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RESUMO 

 

A partir da segunda metade do século XX, algumas tendências musicais procuraram lidar 

com o fenômeno da percepção temporal de forma independente dos demais elementos 

formativos do som, possibilitando a vivência de novas experiências musicais na qual a 

sobreposição dos parâmetros sonoros se tornou um importante elemento articulador da 

sensação temporal. Com a possibilidade de o compositor organizar o material composicional 

de forma autônoma, diversas composições apresentaram camadas sonoras construídas com 

defasagens, propiciando a ocorrência de politemporalidades a partir dos distintos parâmetros. 

Assim, entendendo que a música é capaz de organizar a sensação do tempo no ouvinte a 

partir dos eventos que a compõem, suscitando diversas possibilidades de articulação do 

tempo, esta pesquisa visa apresentar alguns processos utilizados no desdobramento do 

material sonoro de forma a possibilitar a vivência de diversas temporalidades sobrepostas. 

Para isso, serão apresentados brevemente alguns conceitos ligados às diversas definições dos 

fenômenos temporais segundo as perspectivas da física, da antropologia e da filosofia. Em 

seguida, serão expostas as ideias de alguns compositores do século XX escolhidos pela 

proeminência do aspecto temporal na sua produção musical e teórico-analítica, oferecendo 

um panorama de algumas tendências que fizeram uso da sobreposição de parâmetros sonoros 

ao longo do século passado. Serão enfatizados os conceitos expostas pelo compositor Henry 

Cowell (1996) sobre as possibilidades de sobreposições temporais e pelo compositor 

Karlheinz Stockhausen (1955) sobre o tempo experimentado a partir das organizações 

estruturais dos parâmetros sonoros da composição. Posteriormente, entendendo que essas 

questões estão ligadas sobretudo às composições multicamadas, alguns tipos de texturas 

polifônicas presentes em diversas tendências musicais do século XX serão apresentados 

segundo a perspectiva de Robert Strizich (1991). Depois, serão realizados breves 

apontamentos analíticos em cinco peças instrumentais compostas para formações de câmara 

entre os anos de 1992 e 2015, escolhidas por exemplificarem algumas possibilidades de 

elaboração temporal surgidas nas últimas décadas e apresentarem algumas das problemáticas 

discutidas nesta pesquisa. Por fim, constata-se que este repertório apresenta complexidades 

que podem ampliar as pesquisas no campo das ciências cognitivas, possibilitando o acesso a 

novas experiências perceptivas. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001. 

 

Palavras-chave: temporalidade, música dos séculos XX e XXI, sobreposição de parâmetros, 

análise musical. 
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ABSTRACT 

 

From the second half of the twentieth century on, some musical tendencies sought to deal 

with the phenomenon of temporal perception independently of the other formative elements 

of sound, allowing the experience of new musical experiences in which the superposition of 

sound parameters became an important element of the temporal sensation. With the 

possibility of organizing the compositional material autonomously, several compositions 

presented sonic layers constructed with structural lags, allowing the occurrence of multiple 

temporalities from the different parameters. Thus, understanding that music is capable to 

organize the sensation of time in the listener from the musical events, provoking several 

possibilities of articulation of time, this research aims to present some processes used in the 

unfolding of the sound material in order to enable the experience of various superposed 

temporalities. For this, this research will briefly present some concepts related to the various 

definitions of temporal phenomena according to the perspectives of physics, anthropology 

and philosophy. Then, this work will present the ideas of some twentieth-century composers 

chosen by the prominence of the temporal aspect in their musical and theoretical-analytical 

production, offering an overview of some tendencies that made use of the superposition of 

sound parameters throughout the last century. It will be emphasized the concepts exposed by 

Henry Cowell (1996) on the possibilities of temporal superposition and by Karlheinz 

Stockhausen (1955) on the time experienced from the structural organizations of the sound 

parameters of the composition. Understanding that these questions relate mainly to multilayer 

compositions, some types of polyphonic textures present in several twentieth-century 

musical tendencies will be presented according to Robert Strizich's (1991) perspective. Later, 

this dissertation presents brief analytical notes on five instrumental pieces for small ensemble 

composed between 1992 and 2015, chosen to exemplify some temporal elaboration 

possibilities that have arisen in the last decades and to present some of the problems discussed 

in this research. Finally, we find that this repertoire presents complexities that can broaden 

the research in the field of cognitive sciences, allowing the access to new perceptive 

experiences. This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001. 

