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Prefácio

A linha de pesquisa Leitura/Escuta e Interpretação, 
constante no Programa de Pós-Graduação em Música da Univer-
sidade Federal do Paraná, é destinada a músicos profissionais que 
desenvolvem paralelamente atividades como intérpretes, pesquisa-
dores e docentes, sem especificação de instrumento. A disciplina 
base, intitulada “Análise para Intérpretes”, juntamente com as ou-
tras disciplinas da linha, visa à utilização de fundamentos teóricos 
e musicológicos como fatores de enriquecimento e otimização do 
processo de leitura/escuta envolvido no trabalho do intérprete.

No que diz respeito a esta disciplina, partimos do princí-
pio que a escuta do material sonoro registrado na partitura é fator 
determinante do tipo de abordagem analítica que mais se aplica à 
exploração de uma obra específica. A maioria dos estudiosos da pe-
formance musical concordam que a análise ajuda o intérprete a com-
preender1 o texto musical; este seria o primeiro passo para a intimi-
dade com o material musical e consequente apropriação do mesmo, 
visando a convicção e a naturalidade, fatores determinantes de uma 
performance satisfatória (primordialmente, para aquele que toca). 

Os pesquisadores que se aventuram no campo da per-
formance percebem, desde os primeiros passos, que os grandes 
instrumentistas não costumam verbalizar – seja oralmente, e muito 

1 Ver neste volume: RINK, John. Análise e(ou) performance? p.17-47 e ROTHSTEIN, 
William. A análise e o ato da performance, p. 81-121. 
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menos por escrito2 – suas experiências em torno do repertório 
com o qual trabalham (certamente por estarem ocupados prepa-
rando seus concertos). No entanto, quanto poderíamos lucrar com 
tais testemunhos!3

Felizmente, as publicações sobre aspectos de preparação 
de uma performance musical vêm se multiplicando4, resultado da re-
flexão de instrumentistas que desenvolvem paralelamente atividades 
de pesquisa e/ou de professorado. A verbalização da experiência mu-
sical está igualmente presente na troca de ideias entre os membros 
de um conjunto de câmera ou entre solista(s) e maestro, em busca da 
unificação de diferentes interpretações de uma mesma peça5. 

Para que a comunicação sobre a escuta de uma obra seja 
eficiente, é necessário o uso de uma terminologia específica e acu-
rada; esta objetividade não exclui evidentemente a subjetividade, 

2  Publicações como a de BAREMBOIM, Daniel. La musique éveille le temps. Paris: Fayard, 
2008; e HEYWORTH, Peter (Ed.). Conversations with Klemperer. London: Faber & Faber, 1985, 
entre outras, raramente incluem descrições detalhadas sobre a preparação de uma obra com 
vistas à performance. 
3  Testemunhos de Glenn Gould (PAYSANT, Geoffrey. Glenn Gould Music and Mind. Toron-
to: Key Porter Books, 1984, p. 87-88; e FRIEDRICH, Otto. Glenn Goul: A Life and Variations. 
NY: Random House, 1989, p. 83) são raros. Publicações como as de Gyorgy Sandor (On piano 
playing. NY: Schirmer, 1981), e Elyse Mach (Great Pianists Speak for Themselves. N.Y.: Dodd, 
Mead, 1980) ou Dean Elder (Pianists at Play. London: Kahn & Averill, 1986), não exploram o 
processo de aprendizado de uma obra. CHUEKE, Zelia. Stages of  Listening During Preparation 
and Execution of  a Piano Performance. University of  Miami, 2000,UMI 99754800, inclui testemu-
nhos do gênero, mas este tipo de iniciativa precisa proliferar neste campo de estudos. 
4  Quando da elaboração de minha dissertação de doutorado (University of  Miami, 2000, 
op. cit.), a pesquisa sobre performance musical explorava, em sua maioria, a relação entre 
este campo e o da musicologia e o da análise, raramente incluindo testemunhos da parte de 
intérpretes renomados. O diálogo entre teoria e prática musical, promovido pelo projeto 
International Exchange on Music Theory and Performance (disponível online: www.iemtp.ufpr.br) é 
um exemplo do benefício que a exploração de obras específicas – sob os dois pontos de vista 
–  traz para os estudos da performance.  
5  Ver, neste volume, KING, Elaine Goodman. Performance em Conjunto, p.159-181.
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ou seja, a interpretação, presente desde a primeira abordagem da 
partitura, mesmo sem o auxílio do instrumento, elemento essencial 
que privilegia o aspecto “mágico”6 da performance musical. 

