos continuaram a ser desenvolvidos, 

figurando entre eles, o theremim (figura 2), inventado pelo russo Leon Theremin em 1919 e 

que consistia em dois osciladores de freqüências que podiam ser controlados pela 

aproximação das mãos em direção a duas antenas, uma que controlava a altura e outra a 

intensidade e o ondes Martenot (1928) desenvolvido por Maurice Martenot e que se tratava 

de um oscilador de voltagem variável, cujas freqüências podiam ser controladas por um 

teclado (figura 3). Seu sinal era amplificado e irradiado como som através de um alto-falante.      

 

 

 

 
Figura 1: Thelharmonium (última versão, 1906). 

 

 
Figura 2: Execução do theremin pelo seu criador à esquerda. 

 

                                                             
167 IAZZETTA, F. Música: processo e dinâmica. p.109, 1993. 
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Figura 3: Ondes Martenot 
 

 

 

Apesar da ênfase dada por Varèse aos instrumentos inventados a partir do início do 

século XX, ele não os empregou com muita freqüência. Suas experiências com sirenes, via 

Helmholtz, estão mais presentes em suas obras do que os novos instrumentos. As sirenes 

foram empregadas em Amériques (1920-21), Hyperprism (1922-23), Ionisation (1931) e 

Poème électronique (1958), enquanto o theremim foi utilizado apenas em Ecuatorial (1934) 

e posteriormente, numa segunda versão, substituído pelas ondes Martenot. É importante 

sublinhar que os theremins utilizados para a performance de Ecuatorial foram construídos 

segundo as indicações do próprio compositor. 

Embora a utilização desses novos instrumentos tenha sido escassa em suas obras, a 

busca de Varèse por novas sonoridades levou-o a envolver-se em pesquisas acústicas, 

inicialmente com sirenes e posteriormente no aperfeiçoamento do dynaphone em 

colaboração com Réne Bertrand seu inventor.168 Em uma carta escrita em 1933 à Fondation 

Guggenheim, ele fala de suas pesquisas desenvolvidas a partir das experiências com o 

dynaphone enfatizando que a despeito de suas similaridades com os instrumentos elétricos 

inventados por Theremin, Givelet169 e Martenot, seu princípio de funcionamento era 

                                                             
168 Instrumento de formato semicircular com 30 cm de diâmetro. Por não possuir um teclado, as alturas eram 
controladas por intermédio de um dispositivo circular. A mão esquerda controlava o volume e o timbre. 
Efeitos de vibrato também podiam ser conseguidos com movimentos leves da mão direita.  
( http://www.obsolete.com/120_years/). 
169 Armand Givelet, engenheiro e físico, construiu seu primeiro instrumento, Clavier à Lampes em 1927. 
(http://www.obsolete.com/120_years/). 
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completamente diferente. O objetivo era conseguir patrocínio para a continuidade de suas 

pesquisas e, para isso, enumerou os resultados pretendidos:   
 
 

1. Obter sons fundamentais puros. 

2. Obter timbres que criem sons novos,  munindo esses sons fundamentais de uma série 

de harmônicos. 

3. Fazer experiências com os novos sons obtidos, misturando dois ou mais dynaphones 

que poderiam, então, se tornar um só instrumento combinado. 

4. Ampliar o registro do instrumento, a fim de obter alturas de freqüências que nenhum 

outro instrumento pode dar com intensidade suficiente... 170 

 

Varèse não conseguiu o patrocínio desejado para a continuidade do desenvolvimento 

do dynaphone. Para a  Fondation Guggenheim "esse instrumento não era significativamente 

diferente dos outros já existentes."171  

Em 1965, numa entrevista a Gunther Schüller, Varèse discorre um pouco sobre sua 

trajetória na busca por novos meios de produção sonora: 

 
Eu tinha uma obsessão: a criação de um novo instrumento que libertaria a música 

do sistema temperado. Tendo sido associado estreitamente a pesquisadores que 

trabalhavam nos laboratórios Bell, com Bertrand, [...] e com Theremin [...], eu desejava 

trabalhar com um engenheiro eletrônico em um laboratório bem-equipado. Os 

pesquisadores ficaram interessados na minha idéia, mas as empresas recusaram-se a 

deixá-los trabalhar. Tentei novamente, depois em Hollywood, mas nenhuma porta se 

abriu. 172  

 

O fato de Varèse não ter feito uso freqüente dos instrumentos criados a partir do início 

do séculoXX nos leva a uma série de indagações. Ele não só acompanhou o 

desenvolvimento, como também esteve diretamente envolvido em pesquisas ligadas a esses 

instrumentos, no entanto, só os utilizou em sua obra Ecuatorial. O motivo dessa atitude 

parece derivar de sua insatisfação com o estágio de desenvolvimento em que eles se 

encontravam. Entretanto, paradoxalmente, numa entrevista ao New York Time em 1948, 

                                                             
170 VARÈSE, E. Écrits. pp. 68-69, 1983. 
171 Informação obtida no site: http://www.obsolete.com/kill/120_years_v2/machines/dynaphone/index.html. 
172 VARÈSE, E., op. cit.,  p. 186. 
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Varèse diz ter obtido resultados não apenas encorajadores mas "amplamente satisfatórios 

com os instrumentos de Bertrand e Martenot" e acrescenta ainda que obteve resultados ainda 

melhores com os theremins construídos segundo suas próprias indicações para a sua peça 

Ecuatorial.173  

Entretanto, como comentamos anteriormente, os theremins foram imediatamente 

substituídos pelas Ondes Martenot após a estréia de Ecuatorial e, além disso, se os resultados 

obtidos com esses instrumentos foram tão convincentes, por que a ausência deles em outras 

de suas obras? Essa questão nos leva a pensar que esses resultados não foram tão 

satisfatórios e que os instrumentos que estavam sendo desenvolvidos ainda não possuíam os 

recursos necessários para que suas concepções musicais pudessem ser expressas, daí deriva, 

provavelmente, a sua insistência em conseguir patrocínio para a continuidade de suas 

pesquisas. 

O uso de novos instrumentos, a inclusão do ruído no discurso musical, a exploração 

dos recursos técnicos e das possibilidades timbrísticas dos instrumentos tradicionais e a 

opção por formações instrumentais inusitadas são exemplos de procedimentos adotados pelos 

compositores na primeira metade do século XX com o intuito de ampliar os meios sonoros 

disponíveis. É o caso de Luigi Russolo, representante na música do movimento futurista que, 

no início da década de 1910, iniciou suas investigações no sentido de criar uma música 

constituída por ruídos e, para isso, construiu os seus intonarumori (figura 4). Iazzetta assinala 

que,   

além das diversas experiências musicais futuristas com seus intonarumori  ( fazedores 

de ruído), uma série de obras foram realizadas entre as três primeiras décadas deste 

século cuja inspiração era a mecanização trazida pela tecnologia da vida moderna. A 

maior parte dessas obras caíram logo no esquecimento e hoje poucas, como o Ballet 

mécanique de George Antheil (1923-25) e Pacific 231 (1923) de Arthur Honegger ainda 

fazem incursões esporádicas nas salas de concerto e gravações.174 

                                                             
173 Idem, p. 122 
174 IAZZETTA, F. A música, o corpo e as máquinas. Opus: Revista da Associação Nacional de 
  Pesquisa e Pós-Graduações em Música, IV (4), p. 32, 1997. 
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Figura 4: Luigi Russolo e seus intonarumori.  

 

Com a expansão dos meios de produção musical a complexidade das construções 

sonoras deixou de ser limitada pelas possibilidades técnicas dos instrumentos convencionais 

ou mesmo dos intérpretes o que contribuiu significativamente para a ampliação da noção 

corrente de criação musical.  

A partir da década de 1950 com o advento da Música Concreta de  Pierre Schaeffer e 

Pierre Henry na França e da Música Eletrônica  de Hebert Eimert e K. Stockhausen na 

Alemanha, muitos caminhos foram abertos para o domínio do som e, conseqüentemente do 

timbre, como aponta Risset:  

 
Depois da Segunda Guerra Mundial, as técnicas eletroacústicas foram exploradas 

de forma mais sistemática para a criação de sons. A partir de 1948, Pierre Schaeffer 

realizou em Paris experiências visando uma música concreta partindo de sons gravados 

de origem acústica, depois modificados e montados empiricamente sob o controle 

auditivo do compositor. Em torno de 1951, Eimert, Meyer-Eppler e Stockhausen 

tornaram-se, em Colônia, os pioneiros da música eletrônica que partia de vibrações 

sonoras elétricas: tratava-se de produzir sons por parâmetros bem controlados, seguindo 
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prescrições das partituras existentes a priori e construídas segundo regras formais 

precisas nos fundamentos da série generalizada.175 

 

 

Os processos de gravação utilizados pela Música Concreta criaram um 

distanciamento entre o som e sua fonte geradora. A fixação do som em uma fita magnética 

estabelecia uma nova relação temporal entre o compositor e o material sonoro. O som 

tornava-se abstrato e sua fonte perdia a importância. A idéia de  Schaeffer consistia em 

“criar dimensões novas e relativamente autônomas da expressão musical mediante o  

emprego de parâmetros diferentes da altura do som”.176 A fita magnética possibilitava que 

os sons fossem submetidos a uma série de transformações: cortes, inversões, sobreposições 

e repetições para que, num processo posterior, pudessem ser organizados pelo 

compositor/intérprete, através de processos de montagem até que a obra atingisse seu 

resultado definitivo. Para Iazzetta, a diferença que está por trás de toda a música 

processada por meios eletrônicos ou digitais feita neste século e a música composta por 

meios tradicionais reside na possibilidade de fixação da música em um suporte material 

que permite sua reprodução por infinitas vezes e, principalmente, a manipulação de seu 

material sonoro: 

  
[...] esta possibilidade de manuseio imediato do material sonoro concreto, existente e 

objetivo, enquanto que anteriormente, o compositor era obrigado a trabalhar apenas com 

a imagem sonora virtual que possuía em seu pensamento.177 

 

 Diferentemente da Música Concreta, que se ocupava de sons acústicos encontrados no 

ambiente, a Música Eletrônica centrava-se  na criação de sons por intermédio de geradores 

eletrônicos. Os processos organizativos herdados da música serial, em especial a de Anton 

Webern (1883-1945), assumiram um papel preponderante na Música Eletrônica que visava a 

organização de todos os parâmetros sonoros. A possibilidade de manipulação do timbre 

gerada pelos meios eletrônicos levou os compositores a pensarem em termos de micro-

                                                             
175 RISSET, J. C. Synthèse et matériau musical. Cahier de L'IRCAM - 2, p. 46, 1993. 
176 SCHAEFFER, P. ¿Qué es la música concreta?. p.12, 1959. 
177 IAZZETTA, F., 1993, op. cit., p.101. 
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estruturas e a estabelecerem correspondências entre essas unidades mínimas e a obra como 

um todo. 

Os processos de manipulação do som a partir de fitas magnéticas pré-gravadas e de 

geração de sons mediante o uso de sintetizadores refletiram-se diretamente no fazer musical 

exigindo novos meios organizacionais e permitindo, inclusive, que a música fosse pensada a 

partir da estrutura interna do próprio som. Com o gradativo acesso à compreensão dos 

elementos constituintes do som foram surgindo obras que não eram mais estruturadas a partir 

de variações de alturas, mas fundamentalmente sobre variações timbrísticas e criação de 

novos sons  através das técnicas de síntese sonora.  

Os procedimentos composicionais adotados no decorrer do século XX geraram a 

necessidade de terminologias que abarcassem os novos modelos de construção musical. 

Termos como, "complexos sonoros", “blocos rítmicos”, "texturas”,  "granulação", “micro-

tonalidade" e "massas sonoras" passaram a figurar em textos e análises referentes às 

produções musicais desse período.  

