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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar as soluções técnicas e interpretativas 

encontradas para a execução do concerto para Clarinete e Orquestra, de John Corigliano. O 

trabalho está dividido em dois momentos. Inicialmente é feita uma análise do primeiro 

movimento da peça visando os aspectos técnicos-interpretativos e suas relações timbrísticas, 

abarcando uma visão geral. É mencionado a existência de técnicas expandidas de outros 

instrumentos da orquestra além do clarinete, que é o instrumento em análise no trabalho, por 

entender que estes têm importância estrutural na composição da obra. No momento seguinte, 

o foco se dá justamente no clarinete e as soluções técnicas sugeridas por mim tomando 

sempre como finalidade a maior expressividade musical pertinente à peça.   

 

Palavras-chave: Concerto para clarinete. Soluções técnicas e interpretativas. John 

Corigliano. Clarinete. 
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Introdução 

O objetivo deste trabalho é realizar uma descrição sobre as cadências do Concerto para 

Clarinete e Orquestra, de John Corigliano, buscando resolver questões técnicas e estéticas para a 

interpretação da obra. Este estudo será baseado na edição de 1993 do Concerto para Clarinete e 

Orquestra do referido compositor1. 

Foi feita uma análise estrutural da peça e anotações de ensaios relativos a soluções 

técnicas e interpretativas do ponto de vista do intérprete. Um estudo bibliográfico serve de 

referência quando comparado com as anotações e análise do autor.  

John Corigliano nasceu em Nova York, em 16 de fevereiro de 1938. Começou seus 

estudos no piano quando criança. Veio de uma família de músicos. Sua mãe pianista, e o pai um 

violinista, que por muitos anos foi Spalla da Orquestra Filarmônica de Nova York. Corigliano é 

um compositor de trilhas sonoras e foi vencedor do Oscar de melhor trilha sonora na edição de 

2000, por Le violon rouge. 

Com o intuito de aproveitamento da pesquisa, irei discorrer sobre esta obra, levando em 

consideração alguns esclarecimentos, sobretudo no que diz respeito ao ato interpretativo, a estética 

e a análise do intérprete versus partitura.  

Tudo que o intérprete vivencia exerce influência em certa medida, na formação de sua 

própria consciência, e que naturalmente influencia na sua interpretação musical, e boa parte deste 

conhecimento é introspectivo, tácito, internalizado no sentido de que a prática constante de se tocar 

um instrumento musical pode ser o veículo que o intérprete tenha mais contato com o fazer música. 

No primeiro contato com uma música, faz-se necessário alguns ponderamentos. O 

intérprete observa e analisa a partitura com o intuito de saber o que o compositor está dizendo, mas 

sobretudo tentando se encontrar naquela música, buscando soluções tanto técnica, quanto 

interpretativa. 

Em aulas com o professor Nuno Pinto, um renomado clarinetista Português, que desenvolve 

um trabalho intenso sobre música moderna e é também professor da ESMAE (Escola Superior de 

Música, Artes e Espetáculo) em Porto, o mesmo me explicava como era sua maneira para se estudar 

uma peça, dizendo: “Sempre que eu pegava uma peça para estudar, analisar, conhecer e depois 

tocar, antes disso, pegava a partitura, deixava em uma determinada distância e simplesmente ficava 

                                                 
1 CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 
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um tempo olhando à obra, com o intuito de mapear e internalizar todas as estruturas contidas na 

obra”.2  

A partitura é o veículo que o intérprete tem para com a música que ele vai tocar, isso 

justifica a atitude do professor Nuno Pinto de observar a partitura à distância, para depois fazer a 

sua primeira análise, tudo isso antes de experimentar a peça no instrumento. 

Celso Mojola em seu artigo: A interpretação da música contemporânea, diz: 

 

Sobre os problemas que envolvem extrair a interpretação unicamente do texto escrito, o 

sucesso dessa atividade depende das habilidades intelectuais e sensíveis do músico. O 

domínio da análise, a capacidade de leitura detalhada e inteligente de uma partitura e o 

conhecimento de aspectos da estética da arte contemporânea são fundamentais nesse 

momento (MOJOLA, 2000, p.33). 

 

Mojola segue: 

 

Intérpretes não acostumados a essa postura, intérpretes que mesmo em obras notadas 

tocam “de ouvido”, ou seja, alterando sem qualquer objetivo definido o documento 

original, terão dificuldades nesse novo mundo (MOJOLA, 2000, p. 33). 

 

Deste modo, o ato interpretativo é feito por um indivíduo que lê as ideias de um outro 

indivíduo através de uma partitura (tratando-se de música), o que tem como pressuposto decisões 

e direções do indivíduo intérprete (nota do autor). 