 

Keywords: temporality, music of the 20th and 21st centuries, superposition of parameters, 

musical analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da audição de determinadas obras, é comum ter a atenção atraída para 

elementos que articulam sensações de aceleração, desaceleração, flutuação, e até mesmo 

ausência de um metro musical claramente definido. Ao conceber sua música, o compositor 

joga com a percepção do ouvinte de modo a gerar expectativas, satisfazendo-as ou 

frustrando-as e, no plano das durações, encontra espaço para promover outros entendimentos 

da própria noção de tempo, podendo “moldar” sensações distintas no ouvinte. Como se sabe, 

os fenômenos sonoros não são necessariamente regidos pelas medidas que articulam os 

segundos, os minutos, ou as horas, de modo que as temporalidades1 musicais se relacionam 

com o tempo medido apenas de maneira global. Desse modo, é possível supor que certas 

músicas podem gerar a sensação da ocorrência de diversas camadas temporais sobrepostas 

ao longo de sua audição. Além disso, entende-se que, ao oferecer experiências diversas à 

percepção, cada obra é capaz de propor sua própria expressão da temporalidade, fazendo 

variar a sensação da duração de acordo com a interpretação que será feita pelo ouvinte dos 

dados sonoros, ainda que os eventos aparentem ser sistematicamente os mesmos. 

Como ponto de partida, alguns dos principais entendimentos sobre o tempo 

necessitarão ser expostos segundo perspectivas extramusicais a fim de definir alguns termos 

utilizados e verificar sua relação com as problemáticas musicais. Além disso, um importante 

estímulo inicial para esta pesquisa foi o artigo Struktur und Erlebniszeit (Estrutura e tempo 

experiencial), do compositor alemão Karlheinz Stockhausen (1928-2007), escrito em 1955, 

no qual Stockhausen indica elementos na estrutura composicional do Quarteto de cordas 

op.28 de Anton Webern (1883-1945) que, segundo o autor, podem moldar a sensação de 

tempo do ouvinte. A partir disso, este trabalho irá apresentar os diversos entendimentos sobre 

as temporalidades musicais apresentando as ideias de vários compositores ao longo do século 

XX sobre essa temática. Nesse aspecto, destacam-se também os escritos do compositor 

estadunidense Henry Cowell (1897-1965) presentes no livro New Musical Resources (Novos 

recursos musicais) de 1930, onde o autor define conceitos ligados à sobreposição de 

                                                           
1 No capítulo 1 será definida a utilização do termo “temporalidade” para se referir especificamente aos 

aspectos temporais da música. 
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parâmetros sonoros que serão abordados no decorrer desta pesquisa. É importante ressaltar 

que, neste trabalho, considera-se “parâmetro” não apenas aqueles usualmente relacionados 

ao som – como altura, duração, intensidade e timbre –, mas qualquer elemento passível de 

variação que participe da elaboração de um conjunto e que o compositor estabeleça como 

relevante para a organização sonora de sua obra (MESQUITA, 2016b). Para isso, é 

necessário situar o momento histórico que será abordado, apresentando algumas 

problemáticas de certas tendências musicais surgidas após a metade do século passado 

advindas – entre outras, mas principalmente – da técnica do serialismo. 

Como será visto mais adiante nesta pesquisa, com a prática do serialismo integral em 

meados do século passado e a consequente serialização do parâmetro da duração, o fator 

temporal ganhou uma ressignificação devido à sua desagregação dos demais elementos 

formativos do som musical. Especialmente após a segunda metade do século XX, a 

multiplicidade de experiências que a música pode proporcionar se tornou uma preocupação 

de um número crescente de compositores, fazendo surgir diversas obras musicais e 

bibliográficas que tratam do assunto. Nesse período, a experiência cognitiva ganhou em 

importância, com a música se emancipando gradativamente do pulso musical e da 

necessidade de uma métrica como “uma estrutura em torno da qual as notas individuais são 

organizadas, e através das quais elas ganham uma quantificação duracional apropriada” 

(CLARKE, 1987, p.224), e se relacionando com outras problemáticas características da 

segunda metade do século XX, período no qual se observa que: 

1. Havia novas ideias de movimento e tempo, provenientes da física, 

filosofia, e psicologia, que levaram uma quantidade de teóricos a colocar o 

movimento e a energética musicais no centro de sua abordagem ao ritmo; 

2. A teoria de Schenker de tonalidade e dinâmicas tonais influenciou uma 

quantidade de abordagens ao ritmo e a revelação temporal de eventos 

musicais, especialmente entre os teóricos da América do Norte na segunda 

metade do século; 

3. Desenvolvimentos em linguística e psicologia da Gestalt influenciaram 

abordagens “arquitetônicas” do ritmo, engendrando teorias estruturalistas 

que enfatizam os aspectos hierárquicos do ritmo e da forma;  