Nesse cenário, onde parâmetros sonoros musicais diferentes da altura integram 

efetivamente a estrutura da obra e o material sonoro vem sendo enriquecido gradativamente, 

surgem novas formas de se fazer e de se pensar a música. Questões como a posição do 

intérprete nesse novo contexto e a renovação das técnicas de escrita musical tornaram-se 

freqüentes, assim como as reflexões acerca da necessidade de salas de concerto adequadas às 

novas produções musicais e da adoção de uma nova postura ante a escuta musical, como 

Edgard Varèse observou: "Uma nova escuta para uma nova música e uma nova música para 

uma nova escuta."178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
178 VARÈSE, E., op. cit.,  p. 32. 
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2. POÈME ÉLECTRONIQUE 
 
 
 

A obra Poème électronique de Edgard Varèse foi concebida para ser executada no 

Pavilhão Philips por ocasião da Exposição Universal de Bruxelas ocorrida em 1958. Essa 

obra integraria um evento, idealizado por Le Corbusier, onde efeitos com luzes, sons e 

imagens projetadas constituiriam um espetáculo de oito minutos para os visitantes do 

pavilhão.  

Cada uma das partes desse espetáculo foi desenvolvida independentemente da outra 

configurando, dessa maneira, um tipo inusitado de trabalho em conjunto onde cada um dos 

envolvidos desconhecia os detalhes do trabalho desenvolvido pelo outro. Marc Treib, em 

seu livro Space calculated in seconds, ressalta a peculiaridade desse tipo de trabalho 

quando aponta que os principais envolvidos no projeto encontravam-se em locais 

diferentes, a exemplo de Le Corbusier que havia permanecido por vários meses na Índia 
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entre 1956 e1958, Iannis Xenakis, responsável pelo projeto do pavilhão, em Paris e "Varèse 

em New York e posteriormente em Eindhoven".179 

Ainda que as partes visuais e sonoras fossem apresentadas simultaneamente, não se 

estabelecia nenhum sincronismo ou algum outro tipo de dependência entre elas. Treib 

comenta que se por um lado a automatização do evento garantia que cada performance 

fosse exatamente igual à outra, por outro, a mistura de mídias, ou seja, a interação entre as 

partes visual e sonora havia sido gerada totalmente ao acaso e acrescenta ainda que: 

“Trabalhando em lugares diferentes, com poucas situações em comum, exceto a duração de 

480 segundos, a confluência da partitura visual de Le Corbusier e dos sons organizados de 

Varèse foi praticamente coincidente.” 180 

Em uma carta escrita a Fernand Ouellette,181 Le Corbusier diz que Varèse teria toda a 

liberdade para compor sua música e que lhe havia dado uma única instrução:  "lá pelo meio 

do Poème électronique, eu previa um silêncio total e uma luz branca inesperada – um soco 

no estômago dos ouvintes." 182 

Le Corbusier deve ter idealizado um grande silêncio, pois, apesar da existência de 

uma pausa de sete segundos iniciada aos cinco minutos e trinta e oito segundos da peça, 

Varèse alega não ter atendido ao seu pedido, como podemos notar no trecho seguinte da 

mesma carta: “Varèse me confessou um dia, no carro que nos levava de Eindhoven a 

Bruxelas: ‘Meu caro Corbu, não pude realizar este silêncio; é precisamente o momento 

quando há mais ruído em meu trabalho’ [...] Minha resposta: ‘Faça como quiser. Pouco 

importa!’ [...]”.183 

Numa conferência no Sarah Lawrence Colege, um ano após a estréia do Poème 

électronique, Vàrese descreve um pouco do que foi o evento e a posição de sua obra nele 

inserida:  
Ela [Poème électronique] constitui a primeira parte de um espetáculo de som e 

luz apresentado na Exposição de Bruxelas no pavilhão desenhado para a Philips 

Corporation da Holanda, por Le Corbusier, que criou também a parte visual. Esta parte 

compunha-se de luzes coloridas moventes, de imagens projetadas sobre as paredes do 

pavilhão, e de música. A música era gravada em uma fita magnética de três pistas que 

                                                             
179 TREIB, M. Space Calculated in Seconds. p.174, 1996. 
180 Idem, p.175 
181 Biógrafo de Varèse. 
182 OUELLETTE, F. Edgard Varèse. p. 193, 1989. 



 105 

podia variar em intensidade e qualidade. Os alto-falantes eram montados em grupos e 

de acordo com o que se chama “rotas de sons”, para realizarem efeitos diversos: 

impressão de uma música que gira em torno do pavilhão lançada de diferentes direções; 

fenômeno de reverberação... etc.184 

 

Sobre o tipo de equipamento utilizado para a gravação e transmissão da obra, Marc 

Treib comenta: 
A gravação foi feita em uma pista, reservando a segunda e a terceira para 

reverberações e efeitos estereofônicos. Um segundo tape, com quinze pistas, foi usado 

para controlar a distribuição dos sons entre centenas de alto-falantes posicionados em 

toda a parte da construção. As pistas tinham 35 mm de largura, perfuradas da mesma 

maneira que os filmes cinematográficos. Cada um dos tapes era explorado em sua 

própria playback machine (com até quinze cabeçotes); cada unidade foi duplicada, 

rendendo um total de quatro playback machines para o controle da sala. Vinte 

amplificadores, cada um com 120 watts "potencializavam" a produção.185  

 

 
3. ANÁLISE DO POÈME ÉLECTRONIQUE 

 
Análise feita a partir da gravação de Poème électronique no C D Varèse: the 

complete work186. A versão apresentada nesse CD foi transferida do master original  por 

Konrad Boehmer187 e Kees Tazelaar do Institute de Sonology, Royal Conservatory, The 

Hague, Netherlands em 1998. 

Devido à importância histórica e às particularidades inerentes à construção do Poème 

électronique, muitos autores ocuparam-se em analisá-la, entre eles, Robert Cogan, David 

Cope, Richard Felciano, entre outros. Os trabalhos desses autores constituem um material 

importante para o aprofundamento em diversas questões relacionadas a essa obra e, alguns 

                                                             
183 Idem, pp. 193-94. 
184 VARÈSE, E., op. cit., pp.151-52. 
185 TREIB, M., op. cit., p.203.  
186Varèse: the complete works. London: Royal Concertbouw Orquestra e Asko Ensemble. Riccardo Chailly, 
regente, 1998. 
187 Procedimento de transferência, do master para o CD, realizado por Boehmer: "A transferência foi feita 
diretamente do gravador original de quatro pistas preparado pelo próprio Varèse. A redução de quatro para 
duas foi feita com pistas um e quatro para a esquerda e pistas dois e três para a direita, o que corresponde à 
estrutura composicional da peça e a disposição polifônica de seus sons" (CD: Varèse: The complete works, 
1998) 
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deles, foram utilizados à medida que podiam contribuir para a elucidação de alguns pontos 

relevantes para esta análise. A estruturação formal do "Poème" não se apresenta de maneira 

a ser facilmente identificável, o que deixa margem para diversas interpretações. Essa 

questão será tratada a partir das versões propostas pelos três autores acima mencionados. 

Esta análise visa, principalmente, a investigação dos diversos procedimentos de 

Varèse frente ao material sonoro, ou seja: tipos de material utilizados, técnicas de 

manipulação do material, procedimentos organizacionais, etc.. Por tratar-se de sua última 

obra completa e a única construída exclusivamente a partir de meios eletrônicos, esta 

análise caminha, também, no sentido de detectar em que medida os novos meios de 

produção sonora advindos da eletrônica proporcionaram a cristalização de algumas das 

idéias de Varèse ligadas à "liberação do som".  

É importante ressaltar que, assim como muitas obras eletroacústicas, o "Poème" não 

possui partitura, o que, em muitos sentidos, dificulta o processo analítico. Assim sendo, os 

espectrogramas188 gerados pelo software Audio Sculpt189 podem servir como um guia ou 

um tipo de mapa auxiliando em diversos níveis, como por exemplo: localização temporal 

dos eventos sonoros; comparação entre os diferentes tipos de espectros; visualização das 

variações do componente espectral no tempo; faixa de freqüências de um determinado 

espectro; possibilidade de visualização do nível de complexidade do espectro, etc.   

A figura a seguir refere-se à análise espectral190 do que consideramos a abertura do 

Poème électronique, ou seja, seus primeiros dois minutos e trinta e três segundos. Os 

espectrogramas resultantes dessa análise estão contidos em um gráfico apresentado em dois 

eixos: horizontal e vertical, sendo que o primeiro refere-se ao tempo e o segundo às 

freqüências.  

O gráfico apresenta a ocorrência alternada de formações espectrais completamente 

distintas entre si. Cada uma delas corresponde a um tipo de material sonoro, bem como, 

suas características principais, como: duração, intensidade, densidade191 e âmbito de 

                                                             
188 Representação gráfica dos resultados da análise espectral. 
189 Desenvolvido pelo I.R.C.A.M. na França, trata-se de uma interface gráfica de representação do som. Os 
resultados das análises espectrográficas são mostrados na tela do computador através de gráficos que 
permitem a intervenção direta do usuário que pode modificar independentemente a amplitude, a freqüência, o 
espectro e a duração dos sons.  
190 Espectrogramas gerados pelo software "Audio Sculpt". 
191 A densidade de um espectro está ligada à quantidade de eventos, ou seja, maior ou menor número de sons 
harmônicos ou ou inarmônicos, além do grau de ocorrência de ruídos parciais. 
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freqüências, entre outras. A intensidade de cada elemento sonoro pode ser verificada por 

intermédio da coloração da representação gráfica de seu espectro, ou seja, quanto maior a 

sua intensidade, mais acentuada será a sua coloração. 
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Figura 5: Análise espectral da abertura do Poème électronique. 
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3.1. O MATERIAL SONORO 

 

 
No que diz respeito ao material sonoro empregado para a construção do Poème 

électronique, Varèse utiliza sons "concretos" pré-gravados envolvendo sinos, vozes 

humanas, instrumentos de percussão, sons de órgão, ruídos de máquinas, sirenes e sons 

gerados eletronicamente através de osciladores de voltagem. A utilização de instrumentos 

tradicionais pré-gravados mesclada com sons gerados eletronicamente é comentada por 

Treib: 
Sua busca por novas dimensões do som, levou-o para a eletrônica, e ainda, 

apesar dessas preocupações, Varèse continuou a contar com a voz humana e também 

com a instrumentação tradicional, talvez como um modo de temperar a abstração 

inerente dos sons desconhecidos e etéreos. Também no Poème électronique - apesar de 

sua dependência dos sons sintetizados - a voz humana, ambas masculina e feminina, 

sozinhas ou em grupos, evoca formas familiares de expressão e providencia a presença 

humana na abstração. 192  

 
Os procedimentos de manipulação do material sonoro utilizados nessa obra 

assemelham-se aos empregados pelos compositores da Música Eletrônica e da Música 

Concreta e consistem basicamente nas seguintes técnicas: 

 

• Montagens através da edição de fitas magnéticas (cortes; inversão; sobreposição de 

sons etc.); 

• Intervenção na estrutura do som através de filtros; 

• Alteração de freqüências por intermédio da alteração da rotação da fita magnética; 

• Controle de envelope; 

• Sincronização; 

• Efeitos de reverberação. 
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É interessante ressaltar entre o material sonoro escolhido por Varèse para compor o 

"Poème" a utlização de um trecho que pode ter sido extraído de sua obra Ionisation 

composta em 1931. Esse trecho aparece com uma voz masculina sobreposta e parece ter 

sido modificado por processos de montagem tornando-se difícil sua localização precisa na 

partitura. O início desse trecho é preparado por um fortíssimo de vozes femininas 

aproximadamente aos 4'15'' durando perto de uns 20'' (figura 6). Fernand Ouellette 

observou esse mesmo procedimento, mas em relação a outra música: “Varèse utilizou dois 

ou três trechos do Étude [pour espace (1947)] para seu Poème électronique, que ele 

transpôs, filtrou, de modo que eles se tornaram irreconhecíveis."193 

 

 

3.2. ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL SONORO 

 
1. SIMULTANEIDADE 

 

Para Varèse os novos meios eletrônicos possibilitariam a utilização de eventos 

díspares tratados simultaneamente. Esses eventos referem-se à colisão de "massas sonoras" 

não relacionadas entre si e ritmos desconexos entrecruzados tratados 

"contrapontisticamente", como podemos observar em suas próprias palavras ao referir-se ao 

"Poème": 
[...] e como minha música se apóia principalmente no movimento de massas sonoras 

sem relações entre elas, eu experimentava a necessidade de deslocá-las 

simultaneamente, com velocidades diferentes, e aguardar o efeito disso. Então, uma tal 

coisa é doravante possível. O dispositivo eletrônico muito complexo do Pavilhão 

Philips, na exposição de Bruxelas, demonstrou isso de modo claro. 194 

Esses procedimentos adotados por Varèse para a estruturação de sua obra podem 

estar associados à noção de simultaneidade, segundo a qual, estamos capacitados a perceber 

diversos eventos concomitantemente.  