A citação do Celso Mojola nos leva a uma reflexão sobre alguns usos de tecnologias 

modernas na interpretação musical. Muitos intérpretes têm o hábito de escutar outros intérpretes 

através de gravações, talvez com o intuito de amadurecer uma peça. A questão é, que com isso 

muitas vezes acaba fazendo com que ele seja um repetidor. 

Como será a atitude desses intérpretes repetidores diante de uma partitura nova da qual eles 

farão uma estreia mundial? O trabalho que proponho desenvolver justifica-se tendo como base 

este questionamento. Pretendo trabalhar o Concerto para Clarinete e Orquestra de John Corigliano 

porque também farei uma estreia local do mesmo. Assim sendo, fiz algumas anotações sobre as 

soluções técnico-interpretativas que encontrei durante o estudo e ensaio da peça e aqui as 

transcrevo para que elas também funcionem como uma análise interpretativa da mesma. 

                                                 
2 Entrevista realizada no dia 15/04/2015 com o professor Nuno Pinto na fábrica da Buffet Crampon – França. 
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Essa pesquisa será de caráter qualitativo, pois tem como fundamento a relação entre 

intérprete e obra. Será feita inicialmente uma revisão de literatura concernente a análise e ao ato 

interpretativo. Em seguida realizar-se-á uma análise estrutural da peça, tendo como foco as duas 

cadências do primeiro movimento, onde estão concentrados os principais problemas técnico-

interpretativo do clarinete solo. Com esse enfoque, as interferências da orquestra não serão 

analisadas com profundidade, tendo em vista que as soluções técnicas e interpretativas estarão 

voltadas para o clarinete solo. Durante os ensaios da peça, foram anotadas soluções técnicas-

interpretativas dadas pelo intérprete. Com base na revisão bibliográfica, na análise estrutural da 

peça e nos apontamentos de ensaio foram feitas a análise e interpretação dos dados.  

         Este trabalho se justifica na reflexão que se faz a respeito do ato interpretativo. A análise 

interpretativa parte de um viés mais amplo do que uma análise harmônica, melódica e formal. O 

interprete, além da análise formal e material deve buscar soluções técnicas e estéticas para a 

interpretação da obra. 

Paula e Borges comentam: 

 A partir dos escritos relativo a psicologia cognitiva de Steven Pinker, apresentados no 

livro Como a mente funciona, discute sobre o desenvolvimento dos eventos interiores, ou 

mentais, relacionados às ações que regem a execução instrumental (PAULA e BORGES, 

2000, p.29).  

 

Winter e Silvera (2006) explicam como que as informações obtidas através da pesquisa 

e análise auxiliam na interpretação e execução de uma obra musical. 

 

          As músicas do século XX e XXI, de modo geral, por serem novas e pouco executadas, além 

de normalmente se basear numa estética que não a tradicional, oferece um campo real de 

interpretação. O interprete tem que se debruçar numa partitura desconhecida, encontrar soluções, 

e se identificar com a obra. O Concerto para Clarinete e Orquestra, de John Corigliano, é um 

exemplo dessa música nova. Uma análise interpretativa dessa obra justifica o trabalho proposto.  
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1 Uma descrição estrutural das cadências 

O primeiro movimento do concerto está delimitado por duas cadências, conhecido pela 

dificuldade técnica elevada entre os profissionais. É importante observar que a edição a ser 

analisada estará com o clarinete na afinação em dó, ou seja, soando o som real do instrumento. A 

cadência I, intitulada como Ignis Fatuus3 inicia-se com um movimento “o mais rápido possível” 

num Pianissimo sussurrado em um movimento contínuo (sem indicação de compasso), um 

movimento fluxo de vai e vem, como um ritmo de uma labareda: ele inicia com Mi, Fá, Sol, Lá 

bemol e Si bemol, seguindo: Si, Dó, Ré e Mi, que seria a imitação das primeiras quatro notas, 

voltando ao Dó sustenido como na primeira parte, apresentado na figura 1. 

 

Figura 1 – Movimentação de ondulação da cadência 1 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Esse tipo de movimentação vai seguir até atingir a nota Mi 5 do clarinete, que seria o ponto 

mais agudo do trecho, voltando para a região média do clarinete ralentando até chegar a nota Ré 4 

e Mi 4, onde ele faz um movimento ondulatório em microtons, e neste movimento ele vai 

diminuindo até o silêncio total (figura 2). 

