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Resumo: O presente artigo consiste em uma análise da obra Time and Motion Study I, 

para clarinete baixo solo, do compositor Brian Ferneyhough; na qual são apresentados 

alguns aspectos de sua poética composicional. 
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Então, houve este período onde tive que encontrar alguma nova motivação para compor, 

e finalmente esta motivação (na série Time and Motion Study) foi a total integração de 

todas essas coisas que haviam me interessado como ser humano intelectualizado, 

podemos dizer – as várias filosofias, as idéias de poética, as maneiras básicas de olhar o 

mundo [...] (FERNEYHOUGH, 1998: p. 277; tradução do Autor). 

 

A série Time and Motion Study foi composta por Brian Ferneyhough entre 1971-

1977, fazem parte desta: Time and Motion Study I, para clarinete baixo solo; Time and 

Motion Study II, para violoncelo e live eletronics; e Time and Motion Study III, para 16 

vozes com percussão e amplificação eletrônica. Somando um total de aproximadamente 

cinquenta minutos, as obras não possuem nenhum material conectivo aparente, a não ser 

um princípio de expansão sonora. Inicialmente temos uma performance solística, 

seguida por instrumentista cercado por uma rede tecnológica, que através de seu 

tratamento e do conteúdo musical apresentado: dialoga, amplifica e distorce o 

enunciado apresentado pelo intérprete. E por último um grande grupo de indivíduos, 

cujas ações vocais são complementadas pela percussão e espacialmente redistribuídas 

através de autofalantes localizados na sala de concerto. 

 

A ideia do compositor era que cada peça fosse independente em seus próprios 

termos e através das singularidades presentes em cada uma delas - alcançadas por um 

trabalho composicional individualizado - ocorressem relações profundas que 

propiciariam sua reunião. A busca por uma polifonia mental
2
, na qual o intérprete deve 

realizar diversas ações instrumentais simultaneamente, é um dos fatores que percorre 
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toda a série; alcançada através da sobreposição e intensa variação de informação 

articulatória presente nas partituras ou em ações físicas (ou vocais) específicas. Por 

exemplo, as vocalizações e modificações na espacialização, feitas por meio de pedais, 

que o violoncelista tem que realizar na segunda peça; e a combinação de recursos 

técnicos trabalhados simultaneamente na primeira peça, presente nas utilizações 

simultâneas de variações referentes à coluna de ar e tipo de embocadura, juntamente 

com ações de dois tipos de frullato: ora convencional, executado pela rápida vibração da 

língua do instrumentista e ora gutural (Ex.1). 

 

 

 
Ex.1- Diferentes tipos de combinação de ações instrumentais; os dois primeiros 

referentes à quinta página da partitura e o terceiro à sexta
3
. 

 

 

No exemplo acima apresentamos três diferentes formas de interação de técnicas 

instrumentais, em todas ocorre uma variação da embocadura para execução simultânea 

do vibrato – exceto no caso da segunda, que ocorre o glissando labial - e do smorzato. 

Combinado a estes teremos a variação timbrística (representada pelos diferentes tipos de 

cabeças de nota), a ação do trinado, na primeira; e a presença do frullato convencional e 

do frullato gutural, respectivamente na segunda e terceira. Além disso, no primeiro e 
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terceiro casos, o compositor pede ainda uma diferenciação de nível dinâmico entre as 

ações. 

 

Frequentemente interrogado pela utilização de tais procedimentos, visto que em 

algumas de suas obras o intérprete raramente pode dar conta de forma integral de todos 

os detalhes de execução, Ferneyhough afirma que o papel do instrumentista não é 

apenas revelar quantitativamente as nuanças sonoras presentes na partitura, mas traçar 

um percurso pessoa a partir da escolha dos caminhos possíveis dentro de suas peças, nas 

quais pode evidenciar ou ocultar certos elementos. 