4. Mudanças radicais no estilo musical, especialmente a ascensão da 

atonalidade e do serialismo, demandaram novas concepções de ritmo e 

métrica. Isto levou a várias teorias prescritivas do ritmo que foram 

frequentemente desenvolvidas (e comentadas) pelos próprios compositores 

(LONDON, 2008, p. 695). 
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No intuito de se dissociar dos cânones composicionais na distribuição das durações e 

temporalidades musicais, as gerações posteriores de compositores influenciados por estes 

pensamentos acabaram por adotar particularidades estilísticas buscando se relacionar 

diretamente com a autonomia da percepção musical, especialmente com relação ao pulso e a 

consequente possibilidade de poliestratificação temporal. Nesta época em especial, várias 

pesquisas sobre a percepção musical surgiram apontando elementos relevantes para a 

organização do som a partir dos processos cognitivos do ouvinte, contribuindo para o 

processo analítico e demais áreas musicais. Dessa forma, entende-se que os avanços nas 

pesquisas na área das ciências cognitivas prestam um grande auxílio para o entendimento dos 

processos cerebrais envolvidos na percepção musical, passando a figurar como uma 

ferramenta importante para a organização da estrutura sonora. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

 No primeiro capítulo, será apresentado um panorama de alguns dos principais 

conceitos de tempo advindos das perspectivas da física, da filosofia e da antropologia no 

intuito de fornecer as bases para o entendimento do que é o tempo e definir a ideia de 

temporalidade, entendida como a vivência, por parte do ouvinte, das durações dos eventos. 

Para isso, a noção de que os eventos sonoros estruturam o próprio entendimento do tempo 

irá balizar toda a pesquisa. 

No capítulo 2, as perspectivas de alguns compositores serão expostas para se 

averiguar de quais maneiras se deu a compreensão dos fenômenos temporais na técnica 

composicional no século XX e de quais maneiras ela se relaciona com a percepção de 

temporalidades envolvidas na fruição musical. Nesse capítulo, serão também agregados 

alguns conceitos do ponto de vista cognitivo, apresentando breves considerações advindas 

das ciências cognitivas e conceitos análogos na teoria e análise musicais, abrangendo alguns 

processos polifônicos e poliestratificados utilizados por algumas tendências musicais pós-

1950. 

A partir do entendimento proporcionado pela sobreposição de camadas estruturais 

dos parâmetros sonoros dos vários tipos de texturas polifônicas presentes nas obras que serão 
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analisadas, o capítulo 3 irá discutir a ideia da ocorrência de múltiplas temporalidades em 

concomitância, investigando as maneiras pelas quais a noção de temporalidade pode ser 

moldada a partir da relação entre os eventos que compõem um determinado ambiente rítmico 

a ser experimentado nas músicas. Com base nesses conceitos, no capítulo 4, serão analisados 

os procedimentos de sobreposição entre as articulações temporais nas obras escolhidas no 

intento de melhor compreender as múltiplas estruturas resultantes deste processo. No intuito 

de articular a teoria com a prática analítica, serão utilizadas composições instrumentais 

escritas entre a última década do século XX e os primeiros anos do século XXI para formação 

de câmara. Por entender que as composições solistas implicam em outras problemáticas 

temporais que fogem do escopo deste trabalho, estas obras foram escolhidas por 

apresentarem os processos de sobreposição temporal que motivaram esta investigação e 

demonstrarem a reflexão de alguns compositores de tendências pós-seriais, contemplando 

um repertório ainda pouco abordado em pesquisas analíticas. Foram escolhidas as seguintes 

peças: 

a) Akira Nishimura (n. 1953) – Quarteto de cordas n.2 “Pulse of the Lights” (1992); 

b) Beat Furrer (n. 1954) – Lied (1993); 

c) Carola Bauckholt (n. 1959) – Treibstoff (1995); 

d) Bryn Harrison (n. 1969) – Repetitions in extended time (2008); 

e) Alexandre Lunsqui (n. 1969) – Carretéis II (2014-15). 