 

 

 

 

                                                 
3 “Fogo-fátuo”, que é uma luz azulada que pode ser avistada em pântanos, brejos, cemitérios etc. E que é também a 

inflamação espontânea do gás dos pântanos, resultante da decomposição de seres vivos: plantas e animais típicos do 

ambiente. 
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Figura 2 - Fim da primeira parte da movimentação 1 em microtons ao niente 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Em nº 1 de ensaio, o clarinete retoma o mesmo movimento que finalizou com ¼ de tom, 

para prosseguir o movimento contínuo do início da peça em uma 8ª a cima, nesta movimentação 

as flautas aparecem fazendo efeitos de ondulações com ¼ de tom em pianíssimo entre as notas: Mi 

bemol 3 e Ré, sustentando esta nota até o fim da seção, desta maneira conduzindo a uma preparação 

para o Interlúdio com toda orquestra (figura 3). Esta nota que as flautas sustentam em ¼ de tom 

será notório no desenvolvimento de todo esse processo de movimentações sonoras, ornamentais e 

de técnicas expandidas que o clarinete juntamente com a orquestra faz no decorrer das cadências. 

Nesse ponto, o clarinete faz uma nova movimentação que será importante no desenvolvimento de 

todo o concerto: toca-se a nota Si bemol ornamentada com saltos, mais um fragmento melódico 

ornamentado já visto anteriormente, sempre enfatizando a nota Si bemol. Esta nota segue num 

acelerando gradativo e crescendo sem interrupção, salta para a nota Ré 2 num processo de 

desaceleração gradativo. Si bemol 4 e Ré 2 são as duas notas de referência dessa nova 

movimentação apresentado na figura 4. 

 

Figura 3 – Continuação da movimentação 1 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

 



6 

 

 

 

Figura 4 – Movimentação 2 sendo desenvolvida com as notas fundamentais deste trecho: Si bemol 4 e Mi 2 

 

 
 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Em número 2 de ensaio, sobre a nota Ré 2 camuflada pelo clarinete, as cordas atacam sob 

o contínuo das notas Mi bemol e Ré das flautas em ¼ de tom, com essa base, partindo do Ré 2 o 

clarinete faz um arpejo com notas não repetidas atingindo a nota Si bemol 4 e voltando pelo mesmo 

caminho para o Ré inicial, o qual faz novamente um acelerando gradativo atacando por mais uma 

vez o arpejo anterior em movimento: “o mais rápido possível”, seguido de um ostinato saltado 

dentre um Mi bemol 4 e um Mi 3. Segue-se uma nova figura melódica, que começa com um trinado 

no Mi bemol ornamentado com salto mais rápido possível, concluindo na nota Ré, e subitamente 

apresenta uma figura melódica com as notas Si bemol, Ré bemol e chegando em glissando até a 

nota Dó, o qual foi retirado da primeira movimentação da cadência (inciso A) figura 5.  

 

Figura 5 - Inciso A 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

A partir do número 3 de ensaio, aparecem formas de compassos para o controle do condutor 

(figura 6), onde o clarinete apresenta uma movimentação mais melódica, saindo do: “lentamente e 

segue acelerando” até chegar a expor o material já apresentado anteriormente. Em seguida faz um 

acelerando gradativo com a nota Mi 5, ao qual se segue com saltos ornamentados nas notas: Dó 

sustenido, Ré sustenido e Mi no inciso B (figura 7), onde continua com um desacelerando até o 

nada. 
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Figura 6 - Movimentação 3  

 
Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

 
Figura 7 – Inciso B 

 
Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Nesta mesma movimentação, a orquestra entra com um acorde que o compositor, ao 

escrever Program Note, citou como um acorde que seria importante para se desenvolver a peça 

(figura 8). 

 

Figura 8 - Importante acorde para desenvolvimento da peça 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Depois de uma fermata longa em silêncio, a orquestra continua com um trinado entre Mi 

bemol e Ré em ¼ de tom, (número 4 de ensaio). Sobre este trinado, o clarinete repete o movimento 

inicial, sendo interrompido pela nota Si bemol 4 ornamentada e dobrada pela orquestra, em seguida 

aparece um arpejo em: “o mais rápido possível”, descendente que chega até a nota Mi bemol 3, 

onde seria a nota do acorde no qual o compositor trabalhou a cadência, e logo em seguida o arpejo 

ascende para a nota Si bemol 4 ornamentada e finaliza o movimento com um arpejo já citado 

anteriormente (figura 4), entretanto, em movimentação contrária até chegar no Si bemol 4 com um 

trinado que gradativamente vai ralentando e diminuindo o intervalo de ½ tom à ¼ de tom a baixo, 
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para que assim o clarinete ataque a nota Lá, que também seria outra nota importante do acorde 

básico, desta maneira finalizando as movimentações da primeira parte da cadência (figura 9). 

 

Figura 9 - Final das movimentações da primeira parte da cadência 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Em número 6 de ensaio tem início um Interlúdio de 19 compassos, na qual a orquestra 

desenvolve os elementos da primeira cadência. No final do compasso 19 do interlúdio, em anacruse 

ao compasso seguinte, o clarinete inicia uma ação juntamente com a orquestra: a orquestra está 

numa fermata com a nota Lá em duas extensões abertas (uma nota fundamental da composição), o 

clarone repete a movimentação 2, já exposta pelo clarinete solo. Com a nota Ré 1 o clarone faz o 

acelerando gradativo, que logo em seguida ataca o Ré 1 arpejando com notas não repetidas 

atingindo a nota Si bemol 3 e descende até chegar ao Ré 1 novamente. Em contrapartida, o clarinete 

desenvolve outras movimentações paralelas com o clarone, onde já foi apresentado anteriormente 

no início da cadência, que aqui as chamo de inciso C (figura 10 e 11).  