 

Time and Motion Study I começou a ganhar vida em 1970, como uma série de 

fragmentos para clarinete solo, uma possível parte adicional para a obra Cassandra’s 

Dream Song (1970). Voltando a este material somente em 1977, Ferneyhough enfatizou 

os anos transcorridos desde sua primeira abordagem; através da criação de uma rede de 

procedimentos formais atuou deformando os elementos iniciais, que desta maneira, não 

se configuraram como motivos ou temas, mas como níveis adicionais de discurso. 

 

A peça foi construída pela oposição e integração de tipos contrastantes de 

atividade; inicialmente observamos que esta é rápida e regular, um trinado que 

gradualmente vai se expandindo no registro (Ex.2). Opondo-se mais adiante, temos 

outro tipo de atividade: desconjuntada, com saltos largos e padrões rítmicos 

imprevisíveis (Ex.3), quase didaticamente temos a presença de pausas iniciando e 

finalizando os intercâmbios. 

 

 

 
Ex.2- Trecho inicial da partitura de Time and Motion Study I. 

 

 



 
Ex.3- Trecho referente à terceira linha da página inicial de Time and Motion Study I, 

que caracteriza o segundo tipo de atividade. 
 

 

Temporalmente existem momentos de maior permanência e momentos de maior 

alternância entre os diferentes tipos de atividade. Contudo, como estas estão em 

constante deformação sua distinção gradativamente torna-se cada vez mais complexa; o 

compositor utiliza ainda incrustações e justaposições entre suas características. Estes 

dois procedimentos podem ser exemplificados na página quatro da partitura (Ex.4), 

onde logo na primeira linha temos a presença de um grupo de notas repetidas fortemente 

acentuadas, que se encontra justaposto ao gesto que o antecipa. Posteriormente as notas 

repetidas são gradualmente incrustadas dentro do fluxo de elementos diferenciados até o 

final da penúltima linha, onde aparecem isoladas (Ex.5).  

 
Ex.4- Trecho inicial da quarta página da partitura de Time and Motion Study I; está 

assinalado o grupo de notas acentuadas justaposto ao gesto precedente. 

 

 



 
Ex.5- Quarta linha da quarta página de Time and Motion Study I, nela encontram-se as 

notas repetidas acentuadas que aos poucos dominam o espaço sonoro. 
 

 

Um gesto possui maior permanência que as demais, sendo sempre retomado, e 

apesar de suas constantes deformações em diversos momentos traz á tona características 

próprias. Se observarmos as duas primeiras páginas da partitura, veremos como o 

trinado inicial é deformado até sua dissolução, perdendo totalmente a forma inicial. 

Prosseguindo até o final da terceira página, o compositor retrocede este processo 

fazendo com que voltem alguns traços iniciais, porém modificados e inseridos em um 

novo contexto. Outro fator relevante é o gradual direcionamento deste elemento para o 

agudo, que culmina no final da peça com um salto e sua apresentação no registro mais 

agudo do instrumento. 

 

Detalharemos o processo descrito acima: primeiramente ocorre uma gradual 

expansão no registro do gesto inicial, mantendo seu caráter de trinado/trêmulo e pouco a 

pouco se direcionando para o agudo, a nota Fá constitui uma espécie de pedal e ao final 

desta aparição somam-se dois grupos de duas frases curtas ascendentes, separadas por 

um trinado com as mesmas alturas do inicio da peça (Ex.6). 

 

 

 

 

 



 
Ex. 6- Trecho referente ao aparecimento inicial do gesto dos trinados; na partitura 

encontra-se nas três primeiras linhas. As frases estão indicadas pela ligadura pontilhada 

e os trêmulos pelas bandeirolas acima do pentagrama
4
. 

 

 

Ao final da terceira linha da primeira página, esse elemento é retomado, mas são 

as frases que realizam mais intensamente o direcionamento para o agudo (Ex.7) e 

sempre têm como uma de suas primeiras alturas a nota Fá, que também inicia a seção e 

assume um papel fundamental na delimitação de uma zona de ressonâncias deste gesto. 