                                                             
192 TREIB, M., op. cit., p.181. 
193 OUELLETTE, F., op. cit., p. 165. 
194 VARÈSE, E., op. cit., p. 157. 
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Para H.H. Stuckenschmdt, a noção de simultaneidade remete-se aos "motetos" do 

final do século XIII onde, "um texto latino sagrado com uma melodia gregoriana 

combinava-se freqüentemente com duas partes adicionais em língua vernácula utilizando 

procedimentos textuais e musicais muito diferentes".195 No início do século XX, 

procedimentos semelhantes reaparecem nas obras de alguns compositores e, segundo 

Stuckenshmdt, o princípio de simultaneidade se expressava em dois campos: na tonalidade 

e no ritmo. Ele cita como exemplo, a primeira das Quatorze bagatelas (1908)  para piano 

de Béla Bartók (1881-1945) "composta a partir de duas partes melódicas soando 

simultaneamente escritas em tonalidades distintas."196 

Em Varèse, a simultaneidade não se dá dentro de um contexto tonal a partir da 

sobreposição de tonalidades distintas como é comum nos trabalhos de alguns compositores 

a exemplo de Igor Stravinsky (1882-71) e Darius Milhaud (1892-1974), ao contrário, ele 

busca sobreposições de eventos sonoros totalmente desvinculados do "tonalismo" e quando 

se refere a eles, utiliza expressões como: "volumes de sons", "planos sonoros" e "massas 

sonoras", sem jamais se servir de termos tradicionais como: melodias, polifonias, acordes 

ou tonalidades.  

Procedimentos artísticos ligados à simultaneidade, segundo Stuckenshmdt, podem 

também ser encontrados nos trabalhos de pintores a partir da década de 1910, a exemplo de 

Gino Severini, Picasso, Braque e até mesmo no quadro Eu e a Aldeia de Chagall, "em que 

as impressões da vida rural se entrelaçam e se justapõem de forma altamente inatural"197.  

Essa idéia pode ser notada em Poème électronique a partir da coexistência de 

materiais sonoros com características diversas. Ao observarmos a análise espectral da 

abertura da obra (figura 5) poderemos perceber a alternância e a sobreposição de materiais 

com características espectrais totalmente distintas. Esse procedimento se coaduna com a 

idéia de Varèse de que "um compositor, como todos os artistas, é um compilador de 

elementos díspares".198 

 

                                                             
195 STUCKENSCHMIDT, H. H. La música del siglo XX. pp.71-72, 1960.  
196 Idem, pp. 72-75 
197 Ibidem, pp.71 
198 VARÈ0SE, E., op. cit., p. 164. 
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Procedimentos envolvendo a alternância ou sobreposição de materiais com diferentes 

características podem ser encontrados em obras anteriores de Varèse, a exemplo de 

Hyperprism e Ionisation, sendo que a primeira foi analisada no capítulo anterior. De uma 

maneira geral, esse procedimento ocorre em Hyperprism, a partir de um jogo de 

alternâncias e sobreposições entre o grupo de percussões e o conjunto de sopros.  

Em Ionisation, obra composta exclusivamente para instrumentos de percussão, os 

procedimentos de  alternância e de sobreposição dos materiais  apresentam-se de uma 

maneira semelhante ao "Poème". Uma vez que Ionisation foi composta exclusivamente 

para percussões, de uma maneira geral, os instrumentos são divididos em grupos segundo 

suas particularidades timbrísticas. A obra desenvolve-se a partir da alternância ou da 

sobreposição desses grupos. 

Esse processo pode ser visto no Poème électronique da seguinte maneira: tomando 

como exemplo sua abertura (figura 5), notamos que do seu início até 2' 04'' 

aproximadamente, diferentes tipos de materiais são apresentados alternadamente, com raras 

sobreposições e algumas imbricações. Cada material é exposto durante um tempo suficiente 

para que algumas de suas principais características possam ser apreendidas pelo ouvinte, ou 

seja, para que cada material possa ser apreciado isoladamente. Por exemplo, ao 

observarmos o motivo ascendente de três notas (55'' à 1' 08''), notamos que cada uma de 

suas três apresentações é separada por um grande espaçamento, no entanto, a apresentação 

dos impulsos sonoros aos 16'' ocorre simultaneamente com a ressonância final dos ataques 

do gongo que iniciam a obra, neste caso ocorre a imbricação de dois elementos distintos. 

 Por outro lado, a partir de 2' 04'', segunda parte da abertura, materiais com 

características distintas começam a ser alternados e sobrepostos muito rapidamente. 

Enquanto o trecho anterior dura 2' 04'' este, dura apenas 29'' e contém concentrada uma 

grande quantidade de eventos sonoros. Sendo assim, os procedimentos de alternância e 

sobreposição de materiais manifestam-se na abertura do "Poème" delimitando dois 

momentos distintos: de 0' à 2' 04'', onde a alternância de materiais com características 

díspares intermediados por pausas predomina e de 2' 05'' à 2' 33'', onde existe um nítido 

aumento no número de eventos tanto horizontal, quanto verticalmente.  
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2. OPOSIÇÕES 

 

 

 

Em seu livro New images of musical sound Robert Cogan, baseado em pesquisas 

fonológicas desenvolvidas por N. S. Trubetzkoy, Roman Jacobson e Linda Waugh, 

desenvolve um amplo estudo sobre o papel das oposições sonoras na estruturação de obras 

de diversos compositores, entre elas, está Hyperprism (1922-23) de Edgard Varèse, que foi 

abordada no capítulo anterior. Auxiliado por espectrogramas199, Cogan observa nessa obra, 

um tipo de procedimento organizacional, no qual oposições de densidades ocorrem pelo 

menos de dois modos diferentes: compacto/difuso e escasso/rico. O primeiro refere-se à 

densidade relativa de cada um dos elementos espectrais. Esses elementos podem ser 

compostos por faixas estreitas encontradas em espectros harmônicos (compacto) ou  por 

amplas faixas características dos ruídos (difuso). O segundo refere-se à distinção relativa da 

densidade espectral entre dois momentos da obra. Menor ou maior número de elementos 

espectrais simultâneos determinam o grau de escassez ou riqueza de um determinado trecho 

musical.  

Robert Cogan observa o mesmo princípio de organização que encontrou em 

Hyperprism, em outra obra de Varèse: Poème électronique. Em seu ensaio analítico 

intitulado Varèse: a sonic poetics, escrito especialmente para o encarte que acompanha o 

CD Electro acoustic music classics,200 ele comenta que a análise e a compreensão das 

últimas músicas de Varèse tem sido dificultadas menos pelos novos meios empregados, do 

que pela poética oposicional encontrada também em suas primeiras obras: oposição de 

planos e volumes. 

Partindo do fato de que muitos conhecedores das ciências humanas, entre eles, 

Roman Jakobson na linguística, Claude Levi-Strauss na antropologia e Jean Piaget na 

                                                             
199 Os espectrogramas através dos quais Cogan chegou às suas conclusões não constam em seu ensaio, 
entretanto, os espectrogramas disponibilizados neste trabalho (figuras 5, 6 e 7) podem auxiliar na averiguação 
de suas colocações. 
200 "Electro Acoustic Music Classics", Neuma Records, 450-74, 1990. 
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psicologia redescobriram o princípio das oposições como um meio de compreensão da 

riqueza e complexidade dos fenômenos de suas áreas, Cogan sugere uma abordagem do 

Poème électronique segundo uma ótica oposicional:  

 
A obra como um todo, assim como, cada uma de suas seções, está dominada por 

duas oposições sonoras em alternância: a predominância, na primeira parte [0' à 2' 40''] 

de espectros de grande complexidade referentes aos sinos, ruídos e instrumentos de 

percussões, e a prevalência dos espectros compostos por harmônicos simples (ou "quase 

harmônicos") gerados igualmente por osciladores, por vogais da linguagem humana e 

vozes contidos na segunda parte [2' 40'' à 4' 33''].201 

 
Além de seu contato com a linguística, Cogan talvez tenha buscado, nos textos de 

Varèse, elementos que motivassem sua ótica oposicional. Ao comentar suas concepções 

musicais ou mesmo os seus procedimentos composicionais, Varèse referia-se 

freqüentemente a um tipo de estruturação baseado em oposições entre "planos" e "volumes 

sonoros"202 ou em colisões de "massas sonoras" não relacionadas entre si.203 Suas palavras 

nos conduzem a uma investigação, pelo menos, em duas direções. A primeira refere-se aos 

termos utilizados, ou seja, o que Varèse entendia por "planos sonoros", "volumes sonoros" 

e "massas sonoras", assunto tratado no capítulo anterior. A segunda direção relaciona-se 

com o estudo desenvolvido por Robert Cogan e, como já vimos, diz respeito à ocorrência 

de diferentes níveis de oposições nas obras de Varèse, e será tratado em seguida tomando 

por base a obra Poème électronique.  

No Poème électronique, da coexistência de elementos díspares surgem diferentes 

níveis de oposições que podem ser observados tanto em relação à composição espectral do 

material exposto, ou seja, em relação a sua textura e, conseqüentemente, ao nível de 

densidade de seu espectro, quanto pela duração de cada material, ou ainda, em relação às 

variações de freqüência de cada material ou a ausência dessas variações. Nesse caso, o 

material poderá ser dinâmico ou estático a exemplo da sonoridade que ocorre aos 30'' 

aproximadamente, ou seja, logo após o glissando ascendente/descendente (figura 5). 

                                                             
201 A divisão formal do Poème électronique utilizada por Cogan difere da utilizada neste trabalho. Esse 
assunto será tratado detalhadamente no tópico Estruturação Formal a seguir. (Encarte do CD "Electro 
Acoustic Music Classics", Neuma Records, 450-74, 1990). 
202 Ver por exemplo: VARÈSE, E., op. cit., p. 29. 
203 Ver por exemplo: idem, p. 157 
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Notamos tratar-se de um material de duração longa sem alteração de freqüência 

contrapondo-se ao glissando imediatamente anterior composto por grandes variações de 

freqüências.  

Essas oposições podem ser observadas também em relação ao tipo de ressonância dos 

materiais, como por exemplo, os ataques seguidos de longa ressonância que iniciam a obra, 

em relação aos impulsos com pouca ressonância que se seguem imediatamente (16''). Neste 

caso, a oposição se dá entre elementos adjacentes, porém, esses impulsos são sobrepostos a 

dois glissandos imbricados, que se iniciam aos 20'', configurando, desta maneira, um tipo 

de oposição que se dá entre elementos apresentados simultaneamente. 