 

Figura 10 - Inciso C, no segundo compasso o clarinete solo toca as notas: Lá bemol, Sol, Lá e Si bemol em colcheias. 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 



9 

 

 

 

Figura 11 - Esses incisos são similares devido ao intervalo, porém com notas diferentes, uma tornando-se o espelho da 

outra.  

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993.  

 

O mais interessante dessas movimentações que surgem deste ponto em diante com a 

orquestra, o clarinete solo, o clarone e demais instrumentos de igual importância, são os timbres 

expostos por cada instrumento que desenvolvem essas movimentações, por exemplo: o clarone ao 

repetir a movimentação 2, faz exatamente as mesmas notas e figuras, porém, em uma extensão 

abaixo do clarinete solo, outra consideração plausível seria o acorde base, já citado e desenvolvido 

pela orquestra, onde o compositor utiliza o acorde uma 8ª a baixo. Deste modo, pensa-se que a 

intensão das movimentações esteja voltada para uma questão timbrística e muito particular de cada 

instrumento que expõe essas movimentações. 

Em número 11 de ensaio, é tomado o andamento: Presto com semínima = 144 bpm, a 

orquestra inicia com duas notas pedais: Lá 2 e Lá bemol 3, cujo o ataque é camuflado pelo clarinete 

solo, que expõe a movimentação do inciso C em notas longas com trinados em ¼ de tom (figura 

12). Em seguida o clarinete repete a movimentação 1, em mezzo piano e com staccato mais rápido 

possível, (posteriormente comentarei sobre as soluções que encontrei nessa passagem, para se tocar 

o staccato com velocidade rápida). 

 

Figura 12 - Inciso C, em uma 8ª a baixo sendo ornamentada e ampliada. 

 

 
Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Em número 12 de ensaio, como no número 11 de ensaio, temos uma figura que retoma ao 

movimento inicial em staccato e gradativamente levando o acelerando em legato para um arpejo, 

o qual culmina novamente no Si bemol 4 ornamentado. 
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Em número 13 de ensaio ele volta a enfatizar a nota Si bemol 4 com ornamentos, como 

aconteceu na movimentação 2 anteriormente, e com o andamento: semínima = 152 bpm4. Neste 

momento, a orquestra vem ganhando força com uma massa sonora cada vez maior, com dinâmicas 

sempre mais fortes e a exposição de todas as movimentações contidas até aqui, chegando ao ponto 

mais culminante da primeira cadência, em número 16 de ensaio, semínima = 160 bpm, forte e 

sforzando.     

Do número 16 de ensaio ao número 19 de ensaio, a orquestra ataca com o acorde 

fundamental da peça, seguindo um continuo com semicolcheias em contraponto imitativo feito 

pelo naipe de cordas (figura 13), a partir dos elementos da movimentação 1. Concluindo a 

movimentação 1 desenvolvida pela orquestra, começando em anacruse, as madeiras nas regiões 

grave desenvolve um movimento imitativo em colcheias, que serve de base para o clarinete.  

 

Figura 13 - Trecho tocado pelas cordas 

 

 
Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

A partir de 3 compassos que antecedem o número 20 de ensaio, onde o clarinete solo volta 

a tocar, ele apresenta e desenvolve a mesma figura da movimentação 3 por ampliação com trinados 

em ½ tom. 

Em número 21 de ensaio, a orquestra tem um continuo: “o mais agudo possível e rápido 

com notas cromáticas”, sobre esse continuo o clarinete faz a mesma figura já apresentada em letra 

A e número 13 de ensaio por ampliação, uma 8ª a baixo (a nota Si bemol ornamentada), em 

contraponto com notas longas do xilofone, numa intensidade em fortissimo (figura 14 e 15).     

 

                                                 
4 Bpm: Batimentos por minutos. 
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Figura 14 – Trecho com notas saltadas e ornamentadas 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Figura 15 – O clarinete toca a movimentação com ataques do xilofone 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

A partir do número 22 de ensaio, ele desenvolve o mesmo motivo com trinados e glissandi, 

diminuindo gradativamente as distâncias das notas variando as alturas em direção a região aguda, 

atingindo a nota Fá 5 (número 23 de ensaio, Pesante mínima = 80 bpm). 

