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Abstract
Metric modulation technique is an important and innovate compositional and interpretative tool
used by composers and musicians in XX and XXI centuries. The celebrated American
composer Elliott Carter is considered one of the creators of this technique. This article presents
the results of research conducted at the Uberlândia Federal University (Brazil) where we
studied the metric modulations used by Carter in the piece Canaries. Among the results of the
research is the creation of an interactive metronome that allows the musician to hear the music
pulse while listening simultaneously to the new pulses that arise during the modulatory
proceedings until the conclusion of metric modulations.
Keywords: Metric modulation, timpani, Elliott Cater, Canaries, interactive metronome.

Introdução
Elliott Cook Carter Jr. é um consagrado compositor norte americano vencedor
de dois Prêmios Pulitzer. Nascido em 11 de dezembro de 1908 na cidade de
New York, estudou música em Harvard de 1926 a 1932 e em seguida com
Nadia Boulanger em Paris.

Depois de um período compondo em estilo

neoclássico, Carter passou a escrever musicas atonais e ritmicamente
complexas. Suas composições incluem obras para as mais diversas
formações.
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“Eight Pieces for Four Timpani” é um conjunto de oito pequenas obras para
tímpanos solo tocado por um instrumentista. Seis obras foram escritas em 1949
(“Saëta”, “Moto Perpetuo”, “Recitative”, “Improvisation”, “Canaries” e “March”) e
outras duas (“Canto” e “Adágio”) adicionadas ao conjunto em 1966 em gratidão
a Jan Williams, professor na University of Buffalo Music Faculty, por sua
colaboração na revisão das obras. O conjunto de obras foi amplamente
divulgado e apreciado pelas inovações na escrita e performance dos tímpanos,
pelo extenso uso de técnicas composicionais inovadoras e uma rica exploração
de novos timbres através da utilização de técnicas inovadoras como: utilização
do cabo da baqueta para tocar o instrumento, exploração de nota morta (deadstroke1), variação na região de toque dos tímpanos, exploração de glissandos e
vibração simpática entre os diferentes tímpanos.
Em “Eight Pieces for Four Timpani”, Carter explora amplamente a técnica de
modulação métrica e através da análise dessas obras podemos nos deparar e
estudar um grande número de possibilidades de sua utilização. Segundo Geary
Larrick:
Percussionistas são muito afortunados por terem em seu repertório alguns exemplos sublimes
da modulação métrica escrita pelo compositor americano Elliott Carter. Em Eight Pieces for
Four Timpani (one player), a modulação métrica aparece diversas vezes em “Saëta”,
“Improvisation”, “Canaries”, “March”, e perto do meio de “Recitative (Larrick 1988: 46).

Na pesquisa aqui apresentada focamos nosso estudo na sétima dessas oito
peças dedicada a Raymond DesRoches e chamada Canaries. Segundo Carter
(1950: s.p.), Canaries é uma referência à dança francesa dos séculos XVI e
XVII antecessora à giga, supostamente importada do “homem selvagem” das
Canary Islands; em 6/8 com ritmos pontuados, fragmentados e desenvolvidos.
Nessa obra o compositor utiliza processos de modulação métrica e a
exploração de um grande número de efeitos sonoros nos tímpanos através de
toques em diferentes regiões ou mesmo da utilização de toques como o deadstroke. Jan Willians comenta que usualmente utiliza Canaries como a peça final
de uma suíte de quatro obras, pois segundo o autor “a intensidade,

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Dead-stroke: técnica onde o intérprete percute o instrumento mantendo a baqueta encosta na
pele após o toque.
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complexidade rítmica e técnica, e a ampla gama de dinâmicas a torna
extremamente mais eficaz” (Willians 2000: 14).
Em música, modulação métrica é a mudança de um andamento para outro
onde o valor de uma figura do primeiro andamento é equivalente ao valor de
uma figura do segundo andamento, como uma espécie de pivot. Essa técnica
parte do pressuposto de que existe uma proporção matemática entre as figuras
rítmicas de andamentos musicais diferentes, sendo possível realizar mudanças
de andamento e métrica de maneira sutil produzindo rallentandos ou
acelerandos com grande precisão rítmica, evitando que tais mudanças ocorram
bruscamente ou aleatoriamente.
Uma das técnicas de compositores modernos é a modulação métrica, ela ocorre quando um
pulso rítmico muda gradualmente através da utilização de um denominador comum de notação.
O ritmo pode diminuir ou acelerar. Como na modulação harmônica, a mudança é feita
gradualmente – embora às vezes muito rapidamente; o novo ritmo parece “florescer” fora do
tempo antigo, de forma que muitas vezes é imperceptível para o ouvinte. Em minha opinião,
este aspecto de “camuflagem” é muito eficaz em provocar uma resposta emocional sutil no
ouvinte atento de músicas contendo modulação métrica (Larrick 1988: 46).