No que se refere à textura, esse jogo de oposições pode ser observado manifestando-

se em momentos de grande densidade que se contrapõem a momentos de rarefação tanto no 

plano horizontal, quanto no vertical. Segundo Silvio Ferraz, "por textura podemos entender 

a sensação produzida pela configuração e pelo dinamismo dos elementos presentes num 

determinado fluxo sonoro". Ele acrescenta ainda que, "uma textura musical pode ser 

qualificada como densa ou rarefeita, tanto vertical (densidade de eventos num mesmo 

instante) como horizontalmente (freqüência de eventos concentrados num determinado 

período), ou ainda ser lida a partir do perfil de seu envelope".204  

A partir dessa idéia de textura, a abertura da obra pode ser vista da seguinte maneira:  

• 0' à 2' 04'' a apresentação espaçada dos eventos sonoros propicia a apreensão de 

texturas singulares, neste caso, a percepção se volta para o timbre e a densidade 

particular de cada material.  

• 2' 05'' à 2' 33'' devido ao aumento sucessivo e simultâneo do número de eventos a 

textura é percebida, não mais isoladamente, mas como um só bloco em 

transformação.  

Assim sendo, no plano horizontal, a abertura do "Poème" é dividida, segundo sua 

textura, em dois momentos distintos: textura rarefeita de 0' até 2' 04' e textura densa de 2' 

05'' até 2' 34''. Já o plano vertical diz respeito, principalmente, à densidade referente a 

constituição espectral de cada material sonoro ou à sobreposição de materiais num 

determinado instante. Ao observarmos na figura 5, a formação espectral do motivo 

ascendente de três notas que se inicia aos 55'' e é repetido três vezes, notamos claramente a 

                                                             
204 FERRAZ, S. Música e Repetição: a diferença na composição contemporânea. p. 166, 1998 
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existência de uma relação proporcional entre os seus parciais. Trata-se de um espectro de 

textura rarefeita que será contrastado em seguida por uma seqüência de ruídos cujos 

espectros apresentam-se extremamente densos, ou seja, enquanto o espectro do motivo de 

três notas apresenta uma superfície vazada com pouca presença de sons harmônicos e 

ruídos parciais, o espectro referente à seqüência de ruídos abrange todo o campo de 

freqüências apresentando uma grande quantidade de parciais e sons inarmônicos, ou ainda, 

a partir de uma descrição sinestésica, poderíamos dizer que se trata de uma textura lisa em 

oposição a uma textura rugosa.  
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Figura 6: Análise espectral da segunda parte do Poème électronique. 
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3.3. A TRANSFORMAÇÃO DO MATERIAL 
 

 

 

Outro aspecto de grande importância em Poème électronique diz respeito à 

transformação constante do material sonoro no transcurso da obra. Materiais de 

características espectrais completamente diversas são alternados ou sobrepostos na primeira 

parte da obra (0'' à 2' 33'' ). Em seu transcurso, esses elementos reaparecem variados ou 

sobrepostos a outros. Novas sonoridades vão sendo adicionadas à medida que a obra se 

desenvolve, a exemplo das vozes humanas (3' 38'') na segunda parte (figura 6) e do som de 

órgão (7'11'') na terceira parte (figura 7), que não estavam presentes na abertura. Essas 

variações, ou transformações compreendem transposições, compactações, fragmentações, 

modificações no espectro do som, reexposição com outra dinâmica ou apresentação 

simultânea de materiais expostos anteriormente isolados. Os exemplos a seguir referem-se a 

algumas ocorrências dessas variações no decorrer da obra. 

 

• O sexto ataque do sino, na abertura da obra, tem o seu espectro modificado e soa 

aproximadamente uma oitava abaixo dos anteriores. 

• Dos seis ataques de sino que iniciam a obra, apenas quatro são repetidos aos 2' 

34''. Essa repetição pode ser considerada como um marco de início da segunda 

Seção. Além disso, os ataques reaparecem com outra dinâmica e com seus 

espectros modificados.  

• O motivo ascendente de três notas (aproximadamente F-F#-G ) repetido três vezes 

aos 55'' da peça é reapresentado em 1' 34'' apenas uma vez em pianíssimo e 

reaparece transposto em um tom acima no final da peça aos 7' 28''.  

 

Richard Felciano observa que Varèse já havia utilizado esses procedimentos na 

estruturação de obras anteriores: 
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Seu procedimento que também aparece em alguns de seus trabalhos orquestrais, 

limita o número de idéias que constantemente, ainda que de maneira imprevisível, 

evoca no decorrer do trabalho eventos musicais expostos no início. Nada disso aparece 

de forma previsível e, em Poème électronique, essas idéias incluem sinos, sirenes, sons 

percussivos incluindo caixa clara, sons sustentados produzidos por osciladores, sons 

melodiosos em staccato, glissandos ascendentes e descendentes, sons de motores, sons 

de água, sonoridades semelhantes às produzidas por aviões, sons semelhantes aos 

produzidos em vidros, voz feminina, e coro masculino. 205 
 

É importante ressaltar que o reaproveitamento, no decorrer da obra, de materiais já 

utilizados não corresponde ao procedimento tradicional de variação de elementos 

temáticos. Enquanto num procedimento tradicional as variações se inserem num tipo de 

desenvolvimento de uma idéia temática inicial, no "Poème", elas evocam, de maneira 

imprevisível, sonoridades já apresentadas, criando, desse modo, um sentido de unidade 

numa obra caracterizada pela ausência de temas na acepção tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
205 FELCIANO, R. An analysis of the Poème électronique. Space Calculated in Seconds: The Philips 
Pavilion, Le Corbusier, Edgad Varèse. pp. 212-13, 1996.  
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Figura 7: Análise espectral da terceira parte do Poème électronique. 
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3.4. EXPLORAÇÃO DOS REGISTROS GRAVE/AGUDO 
 
 
 
 

Ao comentar suas idéias acerca da "liberação do som", Varèse freqüentemente 

ressaltava a necessidade de novos instrumentos que, além de produzirem novos timbres, 

possuíssem limites de extensão mais amplos do que os tradicionais. A exploração dos 

registros extremos dos instrumentos tradicionais e o acréscimo de novos instrumentos em 

algumas de suas composições, a exemplo das sirenes, das ondes martenot e do theremin, 

marcam sua busca por novas sonoridades já em seus primeiros trabalhos. Nessa obra, a 

manipulação dos sons por intermédio de meios eletrônicos levou-o não só à  ampliação 

desses registros, mas, principalmente, à exploração de registros extremos com os timbres 

que desejava.  

Levando em conta o limite de audição humana, entre 20 e 20.000 Hz 

aproximadamente, torna-se importante ressaltar que alguns instrumentos tradicionais 

atingem freqüências extremamente baixas, a exemplo do Piano e do Contrafagote que 

atingem uma faixa de aproximadamente 27,5 Hz e 29,13 Hz respectivamente e o flautim, 

instrumento mais agudo da orquestra, atinge em torno de 4.000 Hz no máximo de sua 

extensão o que é bem agudo para um som fundamental uma vez que o seu primeiro 

harmônico está na faixa de 8.000 Hz, o terceiro em 16.000 Hz, freqüência próxima ao 

limite de audição do ser humano. 

Varèse obteve, no "Poème", uma grande variedade de freqüências através de sons 

gerados eletronicamente e da alteração de sons pré-gravados, a exemplo do som agudo 

gerado por oscilador de voltagem que acontece aos 32'' da peça e que atinge 4.300 Hz e do 

som grave que ocorre aos 4' 53'' numa faixa de freqüência em torno de 90 Hz. O espectro 

do som grave assemelha-se ao da voz humana, o que nos leva a pensar que se trata de uma 

voz transposta para o grave. Esse procedimento nos remete à voz  soprano aos 6' 45'', só 

que desta vez, a transformação é em direção a região aguda. Ela atinge uma freqüência de 

1.480 Hz que corresponde aproximadamente à nota Fá# (acima da terceira linha 

suplementar superior), dificilmente atingida por uma voz humana. 

Sem os recursos tecnológicos, cada vez que Varèse desejasse uma freqüência 

extrema, seja para o grave ou para o agudo, teria que recorrer aos instrumentos tradicionais 
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capazes de gerá-la. Esses instrumentos impõem uma série de dificuldades técnicas para o 

intérprete quando utilizados nessas regiões. Além de ter que se submeter a essas 

dificuldades, Varèse estaria limitado a uma pequena variedade de timbres, uma vez que 

apenas alguns instrumentos estariam aptos a realizar tal freqüência. Essa limitação estende-

se para o campo das dinâmicas, conseqüência da impossibilidade desses instrumentos de 

executarem grandes variações em intensidade em regiões extremas. A superação dessas 

limitações, entre outras, foi durante muitos anos ansiada por Varèse e os novos recursos 

tecnológicos disponibilizados para a construção do "Poème" significaram, sem dúvida, um 

avanço nesse sentido. 

A utilização de freqüências extremas já se encontrava presente em alguns de seus 

trabalhos no início da década de 1920, quando ainda não podia dispor de meios 

tecnológicos para compor. Assim sendo, a exploração dos limites de tessitura dos 

instrumentos tradicionais pontua uma das principais características de seus primeiros 

trabalhos e no Poème électronique, esse recurso foi utilizado através de novos meios 

eletrônicos que possibilitaram não apenas a expansão desses limites, mas 

fundamentalmente, novas combinações de timbres. 

 

 

3.5. ESTRUTURAÇÃO FORMAL 

 

 
Tempo total da obra: 8 minutos  

 

O Poème électronique pode ser dividido, em três seções: 

 

 

Primeira Seção (Figura 1):  0'' à 2' 33''  

 

Esta seção inicia-se com uma sonoridade semelhante à produzida por um sino (ataque 

e ressonância). Sons de curta duração gerados eletronicamente ou produzidos por 

instrumentos de percussão (pratos, caixa clara, tambores graves e agudos, guizos, wood 
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blocks) são alternados, sobrepostos ou imbricados com glissandos e sons sustentados 

gerados igualmente por meios eletrônicos. A esses materiais somam-se ainda sonoridades 

pré-gravadas provenientes provavelmente de máquinas industriais, buzinas e sirenes. 

Alguns elementos são repetidos com variações, a exemplo do motivo de três notas 

(aproximadamente F-F#-G) que é apresentado pela primeira vez aos 55'' e repetido em 1' 

34'' e do glissando apresentado aos 20'' que é reapresentado em 1' 26'' e também na 

finalização da seção. 

 

 

 

 

 

Segunda Seção (Figura 2):  2' 34'' à 5' 38''  

 

Inicia-se com o mesmo material que inicia a primeira seção, porém, com algumas 

variações. O tecido sonoro é formado, no início desta seção, pela imbricação de sons 

sustentados gerados eletronicamente contrapondo-se a impulsos sonoros gerados 

igualmente por meios eletrônicos ou por instrumentos de percussão. Um novo elemento é 

introduzido aos 3' 39'', trata-se da voz humana, cujas características espectrais diferem 

totalmente dos materiais anteriormente apresentados. O restante da seção é construído 

basicamente a partir da combinação de sons gerados eletronicamente, instrumentos de 

percussão pré-gravados e vozes humanas moduladas em seus espectros.  

 

Terceira Seção (Figura 3): 5' 45'' à 8' 

 

 

Inicia-se após uma longa pausa de 7'' aproximadamente. Os materiais empregados nas 

duas seções anteriores são resgatados para a construção desta última parte do "Poème". 