Em número 23 de ensaio, a orquestra apresenta um pedal com as notas: Si 3 e Si bemol 4, 

e na região grave, um pedal com as notas: Ré bemol, Dó, Fá e Lá que será sustentado até o final 

dessa apresentação com movimento: Pesante, em Mínima = 80 bpm. Essas notas juntamente com 

a movimentação do clarinete, são transposições já apresentadas em quatro antes do número 8 de 

ensaio e também em número 11 de ensaio. O clarinete faz um acelerando gradativo que logo vai 

sendo imitado pela orquestra. Mais adiante, o clarinete reapresenta a figura ornamentada no inciso 

B (figura 16), em seguida ele faz uma inversão do arpejo feito em número 2 de ensaio, conforme 

demonstra a figura 17. 
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Figura 16 - Inciso B, sendo espelhado ½ tom a cima e com figuras mais prolongadas 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

  

 

 

Figura 17 - Movimentação inversa do arpejo apresentado no início da cadência 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

Em número 24 de ensaio, a orquestra continua com imitações de acelerando e desacelerando 

gradativo, enquanto o clarinete fragmenta o arpejo anterior para se chegar a nota Lá bemol 5 e Sol 

5 em notas longas repetidas. Com a nota Fá 5, o clarinete continua o movimento de acelerando 

gradativo retornando ao movimento inicial, com o inciso B. Em número 25 de ensaio, enquanto o 

clarinete desacelera gradativamente a nota Fá 5, a orquestra toca as notas: Lá bemol 5 e Sol 5 

repetido, como no movimento anterior do clarinete. A orquestra termina este movimento com o 

acorde fundamental da cadência. Em número 27 de ensaio, o clarinete retoma a movimentação 1, 

como ligação à segunda cadência. Observei que formalmente essa primeira cadência contém uma 

exposição e desenvolvimento. Do início da peça até o número 11 de ensaio, o material exposto: 

com movimentos contínuos, a predominância da nota Si bemol como um meio de desenvolvimento 

temático utilizando-se ornamentos, um acorde fundamental para se desenvolver a cadência, 

acelerandos e desacelerandos gradativos, arpejos que se iniciam com as notas Ré 2 e Si bemol 4 

que se invertem, movimentações melódicas, trinados em ½ tom, glissandi, a exploração timbrística 

dos instrumentos e cores utilizadas para se desenvolver a peça. A partir do número 11 de ensaio 
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até o fim da cadência I, o compositor desenvolve o seu material explorando toda a orquestra e o 

clarinete, com o material exposto.   

Cadência II, Corona Solis5. O compositor não separa a cadência I da cadência II. A 

orquestra ataca no início da cadência II com uma nota Lá bemol 4 oitavada e um cluster, enquanto 

o clarinete sustenta a nota: Lá bemol 5, que já antecedeu no final da primeira cadência para a 

segunda.  

Aqui a orquestra e clarinete solo definem algumas notas principais: Lá bemol, Ré bemol, 

Mi bemol e Si bemol, que estão organizadas por quintas, essas notas servem de apoio para o 

desenvolvimento das movimentações do clarinete. Ainda sobre a cadência II, o clarinete tem um 

desenho com as notas: Lá bemol 5, Sol e retorna para o Lá bemol. Ele desenvolve este movimento 

logo em seguida com as mesmas notas saindo do extremo agudo e descendo em oitavas até chegar 

na região grave com um acelerando gradativo, em seguida com a nota Ré 2, ele arpeja em notas 

não repetidas: “o mais rápido possível” até a nota Lá bemol 4, e partindo de um trinado de ½ tom, 

ele faz o mesmo movimento inicial da cadência II com as notas: Lá bemol e Sol, terminando em 

uma fermata com acelerando gradativo com as notas: Lá bemol 4 e Sol 2, seguindo com o mesmo 

desenho de arpejo ascendente sem notas repetidas, agora entre as notas: Mi bemol 2 e Ré bemol 4. 

Todo o solo do clarinete está sendo levemente pontuado pela percussão (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
5 “coroa do sol”, uma versão macrocósmica do microcosmo: Ignis Fatus da cadência de abertura. (CORIGLIANO, 

1993). 
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Figura 18 - Inicio da Cadência II e leve pontuações da percussão 

 

 
 

Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

A orquestra faz a primeira interferência grande nessa cadência, ela faz um arpejo 

descendente sem notas repetidas, porém invertido, chegando em um cluster numa extensão grave 

(figura 19), o qual servirá de apoio para a próxima figura do clarinete. Enquanto a orquestra ataca 

o cluster na região grave, o clarinete toca a nota: Ré 4 com ornamentos, em seguida toca um arpejo 

descendente sem notas repetidas e volta com o mesmo movimento até chegar a notas Ré 4 

novamente, esse desenho continua na extensão do Ré 5 ornamentado e diminuindo cada vez mais 

o tempo das figuras, depois outro arpejo descendente ornamentado até o Mi bemol 3 e volta com 

um arpejo ornamentado novamente até chegar a nota Ré 4, desta maneira finalizando com um 

arpejo ornamentado descendente até chegar a nota Mi bemol 2 finalizando a movimentação com 

um apoio curto da orquestra tocando as duas notas fundamentais desta movimentação: Mi bemol e 