Historicamente as mudanças de andamento dentro de uma obra são realizadas
pelos intérpretes de maneira subjetiva. Quando os intérpretes encontram ao
longo das partituras termos como rallentando, accelerando ou mesmo a
realização de mudanças bruscas de andamento, não possuem uma relação do
tempo anterior com o novo andamento e acabam realizando essas mudanças
de maneira aleatória.
Elliott Carter prefere utilizar no lugar de modulação métrica o termo modulação
temporal e o define como sendo “um procedimento no qual cada tempo
constituído de pulsos segue de uma maneira ordenada entre os diferentes
compassos” (Carter 1997: 226).
1.Oficinas de interpretação
O primeiro passo no estudo da obra Canaries foi a leitura e identificação dos
“trechos problemáticos”. O passo seguinte foi realizar uma análise de todas as
modulações métricas utilizadas por Carter nessa obra (essa análise foi
apresentada pelos autores em (Pereira e Traldi 2010). Jan Willians comenta
que:
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Não há melhor exemplo de modulação métrica do que os 25 primeiros compassos dessa peça
(Canaries). Tenho em muitas ocasiões utilizado esse trecho para demonstrar como funciona a
modulação métrica ou demonstrar como pode ser utilizada pelos compositores. O ciclo
completo de tempos nesses 25 compassos, iniciando em semínima pontuada = 90 e
regressando a esse tempo no compasso 25 é nada menos que brilhante (Willians 2000: 14).

Após a compreensão e resolução dos problemas teóricos encontradas na obra,
em sua grande maioria ligada às modulações métricas, percebemos que na
prática, os processos modulatórios que precedem as modulações causam
certa “instabilidade” na manutenção dos andamentos. Segundo Benadon “o
grau de precisão temporal atingido pelo performer dependerá não só de sua
habilidade técnica, mas também de outros fatores, tais como andamento,
dinâmica e tipo de instrumento” (Benadon 2004: 566).
A utilização dos metrônomos convencionais não contribuíam de maneira
efetiva no estudo da obra, pois os mesmos não são capazes de realizar
processos modulatórios e modulações métricas, não permitindo uma visão e
compreensão do todo musical. Estudar a obra por trechos acaba “viciando” o
intérprete a tocar fragmentado, o que normalmente, impede que o mesmo ligue
as idéias musicais e dê sentido ao todo.
Assim, percebemos que precisaríamos de alguma ferramenta que contribuísse
para o estudo e visão geral da obra. Através da realização de uma série de
oficinas de interpretação foram desenvolvidas estratégias de estudo e
performance das modulações estudadas que levaram ao desenvolvimento de
um Metrônomo Interativo que nos possibilita-se controlar as mudanças de
andamentos de maneira que o “todo” da obra não fosse comprometido.
2.Metrônomo Interativo
Como já foi exposto, durante o desenvolvimento das oficinas de interpretação,
notamos que a realização das modulações métricas, no momento da
performance, não ocorrem de maneira tão natural como imaginávamos durante
a realização das análises. Assim, sentimos a necessidade de desenvolver,
através do software Pure Data, um metrônomo capaz de realizar essas
modulações. Esse Metrônomo Interativo auxiliou no estudo e realização das
modulações presentes em Canaries.
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O Metrônomo Interativo desenvolvido realiza os pulsos dos diferentes trechos
musicais através de sinais sonoros e visuais. As escolhas e configurações
desse metrônomo foram realizadas utilizando as análises das modulações e
processos modulatórios previamente realizadas e apresentadas por (Pereira e
Traldi 2010). Assim, uma análise diferente da realizada poderia gerar uma
configuração diferente do Metrônomo Interativo.
O metrônomo foi desenvolvido com dois sons e estímulos sonoros diferentes.
O timbre dos sons pode ser alterado tornando a diferença dos timbres num
intervalo menor ou maior ou até mesmo deixando os dois sons com o mesmo
timbre. Assim, cada intérprete pode selecionar os timbres de acordo com seu
gosto. O sinal luminoso é realizado através de um pulso preto nos dois grandes
círculos (vermelho e verde).

