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Conceito 

 

 Desde fins de 2019, a humanidade inteira passa por uma situação de crise global devido 

à pandemia do coronavírus COVID-19. Ao que tudo indica, na maioria dos lugares do mundo, 

felizmente o ápice desta crise já passou. Enquanto as instâncias governamentais e de saúde 

agora se voltam para a gestão endêmica desta doença, a humanidade como um todo começa o 

processo de cura e olhar para um novo futuro. Neste exercício de reflexão consciente e gestão 

muitas vezes inconsciente de sentimentos e traumas, a arte tem um papel fundamental. 

 Como parte deste processo, a proposta artística da Oficina de Composição da 40º 

Oficina de Música de Curitiba arrisca-se a sugerir um exercício de inversão de valores: 

enquanto o contágio médico de um vírus, especialmente numa pandemia, é certamente algo 

terrível, que muitas vezes conduz à morte, é preciso lembrar que há muitos contágios que 

produzem vida. O papel das bactérias na elaboração de queijos e cervejas, as simbioses de 

microrganismos que habitam o corpo humano e permitem seu bom funcionamento, são 

exemplos biológicos que apontam neste sentido. Isso se expande para o contágio de ideias, das 

trocas conscientes e inconscientes de conhecimentos e influências entre culturas inteiras ou 

meros indivíduos. É preciso não ignorar que, com demasiada frequência, também estes podem 

ser contágios de morte, carregando marcas de opressão, relações desiguais de poder, 

apropriações à força. Estas devem ser denunciadas e rejeitadas. Ainda assim, não é possível 

nem desejável imaginar a humanidade através de lentes ou projetos de pureza, quer de grupos, 

quer de indivíduos. Nós nos constituímos individual e coletivamente através de múltiplos 

contágios. Esta percepção carrega consequências para a prática da criação musical, e em 

específico da composição dentro da tradição ocidental da música de concerto, ainda muito 

marcada por pressuposições românticas de individualidade, gênio, e supremacia do 

compositor. A ideia de que um único compositor (ou, infelizmente ainda mais raramente, 

compositora) cria uma obra que tem forma fixa definida pela partitura e que pertence ao seu 

criador, é ainda o paradigma reinante.  

 A proposta artística da Oficina de Composição vai no movimento contrário: buscar o 

consentimento uns dos outros para que as muitas individualidades dos e das compositoras se 

contagiem de forma a gerar mais arte, a gerar inter-relações, a gerar vida sonora. E que, ao 

ouvir este organismo coletivo em movimento, também o público perceba e se lembre que 

pertencemos a uma rede, sem a qual a arte não faz sentido, ou sequer existe. Como parte do 

processo de cura dos traumas de uma pandemia, esta oficina propõe e celebra a possibilidade 

de contágios consentidos que gerem vida. 

 

 

 

 



Caveat 

 

 Atenção! As obras criadas para a Oficina de Composição não precisam ter relação com 

assuntos relacionadas à pandemia COVID-19, ou qualquer dos aspectos mencionados no 

parágrafo acima, quer de forma explícita, quer oculta; quer nos títulos, quer nos materiais. Tais 

conexões são possíveis se um compositor assim o desejar, mas são desaconselhadas, por 

arriscar desviar o interesse da música para conceitos externos. Antes, o impacto do conceito na 

proposta artística se materializa no processo de criação e na forma final do concerto. Este fato 

permite que obras pré-existentes possam ser utilizadas na oficina.  

 

 

Duração: 3-7 minutos 

 

Cada compositor ou compositora (i.e., Aluno Ativo) deverá compor entre 3 e 7 minutos de 

música. Este tempo pode ser utilizado para uma peça única e contínua, ou pode ser dividido 

em movimentos ou ciclos de miniaturas de menor duração.  

 

 

Instrumentação: flauta, saxofone, violão, violoncelo 

 

A formação total do Ensemble Móbile para esta oficina é de quarteto, formado pelos seguintes 

instrumentos, (incluindo instrumentos alternativos): 

 

 Flauta (flauta, flauta piccolo, flauta alto, flauta baixo) 

 Saxofone (sax soprano, sax alto, sax tenor, sax barítono) 

 Violão 

 Violoncelo  

 

 

As composições devem ser escritas para pelo menos três instrumentos dentre os elencados 

acima (i.e., devem ser para trio ou para quarteto). Em caso de obras em diversos movimentos 

ou ciclos de miniaturas, instrumentações menores podem ser usadas, desde que solos e duos 

não ultrapassem aproximadamente dois terços da duração total do ciclo ou peça. O motivo para 

isto é pedagógico, uma vez que preocupações com inter-relações de instrumentação são parte 

essencial do ofício do compositor. Caso seja necessário, o Professor Márcio Steuernagel poderá 

atuar como regente.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Macro-composição: Márcio Steuernagel & Alunos Ativos 