 

 

 

Ex.7- Trecho referente ao segundo aparecimento do gesto dos trinados; na partitura 

encontra-se nas duas últimas linhas da primeira página, e no início da segunda. 
 

 

Os trinados/trêmulos, presentes aqui em menor número, funcionam como forma 

de expansão em direção ao registro grave, além de antecipar algumas das alturas que em 

seguida são utilizadas pelas frases. Seu conteúdo forma uma segunda zona de 

ressonâncias com alturas bastante próximas (Ex.8). 

 

 

 
Ex.8- Trinados/trêmulos presentes na segunda seção, em seguida seu conteúdo 

harmônico disposto linearmente no pentagrama. 
 

 

Paralelamente aos procedimentos descritos acima, ocorre também uma 

compressão temporal. Por exemplo, a primeira seção dura dezenove colcheias, a 

segunda doze e terceira apenas oito. Nesta última há um retrocesso no processo de 
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deformação do gesto: voltam os trêmulos intercalados por apenas uma frase 

descendente e ocorre uma maior permanência na região grave (Ex.9).  

 

 

 
Ex.9- Terceira seção; referente ao final da primeira linha e início da seguinte, ambas na 

segunda página. 
 

 

A quarta e quinta seções trazem características bastante distintas a este gesto, é 

criada uma melodia polifônica através do congelamento de alturas em uma única 

posição do registro (Ex.10) que individualmente se movimentam em intervalos 

próximos e expandem rapidamente os níveis. Tal operação é mais intensa na quinta 

seção, na qual são criadas pequenas frases que rapidamente alcançam a região mais 

aguda (Ex. 11). 

 
 

 

Ex.10- Quarta seção, os diferentes níveis polifônicos estão indicados através de cores 

diferentes. Na partitura podemos encontrá-la na terceira linha da segunda página. 
 

 

 
Ex.11- Quinta seção, os diferentes níveis polifônicos estão indicados através de cores 

diferentes. Na partitura podemos encontrá-la na segunda página no final da terceira 

linha e início da quarta. 

 



É importante ressaltar que os procedimentos aplicados a este gesto não são 

lineares, Ferneyhough os opera através de avanços e retrocessos, contrações e 

expansões: após cada série de deformações são trazidos de volta aspectos iniciais ou 

referentes a apresentações antecedentes. Na última linha da página três da partitura, 

regressam os trinados/trêmulos que compõe o gesto inicial (Ex.12), assim como sua 

gradual expansão. Porém em uma nova região do registro e com aspectos rítmicos 

diferenciado; este processo culmina, como dissemos anteriormente, em um salto para a 

região mais aguda do instrumento (Ex.13). 

 
 

 
Ex.12- Última linha da terceira página da partitura de Time and Motion I. 

 

 

 
Ex.13- Trecho final referente à última linha da partitura de Time and Motion Study I. 

 

 

Citamos anteriormente a importância da nota Fá como amálgama harmônica 

entre todas essas seções iniciais e como ponto de partida da ampliação do registro. Logo 

na segunda seção é atingido um âmbito da tessitura bastante vasto, seguido por um 

retrocesso na terceira seção e uma gradual expansão nas duas seguintes (Ex.14). 

 

 

 
Ex.14- Tessitura do registro utilizada em cada uma das seções. 