Assim, o presente trabalho pretende discutir e verificar a capacidade de alteração da 

sensação temporal que, por conseguinte, pode vir a modelar temporalidades diversas na 

audição das obras pesquisadas. Por fim, espera-se que este trabalho dê a conhecer a 

potencialidade da música do final do século passado e do início deste século de moldar 

múltiplas temporalidades por meio das diversas articulações paramétricas que se distribuem 

na duração da composição musical e estimule a pesquisa das experiências cognitivas 

promovidas por este repertório, contribuindo para a divulgação dessas obras para um público 

mais amplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, procurou-se apontar a ocorrência de múltiplas temporalidades 

em concomitância a partir das análises realizadas em peças selecionadas do repertório 

erudito. As peças foram compostas para formações camerísticas e escritas entre os anos de 

1992 e 2015, abrangendo, assim, parte da produção musical do final do século XX até a 

primeira década e meia do século XXI. No primeiro capítulo, foram apresentados diversos 

conceitos sobre a ideia que se tem sobre o tempo e sua percepção, abrangendo algumas áreas 

do saber, como a filosofia, a física e a antropologia. Neste capítulo, foi definida a noção do 

tempo como dado vivenciado e moldado pelo ouvinte a partir das suas experiências. No 

segundo capítulo, foram abordados alguns compositores do século XX que especularam 

sobre questões ligadas à percepção temporal, especialmente no âmbito teórico, por meio de 

textos analíticos ou reflexivos. Para isso, foram fundamentais os conceitos apresentados pelo 

compositor Karlheinz Stockhausen sobre o tempo experimentado e organizado a partir dos 

eventos sonoros, servindo de base para as análises. No terceiro capítulo, a fim de se 

contextualizar o assunto da composição multicamadas, foram abordados alguns tipos de 

textura polifônica utilizadas ao longo do século passado a partir das definições de Robert 

Strizich (1991). Por fim, no quarto capítulo, as análises foram apresentadas em sequência 

cronológica de composição, apontando elementos entendidos como capazes de moldar a 

sensação de várias temporalidades sobrepostas. 

Entendendo que uma análise da distribuição dos eventos sonoros deve se dar de forma 

a considerar a percepção como elemento organizador das estruturas musicais, as definições 

propostas pelos autores selecionados alinharam-se perfeitamente à proposta deste trabalho 

por oferecerem possibilidades analíticas afeitas às características não apenas das obras 

escolhidas, mas também de outras composições que lidam com o aspecto da distribuição 

temporal dos eventos sonoros com sobreposições e defasagens paramétricas. Especialmente 

devido à abordagem baseada na estrutura da organização da composição musical com vistas 

ao molde da percepção do tempo, o texto de Stockhausen (1955) propôs uma série de 

categorias relativas a organização dos fenômenos temporais relacionadas às suas 

características perceptivas que foram importantes para as análises. De acordo com os 
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apontamentos analíticos realizados, a pesquisa conclui que as definições utilizadas se 

mostraram válidas para análise dos procedimentos técnico-composicionais, destacando 

aspectos da percepção temporal relacionados aos parâmetros de estruturação do material 

sonoro no tempo. Assim, a análise desses procedimentos pode contribuir para o campo 

teórico e analítico do repertório dos séculos XX e XXI. 

Sendo uma arte multiparamétrica, entende-se que a música pode oferecer diversas 

vivências temporais, e a superposição de parâmetros com relativa independência de certas 

tendências pós-segunda guerra – tais como o serialismo integral, a música concreta, a música 

eletrônica, e a música aleatória, por exemplo –, apresentam várias possibilidades ao ouvinte 

de escolher qual parâmetro se ater para articular a sensação de tempo. Contudo, este trabalho 

aponta para um fato que deve ser mencionado com preocupação: a pequena participação do 

repertório escrito a partir de meados do século XX até hoje nas pesquisas cognitivas, haja 

vista que a maior parte dos trabalhos nessa área ainda lida com um repertório escrito até final 

do século XIX e primeiras décadas do século XX e no qual predominantemente os parâmetros 

tendem a apresentar aspectos mais estáveis graças às segmentações formadas pelos processos 

de justaposição. Especialmente nas músicas polifônicas ou multicamadas das tendências 

musicais pós-1950, as constantes sobreposições paramétricas apresentam menor clareza na 

sua segmentação, de forma que os julgamentos das articulações temporais tendem a ser 

menos inequívocos. Com isso, entende-se que esse repertório poderia figurar com mais 

frequência nos trabalhos analíticos por ampliar conceitos ligados a percepção e vivência das 

temporalidades. 

Por fim, cabe ressaltar que as pesquisas na área das ciências cognitivas configuram 

uma ferramenta importante tanto para as investigações analíticas quanto para os demais 

campos da música, abrangendo os diversos aspectos do desenvolvimento sensorial e musical. 

Assim, mais do que conclusões, esta pesquisa trouxe novas perspectivas e questionamentos 

para o tema abordado e aponta para múltiplos caminhos a seguir. 
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