Sonoridades utilizadas anteriormente são alternadas e sobrepostas no início desta seção até 

a entrada da voz soprano (6' 45'') seguida pelo coro masculino. O som de órgão (7' 10'') 

surge próximo ao fim da seção e destaca-se  justamente por ser um novo elemento em meio 
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a sonoridades já conhecidas. O motivo ascendente de três notas apresentado na primeira 

seção é agora resgatado transposto um tom acima. O mesmo tipo de material que encerra a 

primeira seção atua, aqui, com essa mesma função. Trata-se da sobreposição de glissandos 

ascendentes e descendentes que assinalam o ápice e o final da obra. 

Existem propostas de diversos teóricos acerca da estruturação formal  do "Poème", 

porém essas propostas dificilmente coincidem. Visando ilustrar a divergência existente 

entre essas várias abordagens serão apresentados a seguir, de maneira sintética, os trabalhos 

de três autores: Robert Cogan, David Cope e Richard Felciano. 

 

 

Em seu ensaio analítico intitulado Varèse: a sonic poetics, 206 já mencionado 

anteriormente, Robert Cogan propõe uma divisão do Poème électronique em três partes:  

 

I. 0' à 2'40'' (predominância de espectros de grande complexidade, percussões e 

sonoridades semelhantes às produzidas por máquinas) 

II. 2'40'' à 4'33'' (predominância de formações espectrais menos complexas geradas 

igualmente por osciladores eletrônicos, vogais da linguagem humana  e vozes. 

III. Coda (1') (presença do som de órgão) 

 

Para chegar a essa divisão, Cogan baseou-se em análises espectrográficas que, como 

mencionamos anteriormente, não se encontram disponibilizadas em seu ensaio analítico, 

entretanto, suas conclusões podem ser checadas a partir dos espectrogramas contidos nesta 

análise. A primeira parte de sua divisão aproxima-se da utilizada neste trabalho e 

corresponde, portanto, à figura 5.  

Ainda que exista, nesta parte da obra, a predominância de espectros apresentando 

grande complexidade em suas formações, o espectro referente ao motivo ascendente de três 

notas destaca-se pela sua simplicidade. Apresentando uma textura vazada com pouca 

densidade, ele ocorre primeiramente dos 55'' à 1'08'' e, posteriormente, em 1' 34'' 

aproximadamente. Cogan observa que a ocorrência dessa sonoridade cujo espectro é 

composto por sons harmônicos em meio a inúmeros espectros compostos por sons 

                                                             
206 "Varèse: A sonic poetics". CD "Electro Acoustic Music Classics", Neuma Records, 450-74, 1990. 
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inarmônicos é decorrente do uso que Varèse faz da "seção áurea".207 Ao multiplicarmos 

160 (tempo em segundos correspondente à primeira seção) por 0.618 (número áureo) 

obtemos 98,88 que equivale à 1'38'', momento aproximado da ocorrência da segunda 

apresentação do motivo ascendente de três notas. Sua primeira apresentação (55'' à 1'08'') 

ocorre num momento correspondente ao cálculo da "seção áurea" negativa ou invertida. 

Cogan observa um procedimento semelhante na segunda seção só que, desta vez, o 

cálculo da "seção áurea" demarca a ocorrência de espectros extremamente complexos 

referentes a "ruídos percussivos"208, em meio à predominância de espectros 

correspondentes a vozes e sons produzidos por osciladores. O tempo compreendido entre o 

cálculo da "seção áurea" e sua versão negativa delimita o período de um minuto, no qual, 

esses espectros de grande densidade prevalecem (ver figura 6 entre 4'30'' e 5'30''). Para 

Cogan, no período compreendido entre 4'30'' e 5'30'' ocorre a colisão entre a primeira e a 

segunda seção e é, também, onde se insere o resultado do cálculo da "seção áurea" do todo 

da peça. A breve coda que finaliza a obra é, para ele,  onde ocorre uma espécie de eco dessa 

colisão. 

 
         seção áurea negativa (1') 

                   
    I- 0'' 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160   

 

                                            seção áurea (1'40'') 
 

 

                               seção áurea negativa (4'30'')         seção áurea (5'30) 

 
    II- 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430  

 
                                                  seção áurea referente ao todo da peça  (5') 

 
        seção áurea negativa      

 
                                                             
207 Corresponde à série do matemático medieval Leonardo Fibonacci (1170-1250) cujos elementos (números 
inteiros) são determinados pela soma dos dois elementos precedentes (0,1,2,3,5,8,13...). A razão é 0.618 
(número áureo). 
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Coda-  440 450 460 470 480  

 

                        seção áurea  

Figura 8: Esquema formal do Poème électronique segundo Robert Cogan.209 

 

O "Poème", segundo Cogan, demonstra a solidariedade de Varèse a Le Courbusier 

que em seus Modulor Books redireciona a atenção dos arquitetos para as antigas teorias 

relacionadas a seção áurea.  

 

 

Assim como Cogan que se serviu de espectrogramas como recurso visual para a sua 

análise, David Cope em sua Vectoral Analysis210 se serve de um diagrama construído a 

partir do que considera os materiais mais importantes na estruturação formal do Poème 

électronique. Cope propõe dois enfoques para a abordagem formal dessa obra: o primeiro 

refere-se a algumas variações da forma "rondó" incluindo um "rondó invertido" (B A C - B 

A D - B A D) e o segundo refere-se à divisão da obra em três grandes partes distintas ( A B 

C ), todas se iniciando de uma maneira semelhante: gongos seguidos por notas longas. 

Sobre essa última, ele salienta que, mesmo não sendo perceptível numa primeira audição, 

não deve ser descartada. 

 

                    Gongos (grandes sinos) 

 

                    Notas longas (pedais) 

 

                     Ruídos  

 

 

                     Motivo ascendente  (segundas)  

 

 

                                                             
208 Cogan chama de colored 'percussive' noise 
209 Encarte do CD "Electro Acoustic Music Classics", Neuma Records, 1990. 
210 COPE, D. New directions in music. pp. 245-46, 1993. 
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                      Tambores  

 

 

                        Glissando ascendente  

 

 

                       Voz ou vozes  
Figura 9: Símbolos correspondentes aos materiais mais importantes na estruturação formal do Poème 

électronique.211 

 

                                                             
211 Idem, p. 244 
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Figura 10: Análise formal diagramática do Poème électronique.212 
 

No diagrama acima, os números contidos em algumas figuras referem-se às 

repetições do material a cada vez em que é apresentado. Por outro lado, os diferentes tipos 

de "rabiscos" (traços, trechos pontilhados etc.) situados nas conexões entre os materiais 

representam eventos sonoros importantes, porém, secundários no que se refere à 

estruturação formal. As sobreposições de materiais são representadas por símbolos 

conectados por uma linha diagonal sendo que o primeiro e maior é considerado o mais 

importante.  



 129 

O diagrama acima demonstra as possibilidades formais propostas por Cope. A 

primeira trata-se de um rondó que pode ser observado na ordem em que os materiais estão 

dispostos, ou seja, o gongo (círculo) considerado como "A", as notas longas (retângulo) 

como "B" e os materiais restantes até o segundo glissando como "C". Seguindo esse 

esquema teríamos então um rondó do tipo A B C - A B D - A B D.  

Outra proposta refere-se a um rondó invertido que pode ser observado pelo esquema 

localizado acima dos símbolos. Neste caso, Cope considera as notas longas (retângulo) 

como um material mais importante do que os gongos e segundo seu diagrama teríamos 

então um rondó do tipo B A C - B A D - B A D. Ele acrescenta ainda que o motivo 

ascendente (triângulo) também poderia ser considerado como "A" o que geraria um outro 

tipo de rondó. 

Outra possibilidade de abordagem formal do "Poème" encontra-se abaixo dos 

símbolos no diagrama. Trata-se de uma divisão em três partes distintas: A B C. Ao 

observarmos o diagrama, notamos que cada uma das partes anteriormente seccionadas para 

compor os "rondós" torna-se, nesta abordagem, uma grande parte independente. Assim 

sendo, a parte "A" inicia-se com os gongos e dura até o segundo glissando. A parte "B" 

inicia-se da mesma maneira, ou seja, gongos seguidos de notas longas e dura até as vozes 

graves com percussões sobrepostas. A parte "C" inicia-se de maneira semelhante às 

anteriores e sua conclusão assemelha-se à conclusão da primeira parte. 

É importante ressaltar que o diagrama de Cope não fornece nenhum tipo de indicação 

temporal o que dificulta a localização dos eventos sonoros comprometendo, 

conseqüentemente, a compreensão dos fundamentos de suas abordagens.  

Embora ele sugira que o rondó invertido, ao contrário da divisão tripartida, possa ser 

percebido numa primeira audição, a grande variedade de eventos contíguos apresentados 

como uma espécie de colagem de elementos díspares não parece conduzir o ouvinte a uma 

percepção de retorno característica desta forma, ao contrário, a despeito da reapresentação 

modificada de alguns materiais, o que talvez esteja mais presente nessa obra é a sensação 

de um constante fluir. Entretanto, sua segunda proposta, colocada como menos importante, 

leva em conta uma divisão tripartida do "Poème", na qual cada uma de suas partes inicia-se 

com gongos seguidos por notas longas. Ainda que Cope não se aprofunde nessa proposta, 

                                                             
212 Ibidem, p. 245 
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ao que parece, essa versão tripartida independe da hierarquização dos materiais como 

ocorre no caso dos rondós em que materiais menos importantes são colocados em segundo 

plano ou simplesmente omitidos.  

Com exceção de algumas diferenças no enfoque, essa versão tripartida da 

estruturação formal do "Pòeme" coincide com a nossa interpretação apresentada 

anteriormente. Na versão do Cope, cada uma das três partes do "Poème" inicia-se por 

gongos seguidos de notas longas. Ao observarmos, na figura 7, a representação gráfica do 

espectro que inicia a terceira seção, verificaremos que sua composição difere 

profundamente dos espectros que iniciam as seções anteriores de modo que não podemos 

afirmar tratar-se do mesmo material. Portanto, embora o início da terceira seção coincida 

nas duas análises, a diferença reside no tipo de enfoque dado a cada uma delas. 

Diferentemente de Cope, o que nos levou a considerar o início da terceira seção aos 5'45'' 

não foi a sonoridade do gongo seguida de notas longas, mas a expectativa gerada pela 

grande pausa (7'') que a antecede somada ao caráter de síntese resultante dos materiais 

utilizados em sua composição, ou seja, o reaproveitamento de materiais das duas seções 

anteriores.  

Diferentemente dos autores anteriores, Richard Felciano213 sugere uma divisão do 

"Poème" em quatro segmentos de dois minutos cada:  

 
I. 0'   Apresentação das idéias (Exposição)                                                                      

"Todas as idéias básicas com exceção da voz parecem ter sido expostas no primeiro 

segmento de dois minutos"214 

II. 2'   Idéias compactadas (Desenvolvimento)                                                     

Algumas idéias retornam apresentadas em outras versões: glissando aos 2'; gongo 

aos 2' 34''; som sustentado em crescendo/diminuendo do oscilador aos 3' 20''. 

III. 4'   Clímax e recapitulação de material continuamente variado.             

Clímax por volta de 4' 20'', "quando um repentino acréscimo em intensidade 

acompanha um rápido glissando ascendente finalizando-se com um diminuendo 

                                                             
213 FELCIANO, R., op. cit., pp. 212-13.  
214 Idem,  p. 212   
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sustentado".215 Apresentação de variações de materiais previamente apresentados 

(glissando, crescendos, gemidos), mas de forma menos compactada que aos 2'. 

IV. 6'    "Grande Pausa" e exposição ampliada de material para a conclusão (Coda).                      

Para Felciano, a pausa de 7'', que ocorre por volta de 5' 45'', funciona como uma 

preparação psicológica para a seção final que se inicia com a mais longa 

reapresentação do crescendo/diminuendo gerado pelo oscilador e finaliza-se com a 

reapresentação do glissando ascendente/descendente em direção ao  glissando 

ascendente mais longo da peça. 