Figura 1: Imagem do Metrônomo Interativo desenvolvido no software Pure
Data.
No início são tocados dois tempos em branco e sinalizados pelo círculo menor
(roxo), em seguida, o andamento inicial da obra passa a ser realizado pelo som
1 e círculo 1 (vermelho). No momento do primeiro processo modulatório o som
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2 e o círculo 2 iniciam o novo andamento ao mesmo tempo em que o som 1 e o
círculo 1 estão realizando o primeiro andamento da obra. No momento em que
ocorre a modulação métrica o som 1 e círculo 1 param e o som 2 e círculo 2
continuam com o novo andamento. Na próxima modulação o som 1 e círculo 1
irão iniciar o novo andamento e assim por diante em todas as modulações
presentes em Canaries.
A próxima imagem apresenta uma numeração nas diferentes funções do
Metrônomo Interativo.

Figura 2: Descrição das funções do Metrônomo Interativo.
Andamento inicial: Antes de iniciar o metrônomo o intérprete deve selecionar
qual será o andamento inicial da obra. Carter escreveu a obra com andamento
inicial de semínima pontuada igual a 90bpm, além desse andamento são
disponibilizados mais quatro andamento (75bpm, 60bpm, 45bpm e 30bpm).
Esses diferentes andamentos possibilitam ao intérprete iniciar seus estudos
num andamento mais lento e ir gradativamente acelerando a execução da
obra. Quando o intérprete seleciona um desses andamentos o metrônomo
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automaticamente calcula todas as modulações e andamentos diferentes que
ocorrem durante a obra e os realiza dentro da mesma proporção.
1.

Início: O botão início (azul) inicia o metrônomo a partir do início da obra.

Os botões Parte2, Parte3, Parte4, Parte5 e Parte6 (verde água) possibilitam ao
intérprete durante seu estudo iniciar de diferentes pontos da obra. Seguindo a
análise realizada, a obra é dividida em seis grandes partes e é exatamente do
início dessas partes que o metrônomo inicia. As partes são: a) Parte1:
compasso 01 (início da obra); b) Parte2: compasso 25; c) Parte3: compasso
50; d) Parte4: compasso 78; e) Parte5: compasso 89; f) Parte 6: compasso
109.
2.

Círculo Luminoso Roxo: Sempre que o metrônomo for iniciado serão

realizados dois pulsos no andamento inicial e indicados através desse sinal
luminoso antes do inicio da parte selecionada.
3.

Stop: Esse botão para o metrônomo a qualquer momento. Não é

possível iniciar novamente o metrônomo do momento que você parou, assim, é
necessário zerar e iniciar de uma das seis partes possíveis apresentadas no
item 2.
4.

Zerar: Zera o metrônomo. Sempre que o metrônomo for parado é

necessário zerá-lo através desse botão antes de iniciá-lo novamente.
5.

Som 1: Esse slide vermelho possibilita alterar o timbre do som 1.

6.

Som 2: Esse slide verde possibilita alterar o timbre do som 2. O timbre

dos sons 1 e 2 podem ser alterados antes ou durante a execução do
metrônomo. Quando o timbre for alterado antes do início do metrônomo o som
pode ser ouvido clicando no círculo correspondente (círculo 1 para o timbre do
som 1 e círculo 2 para o timbre do som 2).
7.

Círculo 1: Sinal luminoso vermelho que pisca junto com o sinal sonoro

do som 1.
8.