 

 

Também podemos citar a sobreposição e o entrelaçamento de processos 

paramétricos como uma recorrência nas obras de Ferneyhough, que se tornam evidentes 

no tratamento rítmico dado ao gesto inicial de Time and Motion Study I. A tabela abaixo 

(Tab.1) representa em sua primeira linha a velocidade dos eventos, indicada na partitura 



pela proporção das quiálteras no espaço temporal de uma colcheia; e na linha seguinte a 

quantidade de acentos presentes em cada quiáltera. Na primeira seção o que prevalece 

são acellerandos e ritardandos lineares, em ambos os planos, com uma exceção no 

trecho final (assinalada em vermelho) no qual ocorre um aumento significativo no 

número de acentos seguido por sua rápida diminuição, além da decomposição de um 

dos grupos de quiálteras em dois pares desiguais  

 

 

I -) duração: 19  

10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 

0 1 0 2 3 1 1 3 1 3 

 

13 12 11 10 10 10 10 11* 

(5- 6) 

13 

1 1 1 1 1 4 2 2 0 

Tab.1- Processos rítmicos aplicados à primeira seção de Time and Motion Study I; a 

linha superior representa a proporção das quiálteras, e a inferior o número de acentos.  

 

 

Os aumentos e diminuições lineares da densidade temporal, no que diz respeito 

às quiálteras, também estão presentes na segunda seção com apenas um acellerando 

brusco no final (indicado em vermelho). Os acentos abandonaram este processo em prol 

de um comportamento mais irregular e ocorre sua diferenciação timbrística através da 

utilização de slap tongues com altura definida, que constituirão um novo nível dentro 

deste procedimento (também destacado em vermelho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II -) duração: 12  

10 10 11 12 13 13 14 13 12 11 

0 1 1 5 3 1 0 4 1 1 

         2 

 

10 16 

0 1 

Tab.2- Processos rítmicos aplicados à segunda seção de Time and Motion Study I: a 

primeira linha representa a proporção das quiálteras; a segunda o número de acentos e a 

terceira de slap tongues. 

 

 

Na terceira seção (Tab.3) ocorre uma fragmentação maior do espaço temporal 

através da utilização da decomposição das quiálteras de colcheia em pares desiguais (em 

vermelho na tabela abaixo), propiciando uma maior diferenciação e possibilitando a 

criação de mais um nível. 

 

 

II -) duração: 8  

12* 

(5- 7) 

11* 

(6- 5) 

15* 

(8- 6) 

11 13 13* 

(5- 8) 

12* 

(5- 7) 

10 

0 1 1 2 3  0 1 

1 1 2 2 2 1 0  

Tab.3- Processos rítmicos aplicados à primeira seção de Time and Motion Study I: a 

primeira linha representa a proporção das quiálteras, com suas respectivas 

decomposições entre parênteses; a segunda o número de acentos; e a terceira de slap 

tongues. 

 

 

A diminuição que ocorre na duração das seções concentra e enfatiza os 

procedimentos descritos acima e a gradual modificação timbrística, que ocorre através 

da crescente utilização de diferentes tipos de slap tongues e de frullatos, altera as 

características habituais da sonoridade do instrumento.  

 

 

 

 

 



Considerações finais 

Ferneyhough enfatiza a importância tanto na escuta quanto na prática 

composicional de uma potencialidade de movimentos
5
. Em suas obras os inúmeros 

elementos estão em constante modificação e por vezes acoplam-se uns aos outros; não 

existem mais relações funcionais, estruturais, narrativas ou um método dado 

previamente que garantiria a eficácia das operações realizadas durante o ato da 

composição. Forma-se um espaço comum a todos, onde os elementos “se confrontam 

localmente ao invés de se comporem estruturalmente” (DELEUZE, 2007: p. 30).  

 

As constantes deformações sofridas pelos diversos componentes, nos deslocam 

em direção à um espaço onde estão em evidência os microdetalhes, as diferentes figuras 

e “seus jogos de degradé ou de contraste” (FERRAZ, 1997: p. 74). A mobilidade 

presente nos processos composicionais que a todo o momento podem se reconfigurar, se 

sobrepor, ser interrompidos ou retomados, ora evidenciando aspectos das figuras, ora 

dos gestos e ora da textura, também abarcam interpretação e escuta das obras de 

Ferneyhough através da multiplicidade de perspectivas com as quais seus intérpretes e 

ouvintes estabelecerão seu “contraponto pessoal” (id, 1998: p. 215). 
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