Ré. 
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Figura 19 - “Arpejo realizado pela orquestra” 

 
Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

 

A partir da letra C de ensaio, o clarinete tem um caráter de desenvolvimento concertato, 

onde o clarinete dialoga mais com a orquestra. O clarinete faz a mesma movimentação inicial da 

cadência I, entretanto em fortíssimo e a orquestra logo em seguida faz um movimento imitativo e 

canônico do início da cadência I, com notas saltadas, “não alinhada com o clarinete”, o mais rápido 

possível. Essa figura termina com a nota: Mi bemol 4, o clarinete em uníssono com a orquestra 

apoiado por um cluster na região grave. 

Em letra D de ensaio, a orquestra toca as notas: Mi bemol 5 e Ré 3 com oscilação exagerada. 

Sob essas notas da orquestra, o clarinete faz uma referência a movimentação 2 da primeira 

cadência. Em seguida, como na movimentação 2, o clarinete faz uma ampliação com um 

acelerando gradativo e notas saltadas, a orquestra conclui o movimento do clarinete com um ataque 

nas notas: Mi bemol 4 e Ré 5, notas já citadas anteriormente. 

Em anacruse a letra E de ensaio, o clarinete reinicia o mesmo movimento canônico baseado 

na movimentação 1 chegando à nota Si bemol 4 em trinado de ½ tom. Na letra F de ensaio, o 

clarinete continua tocando a nota Si bemol 4 com ornamentos saltados, que é uma referência já 

citada anteriormente e finaliza esta movimentação com um glissando do Si bemol 4 para o Lá 4, 

uma movimentação que foi utilizada na conclusão da primeira cadência que antecede o interlúdio.    

Esse glissando nas notas: Si bemol 4 e Lá 4 vão ser importantes para dar continuidade no 

desenvolvimento desta movimentação, passando pela letra G até chegar a letra H de ensaio. Essa 

ampliação é uma referência ao número 14 de ensaio. 

Em anacruse da letra H de ensaio, o clarinete tem um movimento “o mais rápido possível” 

com uma escala ascendente sem notas repetidas, chegando em um Ré 4, com o qual ele faz um 

movimento de acelerando gradativo, saltando para a nota Lá bemol 2. Nesse momento uma parte 

da orquestra ataca a nota Si 4 em um movimento rápido com semicolcheias, enquanto isso alguns 
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instrumentos graves da orquestra estão tocando as notas: Lá -1, Si bemol -1 e Dó bemol -1, 

causando dissonâncias em segundas com a pulsação fixa em colcheias, mantendo o tempo em 

semínima = 160 bpm a partir da letra F de ensaio. O clarinete ao saltar da nota Ré 5 à nota Lá 

bemol 2, finaliza com a nota prolongada no Lá bemol 2, seguindo em um arpejo ascendente, que 

caminha para a nota Lá bemol 4, tendo o mesmo desenho feito anteriormente com ½ tom 

descendente. 

A movimentação que antecede a letra I de ensaio possui uma figura que faz uma referência 

ao número 14 de ensaio, em acelerando gradativo e já dentro da letra I ele imita e desenvolve a 

figura anterior em acelerando gradativo. 

Antecedendo a letra J de ensaio, o clarinete reapresenta a nota Si bemol 4 ornamentada, 

finalizando num ralentando decrescente com colcheias. Enquanto isso a orquestra na mesma linha 

continua com a pulsação em colcheias na região grave e ao mesmo tempo vai desenvolvendo 

movimentações como: acelerandos gradativos, glissandi perpassando por vários instrumentos 

mantendo em fortíssimo e com muita energia. 

Em letra K de ensaio, a orquestra ataca clusters nas regiões graves com sforzandi, enquanto 

o clarinete toca a nota Mi bemol 5 com ornamentos e arpejos ascendentes sem notas repetidas, 

descendo em glissando até a nota Ré 5. Esse inciso é uma imitação de uma figura apresentada 

anteriormente a partir da letra F de ensaio. Ainda sobre essa movimentação, essa figura que o 

clarinete reapresenta está sendo desenvolvida por uma técnica de composição na qual 

gradativamente acrescenta notas ao grupo: repete o mesmo inciso e acrescenta em colcheia as notas 

Mi e Mi bemol, novamente ele apresenta o mesmo inciso acrescentando as notas Mi, Fá, Ré bemol 

e Dó. 