Círculo 2: Sinal luminoso verde que pisca junto com o sinal sonoro do

som 2. O círculo 1 e o círculo 2 possibilitam visualizar os pulsos da obra, os
processos modulatórios e modulações métricas presentes na obra.
Discussões e conclusões
As modulações métricas nas obras de Carter são precedidas de processos
modulatórios, que podem ser realizados de diversas formas. Assim, o estudo
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de modulação métrica torna-se indispensável na formação de compositores e
intérpretes versáteis, contribuindo para a adaptação às diferentes linguagens
estéticas da música dos séculos XX e XXI.
O desenvolvimento e estudo com o Metrônomo Interativo possibilitou estudar
os processos modulatórios e as modulações métricas com mais precisão o que
facilitou nas mudanças de região de toque e manulações encontradas ao longo
da obra Canaries. As cinco possibilidades de andamentos iniciais do
Metrônomo Interativo, mantendo as proporções matemáticas em toda a obra e
as possibilidades de escolha dos timbres dos dois pulsos permitiram a exata
percepção e compreensão dos processos modulatórios e das modulações
métricas de maneira gradual.
O andamento inicial da obra proposto por Carter de semínima pontuada igual a
90bpm faz com que após ocorrerem algumas modulações métricas alguns
trechos fiquem muito rápidos. Um exemplo é o trecho entre os compassos 81 e
88 onde após ocorrerem modulações métricas o valor da semínima é igual a
162bpm.

Figura 3: Trecho da peça Canaries do compasso 81 ao 88.
Nesse trecho de tercinas de colcheias existem ao menos três possibilidades de
manulação e estudá-lo utilizando o andamento inicial dificulta na fluência de
movimentos. Já utilizando o andamento de 45bpm é possível testar as
manulações, corrigir as regiões de toque e garantir a igualdade das notas sem
perder o sentido musical do trecho. Segundo Jan Willians:
Tem que ter muito cuidado para que o ritmo de abertura não seja mais rápido que a nota
indicada de semínima pontuada igual a 90, caso contrário, devido às modulações métricas,
tempos posteriores serão muito rápidos, o que torna muito difícil tocar a peça de maneira limpa.
Além disso, se o andamento estiver muito rápido, a clareza da melodia será perdida na
ressonância dos tambores (Willians 2000: 14).
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Outro exemplo é o trecho final compreendido entre os compassos 109 e 146
onde Carter restabelece a semínima pontuada a 90bpm (andamento inicial da
obra) e mantém o valor da colcheia até o fim da obra, porém, Carter utiliza as
fórmulas de compasso 2/8 e 3/16 como fragmentos rítmicos que soam como
apogiaturas. O Metrônomo Interativo foi programado para subdividir as
colcheias em semicolcheias nas mudanças de fórmula de compasso para 2/8 e
3/16 e as reagrupar novamente após retornar às outras fórmulas de compasso.
Assim, o estudo com o Metrônomo Interativo contribui muito na compreensão
rítmica do trecho por dois motivos. Primeiro por subdividir os andamento e
torná-los mais fluentes e segundo pela possibilidade de estudar o mesmo em
quatro andamentos mais lentos que o original.

Figura 4: Trecho da peça Canaries do compasso 118 ao 131. Exemplo da
utilização das formulas de compasso 2/8 e 3/16.
A realização das oficinas de estudo da obra Canaries com o auxilio do
Metrônomo Interativo e utilizando as cinco possibilidades de andamento,
repetidas vezes, proporcionou ao intérprete tocar a obra com uma precisão e
fluência muito maior. O estudo sistemático com o metrônomo faz com que o
intérprete absorva os andamentos e suas mudanças e proporciona maior
precisão e segurança no momento da performance.
O contato diário com o instrumento é essencial para os intérpretes. O estudo
aqui

apresentado

demonstrou

que

a

técnica

musical

agregada

às

possibilidades tecnológicas pode ampliar e expandir o conhecimento do
instrumentista auxiliando no processo de compreensão, estudo e performance
de diferentes obras.
Vídeos do Metrônomo Interativo com as cinco possibilidades de andamento
podem ser encontrados em:
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1. 90bpm: http://www.youtube.com/watch?v=fJq-61yPWTs
2. 75bpm: http://www.youtube.com/watch?v=ErEKTbL8SD8
3. 60bpm: http://www.youtube.com/watch?v=ImQD4L6tuZ4
4. 45bpm: http://www.youtube.com/watch?v=IsYgHWWXheg
5. 30bpm: http://www.youtube.com/watch?v=c5busvzL5HU
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