 

Felciano interpreta os dois primeiros minutos do "Poème" como um tipo de exposição 

dos materiais básicos para sua construção. Para ele, com exceção das vozes, as idéias 

básicas para a sua estruturação estariam presentes nesse primeiro segmento. Entretanto, é 

importante ressaltar que outros materiais, além das vozes, não se encontram presentes. Com 

exceção da segunda sonoridade apresentada aos16'' que se assemelha a um som produzido 

por um instrumento de percussão, todas as outras, nesse primeiro segmento, parecem ter 

sido geradas eletronicamente. Sendo assim, com exceção das vozes, os materiais pré-

gravados de origem "concreta", a exemplo dos tambores que se iniciam aos 2'04'' e 

reaparecem em diversos outros momentos da obra e o som de órgão que surge próximo ao 

final da obra, não estariam sendo considerados por Felciano como básicos para a 

estruturação da obra    

É importante pontuar que o quarto segmento proposto por Felciano coincide com a 

terceira seção sugerida nesta análise e também com o "C" da versão tripartida de Cope. Sua 

idéia de que a pausa de 7'', que ocorre por volta de 5' 45'', funciona como uma preparação 

psicológica para a seção final assemelha-se a nossa versão proposta anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
215 Ibidem, p. 213   
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3.6. CONCLUSÃO 

 
Trata-se de uma obra estruturada segundo critérios originais que pouco têm em 

comum com os tradicionais e tampouco com os critérios adotados por outros compositores 

contemporâneos de Varèse. Servindo-se de alguns termos utilizados pelo próprio  

compositor, em Poème électronique, no lugar do contraponto tradicional e de suas 

implicações harmônicas e ao invés de uma organização das alturas segundo relações 

intervalares determinadas por uma série como propõe o dodecafonismo, ou ainda, no lugar 

de sobreposições de tonalidades distintas, encontramos "transmutações" do material sonoro, 

diferenciações entre "planos" e "volumes de sons" e o encontro entre "massas sonoras" que, 

necessariamente, não se relacionam entre si.  

Os procedimentos organizacionais encontrados no "Poème" reafirmam várias das 

idéias de Varèse ligadas à "liberação do som". Nesse sentido, os novos meios de produção 

sonora utilizados para a sua composição assumiram um papel de grande importância, como 

ele mesmo havia previsto.  

O uso de gravadores permitiu a fixação do material sonoro em fita magnética 

possibilitando a sua manipulação através de processos de montagem e filtragem, entre 

outros. Por intermédio da manipulação de sons pré-gravados e do uso de osciladores de 

voltagem, Varèse pôde gerar sonoridades livres do temperamento, com características 

diferentes dos sons produzidos pelos instrumentos tradicionais e com um único limite de 

extensão: a capacidade humana de audição.  

O Poème électronique foi transmitido por quatrocentos e vinte e cinco alto-falantes 

distribuídos em diversos pontos do Pavilhão Philips. Esse procedimento marca um outro 

ponto de materialização das idéias de Varèse ligadas à "liberação do som": a "projeção 

sonora". Em 1939, numa conferência realizada na University of Southern California ele 

antecipa a existência de uma máquina por intermédio da qual se pudesse obter "um sentido 

de projeção sonora no espaço através da emissão de sons em um ou mais pontos da sala de 

acordo com as exigências da partitura".216 

Diversos autores se ocuparam em analisar essa obra que é considerada por muitos 

teóricos como um marco da composição eletroacústica; entretanto, no que tange a questão 
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formal, as diversas abordagens propostas por esses autores raramente coincidem. Essa 

abertura a diversas leituras pode encontrar sua origem no tipo de obra que estamos lidando. 

Trata-se de uma obra sem um sentido teleológico facilmente identificável e a ausência de 

um desenvolvimento temático ou de variações "motívicas" no sentido tradicional contribui 

para dificultar o reconhecimento de sua estruturação formal. É importante salientar que 

essas características não são particulares dessa obra em especial. Do mesmo modo como a 

inexistência de um sentido teleológico pode ser notada em obras de alguns compositores do 

século passado, a exemplo de Beethoven e Wagner, a ausência de desenvolvimentos 

"temáticos" ou "motívicos" tornou-se comum no repertório musical a partir do século XX.  

Varèse evitava modelos formais pré-estabelecidos e o "Poème" parece não ter fugido 

à regra. Mais do que variações ou simples repetições, identificamos materiais sonoros em 

constante transformação. Além dessas transformações intrínsecas do material cada vez em 

que é reapresentado, encontramos também, transformações no contexto em que essas 

reapresentações ocorrem, como por exemplo: um material anteriormente exposto 

isoladamente é reapresentado sobreposto a outro.  

Poème électronique não possui partitura, entretanto, existem alguns esboços de 

gráficos que serviram como guia para o compositor e provavelmente para os técnicos que o 

assessoraram. Quando inquirido por Alcopley acerca de suas anotações do "Poème", 

Varèse respondeu: "[...] essas anotações são apenas um guia aproximado para mim 

mesmo."217 

A despeito desses gráficos (ver figuras 2 e 3 no Capítulo I) denotarem a preocupação 

de Varèse com a organização de sua obra, não chegam a conter dados suficientes para o 

delineamento dos processos que envolveram essa organização. Nesse sentido, as 

informações sobre o som contidas nos espectrogramas gerados pelo software Audio Sculpt 

assumiram grande importância no processo analítico. Além das informações sobre os 

componentes sonoros,  a possibilidade de visualização desses componentes contribuiu 

sobremaneira na investigação dos diversos pontos abordados nesta análise. 

 

 

                                                             
216 VARÈSE, E. Freedom for music. G. Chase (Ed.), The american composer speaks. p. 192, 1969. 
217 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p. 175.  
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Figura 11: O Pavilhão Philips. 
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CONCLUSÃO 

 

 
J'espère et je crois fermement, maintenant que les 

compositeurs et les physiciens travaillent enfin ensemble, que la 

musique est à nouveau liée au domaine des sciences, comme au 

Moyen age, que des appareils nouveaux et musicalement plus 

efficaces seront inventés. (Edgard Varèse) 218 

 

O interesse de Edgard Varèse por novos recursos para a produção sonora pode ser 

notado já em suas primeiras obras, ou melhor, naquelas compostas a partir do início da 

década de 1920 já que as anteriores a este período foram destruídas em um incêndio e, 

portanto, pouco sabemos sobre elas. O uso de sirenes e a opção por um grande número de 

instrumentos de percussão, incluindo alguns exóticos, apontam para essa tendência já em 

Amériques. Composta em 1921, para grande orquestra, essa obra marca o início do que 

pode ser considerado o seu período mais criativo: a década de 1920.  

Paralelamente a sua produção musical, Varèse divulgava suas idéias que, fortemente 

influenciadas por Ferruccio Busoni, apontavam para uma música submetida à criação de 

novos meios de produção sonora por ele idealizados. Embora projetasse suas concepções 

musicais para o futuro, alguns pontos de correspondência podem ser observados entre elas e 

os seus procedimentos já em suas primeiras composições. Isso se deve, provavelmente, ao 

fato de que buscava, com os meios que dispunha, uma forma de realizá-las ainda que não 

fosse de forma plena e por isso, em muitos aspectos, suas idéias estavam à frente dessas 

composições.  

Se por um lado as questões relativas ao ritmo, forma, exploração máxima dos 

registros grave/agudo e do âmbito das dinâmicas podiam ser contornadas a partir dos 

recursos oferecidos pelos instrumentos tradicionais e pela diversidade de recursos inerentes 

aos instrumentos de percussão, por outro lado, suas aspirações por uma total desvinculação 

do temperamento, por novos timbres, pela "projeção sonora no espaço" e pelo fim da 

                                                             
218 Eu espero e creio firmemente que novos aparelhos musicalmente mais eficazes serão inventados agora que 
finalmente compositores e físicos trabalham em conjunto e que a música está novamente ligada ao domínio 
das ciências, como na Idade Média. (VARÈSE, E. Écrits, p. 165, 1983) 
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intermediação do intérprete entre o compositor e o ouvinte estavam submetidas à criação de 

novos meios de produção sonora. Daí o seu interesse pelos novos instrumentos que foram 

desenvolvidos no decorrer da primeira metade do século XX (theremin, ondes martenot, 

dynaphone etc.). Entretanto, a despeito do uso que fez de alguns desses instrumentos, é 

nítida a distância existente entre os resultados oferecidos por eles, e o que Varèse almejava. 

Sua insatisfação com os recursos que dispunha somada ao fato de que os regentes não se 

interessavam em executar suas obras levou-o a partir de 1937 a um longo período 

improdutivo que se só se encerraria em 1954 com Déserts composta com o auxílio inicial 

de um gravador multi-pistas e posteriormente de equipamentos para a manipulação e 

mixagem dos sons. Durante esse período, Varèse ocupou-se com uma única obra que se 

chamaria Espace, entretanto apenas uma de suas partes foi concluída e intitulada Étude 

pour espace (1947).  

O tom profético pelo qual Varèse externava suas idéias, característica encontrada 

também no Esboço para uma nova estética musical de Ferruccio Busoni, sugere que elas só 

poderiam realizar-se no futuro. De fato, uma vez condicionadas a recursos tecnológicos 

imaginados por ele e, portanto, inexistentes, não poderia ser diferente. Provavelmente em 

decorrência disso, diversos autores têm considerado as obras Déserts (1954) e Poème 

électronique (1958), ambas compostas com o auxílio de novos meios provenientes da 

eletrônica, o ponto máximo de cristalização de suas idéias. Certamente, alguns aspectos são 

mais facilmente identificáveis nessas obras que, por serem as últimas concluídas antes de 

sua morte em 1965, contêm a síntese do percurso de toda uma vida. Contudo, se suas idéias 

encontraram nessas obras o ambiente propício para uma cristalização mais próxima do 

ideal, isso não quer dizer, obrigatoriamente, que elas não possam ser observadas em obras 

anteriores.  

Se tomarmos como exemplo Hyperprism (1922-23), notaremos que diversos 

procedimentos adotados para a sua construção parecem estar em concordância com suas 

idéias. Ela foi composta a partir de dois blocos instrumentais distintos por suas 

características sonoras, sendo um deles composto por instrumentos de sopros (alturas 

determinadas) e o outro por uma grande diversidade de instrumentos de percussão (alturas 

indeterminadas). Seu desenvolvimento se dá por meio da sucessão de pequenas seções 

diferenciadas pelo tipo de interação entre esses dois blocos. A utilização de um grande 



 137 

número de instrumentos de percussão não é exclusividade dessa obra, ao contrário, Varèse 

já os havia utilizado em Amériques (1921) e os utilizaria em diversas outras, de tal modo 

que esse procedimento se tornaria uma das principais características de suas obras.  

Sua opção pelas percussões pode estar associada a diversos aspectos de suas 

concepções. Antes de tudo, ele ansiava pela liberação da música da arbitrariedade do 

sistema temperado. Nesse sentido, esses instrumentos seriam adequados, entretanto, 

contribuiriam apenas parcialmente, uma vez que, apesar de livres do temperamento, 

impunham outras limitações, como por exemplo o controle da duração219 e das variações de 

freqüência. Daí deriva, provavelmente, o uso freqüente desses instrumentos em conjunto 

com os tradicionais. Estes, ainda que submissos ao temperamento, não possuiam tais 

limitações. Além da diversidade de timbres oferecida pelas percussões e do fato delas não 

estarem condicionadas ao temperamento, Varèse interessava-se ainda pela variedade de 

tipos de ataques e ressonâncias. Essas peculiaridades levaram-no a compor, em 1931, uma 

peça exclusivamente para elas: Ionisation.  