 

 O processo de composição das peças e de criação do concerto final visa oportunizar 

contágios entre as ideias e materiais sonoros dos e das compositores integrantes da Oficina de 

Composição. As obras resultantes serão articuladas em um concerto final que será organizado 

como uma macro-composição, que poderá repetir obras, pedaços de obras, ou inclusive 

sobrepor obras e materiais advindos das obras. No entanto, cada obra de cada compositor 

será tocada pelo menos uma vez inteira e sem sobreposições. No caso de ciclos, as partes 

constituintes de uma obra não necessariamente serão tocadas juntos, podendo os fragmentos 

serem dispersos ao longo do concerto. Esta macro-composição final será composta pelo 

Professor Márcio Steuernagel, em colaboração próxima com os alunos, que terão voz ativa 

também neste processo.  

 

 

Processo 

  

 Como dito acima, o processo de composição das peças e de criação do concerto final 

visa oportunizar contágios entre as ideias e materiais sonoros dos alunos e de suas obras. Para 

este fim, o processo será organizado em diversas etapas (vide Cronograma abaixo), que devem 

ser cumpridas de acordo com o prazo estabelecido, para viabilizar o bom funcionamento da 

oficina. Uma pasta de Dropbox será criada para que nela se depositem todos os materiais do 

curso, que poderão ser acessados por todos os alunos da oficina, bem como pelos 

instrumentistas e pelo Professor Márcio Steuernagel. O link para esta pasta será enviado junto 

com o anúncio dos Alunos Ativos selecionados.  

 

 O processo de composição das obras e criação do concerto seguirá as seguintes etapas: 

 

Etapa 0 Criação e submissão da Proposta/projeto de composição criada 

individualmente por cada compositor, para ser submetida a avaliação 

juntamente com a inscrição.  

Etapa 1 Pré-composição: entrega de (a) materiais musicais manuscritos ou editados (b) 

planejamento conceitual e/ou formal da obra como um todo.  

Etapa 2  Primeira versão: Entrega da primeira versão da obra completa, manuscrita ou 

editada. Esta versão pode ainda ter lacunas ou anotações de aspectos que ainda 

se pretenda desenvolver ou completar. 

Etapa 3 Segunda versão: Entrega da segunda versão da obra completa, manuscrita ou 

editada. Esta já deve ser uma obra que poderia ser executada no estado em que 

for entregue.  

Etapa 4 Terceira versão: Entrega da partitura editada da obra finalizada. Esta só será 

modificada pelas (a) discussões ocorridas na Oficina, (b) feedback dos 

instrumentistas, e (c) modificações vinculadas à macro-composição do 

concerto. 

Etapa 5 Versão final: Entrega da partitura editada que será utilizada no concerto.  



 

 

 

 Em todas as etapas a partir da Etapa 1, todas as obras devem conscientemente utilizar 

pelo menos dois elementos (quer sejam materiais sonoros concretos, quer ideias e conceitos 

mais abstratos) tirados de dois colegas diferentes participantes da oficina. Estes “contágios” 

devem ser explicitamente indicados, quer em anotações na partitura (como “notas de rodapé”), 

quer em texto anexo. Quanto mais contágios ocorrerem, melhor, pois isto gerará sentido e 

unidade ao concerto final. Ao mesmo tempo, este formato permite que cada compositor 

mantenha sua individualidade. O ideal é que as mesmas ideias e materiais sofram mutações 

quando contagiam um compositor com um organismo criativo completamente diferente.  

 

 

Cronograma 

 

2022 

9/12  Prazo final para inscrições, e envio dos materiais da Etapa 0 (Proposta/projeto). 

16/12  Prazo final para anúncio dos Alunos Ativos selecionados. 

23/12  Envio1 dos materiais da Etapa 1 (Pré-composição) 

 

2023 

11/01  Envio dos materiais da Etapa 2 (1ª Versão). 

18/01  Envio dos materiais da Etapa 3 (2ª Versão). 

25/01  Envio dos materiais da Etapa 4 (3ª Versão). 

25/01 a 29/01 Aulas de composição diárias (3 horas por dia das 14h às 17h). 

30/01 a 3/02 Entregas diárias para Etapa 5 (Versão final).  

30/01 a 3/02 Ensaios com instrumentistas (3 horas por dia, manhã das 9h às 12h) &  

  Aulas sem instrumentistas (2 horas por dia, tarde 15h às 17h). 

3/02 ou 4/02 Concerto 

 

  

 

                                                        
1 Todos os “envios” consistem em subir os materiais na pasta de Dropbox designada. 