Na letra L de ensaio, a orquestra apresenta uma nova figura com a nota Ré 2 sempre 

variando entre grupos de três e duas colcheias, em ad. Lib. e rápido. Enquanto isso, outro grupo da 

orquestra faz um desenho com acelerando gradativo numa escala descendente, chegando até a nota 

Mi bemol -1 e descende em glissando à nota Ré -1. Tais movimentações estão sendo sempre 

apresentadas por números para ajudar nas entradas em que o maestro deve conduzir a orquestra, e 

paralelo a essas movimentações da orquestra, o clarinete continua repetindo o inciso anterior, 

diminuindo ritmicamente a distância entre as notas e ascendendo cada vez mais por ½ tons para o 

extremo agudo com as notas Fá sustenido 5, Fá 5, Sol 5 até chegar a nota mais aguda do trecho, o 

Lá bemol 5. Essa nota que o clarinete sustenta no extremo agudo serve de ligação e reapresentação 
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do início da cadência II, com notas saltadas descendo em oitavas com acelerando gradativo à nota 

Ré 2 e rapidamente subindo com um arpejo, sem notas repetidas, chegando ao Lá bemol 4 

ornamentado chegando à letra M de ensaio.  

A partir da letra M de ensaio todas essas movimentações estão sendo reapresentadas, 

chegando novamente a duas notas já apresentadas no extremo agudo do clarinete solo: o Lá bemol 

5 e Sol 5, sempre por ampliação e variando entre ½ tons até concluir essa movimentação com 

glissandi “imitando sirenes”, conforme é descrito na partitura. Paralelo a isso, a orquestra se 

prepara para concluir o primeiro movimento do concerto, sempre retomando movimentações já 

apresentadas nas duas cadências, como uma forma de desenvolvimento. 

Concluindo o primeiro movimento, toda a orquestra gradativamente retorna à dinâmica 

apresentada no início da primeira cadência. Pensando em uma análise holística sobre as dinâmicas, 

a peça inicia com o niente, cresce até o fortíssimo e regressa ao niente. Neste mesmo ponto, as 

movimentações apresentadas como: 1) pulsação em colcheias com notas dissonantes e com 

intervalos de segundas; 2) a presença do acorde fundamental para a construção do primeiro 

movimento, conforme o compositor descreve na nota de programa; 3) a retomada da movimentação 

I da cadência I agora na região média e aguda do clarinete e a presença da forma de compasso são 

materiais que foram desenvolvidos no decorrer de toda a peça, desse modo conclui-se o primeiro 

movimento. 
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2 Soluções técnicas e interpretativas 

 As questões técnicas e interpretativas, que aqui estarei apresentando, vieram de práticas 

performáticas e analíticas da peça durante dois anos de estudo. Estas soluções partirão de um 

pensamento subjetivo, tendo em vista que cada intérprete poderá encontrar várias soluções sobre a 

mesma peça, pois aqui tratamos do ato interpretativo. A subjetividade será indispensável ao 

intérprete após uma certa altura de sua vida musical, porque é através desse senso crítico que ele 

irá encontrar caminhos e soluções coerente dentro do ato interpretativo, que decorre de toda a sua 

construção e trajetória da sua vida musical.    

O início da peça nos traz grandes movimentações com colcheias em “o mais rápido 

possível”, trechos prolongados como esse é comum utilizar-se da técnica de respiração circular. 

Sobre esta técnica Rehfeldt diz: 

 

Respiração Circular em instrumentos de sopro é a antiga prática de produzir um som 

contínuo usando as bochechas como um saco de ar, parecido com uma gaita de fole, 

inalando pelo nariz e forçando o ar pela boca e garganta através do instrumento 

(REHFELDT, 1994, p.81). 

    

 As soluções encontradas referentes às utilizações de ¼ de tom no clarinete estará voltado 

em dois pontos importantes da peça: em número 1 de ensaio, onde o clarinete toca a nota Mi bemol 

3 com ondulações à nota Ré 3, e em letra A de ensaio, no inciso que antecede o interlúdio. A parte 

do clarinete em análise está para clarinete em Dó. Quando se transpõe para o som de efeito a parte 

do clarinete solo, referente às notas Mi bemol 3 com ondulações à nota Ré 3 em número 1 de 

ensaio, o clarinete tem as seguintes notas: Fá 3 e Mi 3 em ¼ de tom. As soluções encontradas para 

a execução de ¼ de tom entre essas duas notas, foram a utilização dos dedos nas chaves anelares 

do corpo inferior do instrumento, juntamente com meio dedo anelar da mão esquerda no orifício 

da parte superior do instrumento em ondulações, demonstrado na Figura 20. Já na letra A de ensaio, 

na qual antecede a entrada do interlúdio com as notas Si bemol 4 e Lá 4 são feitos trinados de ½ 

tom e finalizando a movimentação com ¼ de tom. Neste trecho, quando se transpõe para o som de 

efeito, o clarinete irá tocar as notas Dó 4 e Si 4. A solução encontrada neste trecho foi tocar a nota 

Dó com trinado de ½ tom com as chaves 7 e 8, logo em seguida ao passar para o trinado de ¼ de 

tom, toca-se com as chaves 7 e 12, dessa maneira essa movimentação finaliza-se com ondulações 

microtonais entre as duas notas até o niente (Figura 21). 
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Figura 20 - Ao lado a solução encontrada para se tocar o trecho em número 1 de ensaio. 