É importante ressaltar que essas preocupações não são exclusivas de Varèse, ao 

contrário, elas representam uma tendência, surgida a partir do início do século XX, em 

expandir os meios de produção sonora. O uso de instrumentos de percussão e, até mesmo, 

de sonoridades provenientes de máquinas ou motores pode ser observado na produção 

musical de diversos compositores desse período. Porém, o diferencial reside em algumas 

particularidades de suas concepções e de seus procedimentos compositivos. Varèse 

conjeturava uma música totalmente liberta do sistema temperado composta por intermédio 

do movimento de massas sonoras não relacionadas entre si e dos fenômenos resultantes dos 

seus possíveis encontros. Nela não haveria lugar para a "velha concepção de melodia ou de 

combinação de melodias".220  

No que se refere, por exemplo, à construção de uma música baseada em massas 

sonoras que substituiriam os desenvolvimentos melódico-temáticos tradicionais, tanto  

Hyperprism, quanto o Poème électronique possuem características que parecem adequar-se 

a esta proposta. Enquanto na primeira, massas sonoras são constituídas pela sobreposição 

                                                             
219 O uso freqüente nas percussões do instrumento rugido-de-leão e de sirenes pode estar relacionado à 
necessidade de sons com maiores durações.  
220 VARÈSE, E. Novos instrumentos e nova música. Música eletroacústica: história e estéticas. pp.57-58, 
1996. 
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de freqüências geradas por instrumentos tradicionais ou por blocos de percussões muitas 

vezes dotados de grande complexidade rítmica, na segunda, as freqüências que compõem as 

massas sonoras foram geradas eletronicamente ou nasceram do resultado da sobreposição 

de sonoridades pré-gravadas originárias de máquinas, ou mesmo de instrumentos 

tradicionais ou vozes humanas. 

 Em Hyperprism, o desenvolvimento temático no sentido tradicional cede o lugar para 

meios organizativos, nos quais parâmetros sonoros diferentes da altura integram sua 

estrutura. Isso pode ser observado logo no seu início, onde a reiteração da nota Dó # tocada 

sucessivamente por diferentes instrumentos abre espaço para que as diferenciações de 

timbre sejam percebidas. Num outro momento, outros parâmetros sonoros assumem uma 

função estrutural: entre os compassos 12 e 16, toda a gama de intensidades, uma grande 

variedade de células rítmicas e de modos de ataque, além de cinco tipos de andamentos são 

utilizados. Assim como a reiteração de apenas uma nota contribui, nos primeiros 

compassos, para que a nuança timbrística aflore, entre os compassos 12 e 16 freqüências 

sobrepostas permanecem fixas por um longo tempo assumindo uma função semelhante. 

Desta vez, a movimentação melódica é substituída, não pela reiteração de apenas uma nota, 

mas por uma massa sonora estática, do ponto de vista melódico, porém com transformações 

em sua configuração interna, ou seja, no nível de sua estrutura.  

Se por um lado, o uso de massas sonoras e a ausência de desenvolvimentos temáticos, 

no sentido tradicional, podem ser observados em Hyperprism, por outro, essa obra 

encontra-se fincada no sistema temperado que, segundo Varèse, era o responsável pelo 

aprisionamento da música, ou seja, pelo seu condicionamento a um número limitado de 

notas. Sua aversão pelo sistema temperado deve-se ao fato de considerar o "som" como o 

material bruto para as suas composições.221 Embora utilizando instrumentos convencionais, 

Varèse não pensava mais em notas ou em ruídos, mas preferivelmente em sons. Daí deriva 

o fato de se referir ao temperamento como um sistema "arbitrário e paralisante".222  

Para a construção do "Poème", Varèse pôde contar com o auxílio de novos recursos 

originados da eletrônica, como ele havia prenunciado décadas antes. Além disso, a figura do 

intérprete foi completamente dispensada e os dispositivos eletrônicos oferecidos pelos 

                                                             
221 Ver por exemplo: VARÈSE, E. Écrits. p. 125, 1983. 
222 Ver por exemplo: VARÈSE, E. Freedom for music. G. Chase (Ed.), The american composer speaks. p. 
192, 1969.  
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laboratórios da Philips Corporation permitiram que sua obra fosse literalmente projetada no 

espaço. Varèse acreditava que uma vez descartada a figura do intérprete sua obra poderia ser 

ouvida por um número indeterminado de vezes exatamente como havia concebido. 

Entretanto, sua obra foi construída em comunhão com um projeto arquitetônico que levou em 

conta as condições acústicas para a difusão sonora e como o Pavilhão Philips foi destruído 

após o término da Exposição de Bruxelas, o Poème électronique jamais será ouvido como foi 

concebido.  

No início da década de 1920, Varèse já falava sobre uma música organizada a partir da 

oposição entre planos harmônicos e volumes sonoros ou cada um deles opondo-se entre si.223 

Procedimentos abrangendo diversos níveis de oposições são encontrados tanto em 

Hyperprism, quanto no "Poème". Na primeira, de um modo geral, essas oposições são 

geradas por um jogo envolvendo sobreposições ou alternâncias entre dois naipes:  

instrumentos de alturas determinadas e de alturas indeterminadas. Além disso, cada uma de 

suas seções apresenta  um grande contraste em relação à outra. Desse contraste nascem 

diferentes tipos de oposições que podem ser notados a partir do tratamento timbrístico, uso 

das tessituras, independência ou dependência rítmica entre os dois naipes, imobilidade ou 

movimentação melódica, nível de densidade etc. 

Ainda que com algumas diferenças, principalmente devido à natureza do material 

empregado, diferentes níveis de oposições também são encontrados no Poème électronique 

e podem ser observados tanto em relação à duração ou tipo de ressonância do material, 

quanto em relação às variações de freqüência ou a ausência dessas variações. No âmbito da 

textura, esse jogo de oposições pode ser observado manifestando-se em momentos de 

grande densidade que se contrapõem a momentos de rarefação tanto no plano horizontal, 

quanto no vertical. 

Apesar da diferença no tipo de material sonoro utilizado em ambas, é possível 

observar alguns pontos de aproximação entre os procedimentos utilizados para compô-las. 

Além do processo, acima mencionado, envolvendo a alternância e sobreposição de 

materiais, do qual derivam diferentes níveis de oposições, outros pontos favorecem uma 

aproximação entre ambas as obras. Em Hyperprism, por exemplo, a ocorrência de massas 

ou aglomerados sonoros, freqüentemente constituídos por freqüências fixas com grandes 

                                                             
223 Ver por exemplo: VARÈSE, E., 1983, op. cit., p.29. 
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espaçamentos entre elas, pode ser vista como uma simulação com instrumentos de sopro, 

do que ocorre com instrumentos eletrônicos em vários trechos do "Poème", nos quais 

freqüências estratificadas com grande distanciamento entre elas  permanecem inalteradas 

por um longo período de tempo. Esse ponto de aproximação sugere que Varèse já 

considerava os elementos constituintes do som para a estruturação de suas primeiras 

composições.  

O reaproveitamento do material sonoro também pode ser observado em ambas as 

obras. No decorrer de Hyperprism, alguns elementos expostos inicialmente são 

reencontrados literalmente ou transformados. Não se trata de variações melódicas ou de 

desenvolvimentos temáticos mas, preferencialmente, de pontos de reconhecimento que 

ocorrem com freqüência no conjunto de percussão e contribuem para a unificação da obra. 

Além da reexposição de um elemento pelo mesmo instrumento que o realizou anteriormente 

e neste caso o material é resgatado literalmente embora em contexto diferenciado, em outros 

momentos um elemento anteriormente exposto por um determinado instrumento pode ser 

reapresentado por um outro acarretando, desta forma, uma transformação de ordem 

timbrística. Essas transformações estendem-se também para o campo da rítmica e referem-se 

freqüentemente a processos de aumentação ou diminuição, ou seja, um elemento 

previamente apresentado pode reaparecer ritmicamente aumentado ou diminuído.  

Procedimentos semelhantes podem ser observados no Poème électronique, no entanto 

as transformações se dão por intermédio de processos diferenciados dos utilizados em 

Hyperprism. Uma vez registrado em fita magnética, o material sonoro poderia sofrer uma 

série de modificações, inclusive no nível de sua estrutura interna. Essas modificações ou 

transformações compreendiam, entre outras coisas, a reutilização com outra dinâmica ou 

apresentação simultânea de materiais expostos anteriormente isolados, além de 

transposições, compactações, fragmentações e modificações no espectro do som. Após a sua 

manipulação, processos de montagem e mixagem permitiam que o material fosse organizado 

até que atingisse sua versão final e que permaneceria invariável.  

Enquanto Hyperprism é segmentada em pequenas seções que se opõem entre si, e 

dentro de cada seção instrumentos de altura definida se contrapõem a instrumentos com 

altura indefinida num jogo de oposição e complementação, no "Poème", diferentes níveis de 

oposições resultam da "colagem" de elementos díspares sobrepostos ou contíguos. Apesar 
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dos elementos contrastantes encontrados em ambas as obras, cada uma das partes que as 

compõem possui um nível de relacionamento com o todo. Esse sentido de unidade é 

resultante de procedimentos semelhantes utilizados nas duas obras. Assim como o 

reaparecimento de materiais previamente expostos, ainda que modificados, atua no decorrer 

de Hyperprism como elemento unificador, no "Poème" a reapresentação variada de 

sonoridades já utilizadas tem essa mesma função (recorrência dos sons de sinos, motivo 

ascendente de três notas, glissandos sobrepostos etc.). 

Um ano após ter composto o Pòeme électronique Varèse declara: "Os princípios da 

composição são os mesmos, tanto para quem escreve para uma orquestra sinfônica, quanto 

para quem compõe para fita magnética."224 Ainda que expressa de maneira genérica, sua 

declaração parece referir-se aos seus próprios procedimentos compositivos. Ele utilizou 

princípios semelhantes em obras compostas com trinta e seis anos de defasagem: 

Hyperprism e Poème électronique. Essa semelhança nos procedimentos utilizados em obras 

compostas com materiais de natureza diferenciada e em períodos distintos nos remete a 

uma das questões propostas na introdução deste trabalho: Em que medida os novos meios 

de produção sonora surgidos a partir dos anos 50 influenciaram seu modo de compor.  

A declaração de Varèse, acima mencionada, nos leva a pensar que os novos meios 

contribuíram mais em seu processo composicional, sobretudo no que diz respeito ao 

controle do material sonoro, do que nos princípios organizacionais. Ao tomarmos como 

exemplo Hyperprism e o "Poème" notamos que ambas partilham de um princípio 

semelhante de organização, apesar de possuirem naturezas completamente distintas. Essa 

distinção deriva principalmente do tipo de material utilizado. Enquanto Hyperprism foi 

composta para instrumentos convencionais em conjunto com um grande número de 

percussões, o "Poème" contou com o auxílio de recursos tecnológicos tanto na manipulação 

de sonoridades concretas, quanto na produção de sons. Além disso, meios tecnológicos 

foram necessários para a sua difusão, enquanto que Hyperprism necessitava de intérpretes 

para que fosse executada. Isso reforça a diferença de material utilizado em ambas sem, 

contudo, anular as semelhanças estruturais. 

 

                                                             
224 idem, p. 157 
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Outro fator distintivo reside no fato de que para compor Hyperprism, Varèse serviu-

se de uma escrita tradicional e embora estivesse preocupado com as propriedades físicas do 

som e com os limites do temperamento, utilizou relações intervalares precisas para a 

construção de seus "blocos" ou "massas sonoras", pelo menos no que se refere aos sopros. 

