
notas sobre o aprendriz de novos sons 

 

Esta é uma peça didáctica que pretende explorar os novos sons que surgem 

principalmente como alargamento tímbrico das possibilidades do violoncelo e do piano. 

Estes aspectos reflectem-se na distorção do som do violoncelo, através de diferentes 

aproximações ao cavalete ou da pressão exagerada do arco na execução; no piano 

refletem-se na obtenção de harmónicos (aflorando-se as cordas no seu interior, em 

simultâneo com a execução no teclado), no efeito do som das cordas em surdina 

(abafando-as) ou ainda os pizzicati, (beliscando directamente as cordas no interior do 

piano). A peça inclui ainda electrónica, sendo esta componente mais uma contribuição 

para abrir espaço à escuta de novos sons. Claro que estes sons não são assim tão novos, 

pois a sua utilização foi iniciada aproximadamente há cem anos no caso do piano, há 

cerca de oitenta no caso da electrónica, e o alargamento da exploração tímbrica do 

violoncelo tem origem ainda num passado mais remoto. Contudo, no percurso de um 

estudante de música, este tipo de técnicas não é muito abordado, sendo por vezes 

apenas trabalhadas em estudos superiores ou mesmo já no meio profissional.  

A música apresenta-se escrita sem compasso, maioritariamente com uma figuração livre 

com algumas passagens de figuração rigorosamente notada, mas igualmente sem 

compasso. Assim, entre o violoncelo e o piano existe uma grande flexibilidade na 

interpretação, sendo que o compromisso vertical (sincronismo) entre os dois 

instrumentistas não é sistemático, acontecendo no início de determinados gestos 

musicais iniciados em simultâneo, mas com desenvolvimento independente desses 

gestos. A electrónica é concebida previamente em estúdio, dividida em diversos 

fragmentos, que resultam da manipulação de objectos sonoros criados a partir dos 

mesmos instrumentos, mas que são lançados em tempo real, ora iniciando gestos 

musicais simultaneamente com o violoncelo e o piano, ora independente deles, 

funcionando o operador da electrónica como mais um intérprete. 

Ao iniciar a escrita da obra na altura em que Paulo Gaio Lima nos deixou, acabou por 

surgir de forma natural uma pequena homenagem a este nosso amigo e grande 

violoncelista. Tendo Paulo Gaio Lima também estreado as minhas Miniaturas para 

Violoncelo solo, são aqui incluídas na electrónica algumas frases dessa peça que, de 

certa forma, o mantêm em diálogo connosco durante a materialização da música em 

concerto. 
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