 

 
 

Fonte: foto do autor ilustrando a solução encontrada para execução do referido trecho. 
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Figura 21 - Abaixo a solução encontrada para se tocar o trecho que antecede o interlúdio 

 

 
 

 
 

Fonte: foto do autor ilustrando a solução encontrada para execução do referido trecho. 

 

 A partir do número 11 de ensaio, vale a pena ser ressaltado outro trecho da peça, nela há a 

utilização de staccato em “o mais rápido possível” (figura 22). Aqui para a solução desta 

movimentação, muitos instrumentistas de Sopro, já na metade do Século XX até os tempos atuais, 

utilizam-se de uma técnica que vem sendo cada vez mais difundida e que está tornando-se mais 

usual para a resolução de um staccato cada vez mais rápido, o que chamamos de staccato duplo ou 

triplo. A solução para esse trecho foi encontrada no livro “Clarinet Fundamentals” de um 

renomado clarinetista alemão chamado Reiner Wehle. (WHELLE; 1994) 
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Figura 22 - Trecho da Cadência I, a partir de número 11 de ensaio apresenta-se o uso do staccato em “o mais rápido 

possível” 

  

 
Fonte: CORIGLIANO, John. Concert for Clarinet and Orchestra. New York: G. Schirmer, 1993. 

                                             

  

Reiner Wehle afirma que as sílabas utilizadas para o uso do staccato duplo consistem na 

pronúncia das sílabas “ta” e “ka”, ou se a pronúncia for melhor utiliza-se “te” e “ke”. A pronúncia 

com o “ta” e “ka” tende a ter uma certa dificuldade devido à abertura da boca juntamente com o 

peso da língua. Já com a sílaba “te” e “ke” aparenta-se mais anatômico e leve (não desconsiderando 

a importância do fluxo de ar). Contudo, ao se tocar o clarinete com esses exemplos, será notório a 

diferença entre essas sílabas. 

Diante dos estudos de staccato duplo desse método de Reiner Wehle do ano 2007, percebe-

se um leque de possibilidades para a fluência desta técnica. Ele utiliza de ritmos variados, de 

extensões que sai do Sol 3 até o Mi 2 e depois do Sol 3 até o Sol 4 e toca-se escalas diatônicas 

(figura 23).   
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Figura 23 - Estudos de staccato duplo 

 

 
Fonte: WEHLE, Reiner. Clarinet Fundamentals, Vol. 1. Schott Music, Mainz, 2007, p. 52 – 60. 

 

A partir do número 23 de ensaio, onde o clarinete começa a desenvolver movimentações 

no extremo agudo, foi encontrado uma solução para afinar a nota Lá bemol 5, (em anacruse ao 

segundo compasso do número 24 de ensaio). Essa nota ao se transpor para o som de efeito, será o 

Si bemol 5. Quando se toca com a mão esquerda nas chaves de número: 3 R, 11 juntamente com o 

dedo polegar no anel a baixo, 10 e o segundo e terceiro dedo no anel e orifício superior, é notório 

o equilíbrio da afinação nesse trecho, tendo a consciência de que soluções como essas variam de 

instrumento para instrumento e de pessoa para pessoa (figura 24). 
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Figura 24 - Abaixo a solução encontrada para se tocar a nota de efeito Si bemol 5  

 

 
 

 
 

Fonte: foto do autor ilustrando a solução encontrada para execução do referido trecho. 
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Considerações finais 

 Este trabalho trouxe caminhos para divulgar o acesso as novas tendências de 

estéticas composicionais e técnicas expandidas no clarinete. O Concerto para Clarinete e Orquestra, 

de John Corigliano é um desafio para os clarinetistas devido ao uso variado dessas técnicas. Esse 

desafio foi o ponto de partida para este trabalho, diante das dificuldades técnicas encontradas 

principalmente nas duas primeiras cadências as quais são motivo da análise descritiva deste 

trabalho.  

Encontrar soluções técnicas em obras do século XX e XXI, exige do intérprete um contato 

mais intenso com o instrumento. Experimentar sons e encontrar soluções técnicas é trabalho que 

um intérprete pode oferecer a outros, o que torna gratificante uma ação para a construção de novos 

caminhos.   

Nesse sentido ofereci neste trabalho uma análise descritiva das duas primeiras cadências e 

observações de soluções técnicas e interpretativas que encontrei durante o estudo-ensaio da peça. 

Espero que este trabalho possa alcançar as soluções de outros intérpretes.   
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