O fato dessa obra ter sido registrada em uma partitura garantia que, ainda que ela nunca 

fosse executada, Varèse saberia como ela soaria. Já o "Poème", com seu caráter 

experimental, foi construído diretamente sobre a fita magnética e sem a previsibilidade 

inerente aos procedimentos tradicionais de composição. Suas "massas sonoras" foram 

compostas por intermédio de sobreposições de sonoridades pré-gravadas e para que ele 

conhecesse os resultados de tais sobreposições, tinha que experimentá-las. 

Na década de 1920 Varèse idealizava uma música que só existiria a partir da criação 

de novos instrumentos, apesar disso esse foi o seu período de maior produção. É natural 

que as obras compostas nesse período reflitam em algum nível as idéias que projetava para 

o futuro, ou seja, é presumível que ele buscasse com os meios que dispunha uma forma de 

realizá-las.  

Apesar dos pontos abordados em Hyperprism estarem em conformidade com muitas 

das idéias de Varèse, de uma maneira geral é no Poème électronique que elas se 

desenvolvem de um modo mais pleno, não significando necessariamente que elas se 

realizem integralmente. Os novos recursos para a composição surgidos a partir do início 

dos anos 50 incentivaram o retorno de Varèse às atividades composicionais, porém, se 

estivesse plenamente satisfeito com os resultados obtidos em Déserts e principalmente em 

"Poème",  provavelmente os teria utilizado em suas obras posteriores, o que de fato não 

aconteceu. Para a composição de suas duas últimas obras que permaneceriam incompletas, 

Nocturnal (1959-61) e Nuit (1965), Varèse retornaria ao uso das percussões e dos 

instrumentos tradicionais. Mais marcante ainda é o fato de que ele tenha utilizado o violino 

em Nocturnal, instrumento que evitava por considerá-lo muito "açucarado".  

Detectar até que ponto o Poème électronique corresponde à música que Varèse 

imaginava nos anos 20 torna-se uma tarefa difícil devido ao fato de que ao referir-se às suas 

concepções musicais ele servia-se de novas terminologias e ao tentar explicá-las recorria à 

metáforas ou associações com elementos extramusicais e raramente se expressava de forma 

objetiva dificultando a apreensão exata de seus significados. Por exemplo, ao abordar o tipo 
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de estruturação formal contido em suas obras, dizia que se assemelhava à forma exterior 

dos cristais 225  ou ao referir-se aos "acordes" pretendidos com os novos equipamentos, 

utilizava termos como resultantes verticais e "oxidação".226  

Sua forma peculiar de referir-se aos seus procedimentos dificulta uma avaliação mais 

precisa da distância existente entre o seu discurso musical e o que de fato compunha. Seu 

posicionamento contrário à análise musical pode ter contribuído para que mencionasse mais 

aquilo que o inspirava a compor, do que a elucidar tecnicamente seus procedimentos. Para 

Varèse, analisar uma obra equivalia a "decompor, a mutilar seu espírito".227Até mesmo os 

títulos, emprestados muitas vezes da matemática ou da astronomia, eram por ele atribuídos 

ao estímulo dado pelas ciências à sua imaginação. Para inibir qualquer tentativa analítica 

que objetivasse uma associação estrutural com as ciências, ele alertou que, apesar dos 

títulos, suas obras não continham "nem planetas, nem teoremas" e que por serem "um modo 

especial de pensar" não poderiam "significar nada que não fosse elas mesmas".228 

Entretanto, apesar da sua posição, um estudo analítico voltado para a investigação das 

possíveis relações entre a estrutura de suas obras e os fenômenos estudados pelas ciências 

não deixaria de ter o seu interesse. 

É certo que o "Poème" apresenta alguns pontos de cristalização de suas idéias, porém 

certamente não representa a finalização de sua busca pela liberação do som, ao contrário, 

ele aponta para a pertinência  de tal busca e o fato de que Varèse tenha abandonado o uso 

de recursos tecnológicos como suporte para a composição de suas obras posteriores aponta 

para uma insatisfação, se não pelos resultados obtidos em "Poème", pelo menos em relação 

ao árduo processo enfrentado pelo uso de equipamentos em fase inicial de 

desenvolvimento, com grandes limitações e de difícil manuseio, a despeito dos recursos 

inéditos proporcionados. 

Por intermédio de suas cartas, enviadas a amigos durante o período em que 

permaneceu em Eindhoven, é possível se ter uma idéia aproximada das dificuldades 

enfrentadas por Varèse nos laborátórios da Philips Corporation, primeiramente pela 

limitação dos equipamentos e depois pela dependência de técnicos especializados. Em uma 

                                                             
225 Ver por exemplo: VARÈSE, E. Rhythm, form and content. Source readings in music history. p.1345, 
1998. 
226 Ver por exemplo: VARÈSE, E., 1996, op. cit., p.58. 
227 VARÈSE, E., 1983, op. cit., p. 40. 
228 Idem, p. 41 
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carta a Odile Vivier, ele comenta, sem entrar em detalhes, a morosidade no ritmo dos 

trabalhos e acrescenta que o "problema eletrônico" era mais complexo do que imaginava.229 

Em outra carta, desta vez para Iannis Xenakis, ele diz: "A primeira parte [do "Poème"] já 

está gravada em três bandas. A segunda em esboços bem encaminhados. Tenho todo o 

tempo, os equipamentos estão longe de estar prontos..." 230  

Com todas as difuculdades encontradas por Varèse, torna-se compreensível que ele 

tenha abandonado os meios eletrônicos em suas últimas obras, tendo no entanto 

reconhecido a contribuição desses novos recursos para a realização de suas concepções. 

Cinco anos após ter composto o "Poème", disse estar grato à eletrônica por três 

contribuições indispensáveis: "ela liberou a música do sistema temperado, enriqueceu a 

música de novos sons, e tornou possível a simultaneidade de elementos sem nenhuma 

relação entre eles". 231 Apesar desses benefícios, esteve atento para o fato de que 

equipamentos mais eficazes pudessem ser criados no futuro. De fato, o desenvolvimento 

desses equipamentos não cessou, ao contrário, cada vez mais os músicos podem contar, 

para o auxílio de seus trabalhos, com suportes tecnológicos mais acessíveis 

economicamente e mais fáceis de manipular. Ao tomarmos contato com os softwares 

destinados à composição musical, surgidos em conjunto com a evolução da tecnologia 

digital, poderíamos nos perguntar se não seriam estes os meios idealizados por Varèse por 

intermédio dos quais suas concepções poderiam realizar-se sem restrições.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
229 Ibidem, p. 148-49 
230 Ibidem, p. 148 
231 Ibidem, p. 175 
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ANEXOS 

 
 

1. OBRAS 
 
As obras de Edgard Varèse compostas até 1912 foram destruídas por um incêndio em 

Berlim por volta de 1913, restando apenas o poema sinfônico Bourgogne (1908) que ele 

próprio destruiu em 1960. Assim sendo, sua produção efetiva tem sido considerada a partir 

de Amériques composta entre 1920 e 1921. 

Embora a relação de obras possua vinte e oito itens, grande parte foi perdida ou 

permaneceu inacabada sendo que algumas delas foram completadas ou reconstituídas por 

Chou Wen-chung. 

 
1. Un grand sommeil noir 1905 (voz e piano). (reconstituída e editada por Chou Wen-

chung). 

2. Trois pièces pour orquestre 1905. 

3. La chanson des jeunes hommes 1905. 

4. Le prélude à la fin d’un jour 1905 - Inspirada por um texto de Léon Deubel. 

5. Rhapsodie romane 1906. 

6. Edipus und die Sphinx - Iniciada em 1908 sobre um libreto de Hofmannsthal.  

7. Bourgogne 1908 (orquestra) destruída por Varèse em 1960. 

8. Gargantua 1909 (esboço). 

9. Mehr Licht 1911- Esboço que seria incorporado no ano seguinte à ópera Les Cycles du 

Nord.  

10. Les cycles du nord 1912 (orquestra) -  Perdida em 1914. 

11. Amériques. 1920-1921 (orquestra). 

12. Offrandes. 1921 ( soprano e pequena orquestra ) - Textos de Vicent Huidobro  

(Chanson de Là-haut) e José Tablada (La Croix du Sud). 

13. Hyperprism 1922-23 (9 instrumentos de sopro e 9 percussionistas) . 

14. Octandre 1923 (8 instrumentos de sopro). 

15. Intégrales 1923-25 (11 instrumentos de sopro e percussão). 

16. Arcana 1926-27 (orquestra). 
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17. Espace - Iniciada em 1929. 

18. Ionisation 1931 (grupo de percussão). 

19. Ecuatorial 1934 (coro formado apenas por baixos, metais, piano, orgão, 2 ondes 

martenot e percussão) - Texto extraído do livro sagrado de Maya Quichè. 

20. Density 21.5. 1936 (flauta solo). 

21. Etude for Espace 1947 (soprano e tenor, coro, piano e percussão). 

22. Tuning Up 1947 (orquestra). (reconstituída e editada por Chou Wen-chung) 

23. Dance for Burgess 1949 (conjunto de instrumentos freqüentemente utilizado nos 

espetáculos da Broadway). (completada por Chou Wen-chung). 

24. Déserts. 1950-54 (instrumentos de sopro, piano, percussão e três interpolações de sons 

eletrônicos organizados). 

25. La Procession de Verges 1955. 

26. Le Poème électronique 1958 (sons eletrônicos organizados). 

27. Nocturnal 1961 (soprano e pequena orquestra). (completada e editada por Chou Wen-

Chung a partir de uma versão realizada em 1961). 

28. Nuit 1965 (soprano, sopros, contrenasse e instrumentos de percussão) - Composta sobre 

um  poema de Henri Michaux permaneceu inacabada. 
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2. DISCOGRAFIA  
 
 
 
 
A relação discográfica a seguir refere-se a algumas gravações significativas das obras 

de Edgard Varèse que serviram como referência para este trabalho. 

 
 
 

VARÈSE, E. Density 21.5, Hyperprism, Intégrales, Ionisation, Octandre, Poème 
électronique (disco). Membros da Orquestra Sinfônica Columbia. Robert Craft, 
regente. R.J.: CBS Records, 111 130. 1 disco, 33 rpm, estério/mono, 12 pol. 
(Masterworks Portrait). 

 
                   . Anthologie: Amériques, Arcana, Densité 21,5, Intégrales, Ionisation, 

Octandre, Offrandes (disco). Ensemble Intercontemporain, Orchestre Philharmonique 
de New York. Pierre Boulez, regente. Sony, SK 458. Disco-laser. 

 
                   . Poème électronique (disco). Neuma Records, 450-74, 1990. Disco-laser.                            

(Electro Acoustic Music Classics). 
 
 
                   . Amériques, Nocturnal, Ecuatorial (disco). Utah Symphony Orchestra. 

Maurice Abravanel, regente. Vanguard Classics, 08 4031 71, 1991. Disco-laser. 
 
                   . Amériques, Offrandes Hyperprism, Octandre, Arcana (disco). Orchestre 

National de France. Kent Nagano, regente. França: Erato/Radio France pour la 
Musique Française, 4509-92137-2, 1993. Disco-laser. (L’oeuvre de Edgard Varèse 
v.1). 

 
                   . Densité 21,5, Ionisation, Ecuatorial, Nocturnal, Intégrales, Déserts (disco). 

Orchestre National de France. Kent Nagano, regente. França: Erato/Radio France 
pour la Musique Française, 0630-14332-2, 1996. Disco-laser. ( L’oeuvre de Edgard 
Varèse v.2) 
 

                   . Varèse: the Complete Works (disco). Royal Concertgebouw Orchestra e Asko 
Ensemble. Riccardo Chailly, regente. London: London Records, 289 460 208-2, 
1998. Disco-laser duplo. 
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