Podemos então deduzir que, não importando a especiali-
dade do leitor, estão sempre presentes um aspecto objetivo – que se 
evidencia através da notação – e um aspecto subjetivo – que pode 
variar segundo a interpretação do leitor. O musicólogo ou o analista 
apresentarão sua interpretação através de suas publicações ou con-
ferências; os intérpretes apresentarão as suas no palco. Essencial 
neste momento é esclarecer que de forma alguma sugere-se que o 
intérprete “toque sua análise”7.   

Com efeito, a riqueza de uma obra reside na variedade de 
interpretações que ela inspira. Esta é a origem de nosso fascínio, le-
vando-nos a revisitá-la inúmeras vezes, escutando diferentes aspec-
tos, descobrindo diferentes nuances e detalhes, sempre registrando 
aqueles elementos mágicos; a verdadeira essência da obra de arte. 
Estes elementos quando percebidos e transferidos para a execução, 
sem que ninguém os consiga explicar, comprovam a pertinência de 
uma interpretação.    

De um ponto de vista essencialmente prático, a caracterís-
tica que mais evidentemente diferencia o tipo de abordagem de uma 
obra pelo intérprete e pelo teórico é a presença do gesto, visando a 
execução. Nenhum instrumentista examina uma partitura sem si-
multaneamente (consciente ou mesmo inconscientemente) associar, 
ao material sonoro percebido, o gesto necessário para executá-lo. 

6  O termo mágica é utilizado por William Rothstein neste volume, p. 83. 
7  Ver neste volume William Rothstein, A análise e o ato da performance, p. 81-121. 
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Se consideramos o processo de preparação de uma per-
formance8, a análise faz parte sobretudo da primeira etapa, quando o 
intérprete estabelece o primeiro contato com a obra e começa a cons-
truir em seu ouvido interno uma ideia musical do todo, que o guia-
rá durante uma segunda etapa; esta consiste na prática monitorada, 
envolvendo execução, ouvido externo e ouvido interno, incorpo-
rando-se igualmente a percepção (analítica e/ou intuitiva) de outros 
detalhes. Durante a terceira etapa, a execução propriamente dita, o 
material musical já deverá estar totalmente absorvido pelo intérpre-
te, que naturalmente deixa fluir a música conectada ao gesto, como 
numa improvisação. Para o intérprete, o gesto é uma consequência 
natural da escuta. Numa época em que o termo “gesto musical” está 
bastante em voga, podemos dizer que, do ponto de vista do instru-
mentista, este está diretamente associado ao “gesto da execução”. 

Um aspecto importante a se considerar nestas duas primei-
ras etapas de preparação, é a memória auditiva, geralmente associada 
à memória gestual (“gesto físico”, ou “de execução”, como sugerido 
acima), mesmo que não se recorra ao instrumento. Como decorrên-
cia destes dois tipo de memória, deve-se estar atento a um certo au-
tomatismo, que ameaça tornar nossa leitura “surda”, negligenciando 
por vezes aspectos portadores da originalidade da obra. Certas pas-
sagens que nos parecem muito familiares passam rapidamente diante 
de nossos olhos sem passar pelo ouvido. No entanto, são justamente 
os detalhes que constroem uma relação única entre intérprete e obra, 
dando origem a diversas versões de uma mesma obra, até mesmo por 
um mesmo intérprete em diferentes fases de sua carreira.  

8  Ver as três etapas de escuta exploradas em CHUEKE, Z., 2000, op. cit., e da mesma 
autora: Etapes d’écoute pendant la préparation et exécution pianistique. Paris: OMF, Document de 
Recherche, Série Didactique de la Musique, n° 30, 2004.
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Meu primeiro contato com a disciplina “Analysis for Per-
formers” deu-se durante meus estudos de mestrado no The Man-
nes College of  Music New York, na classe de Carl Schachter (1996). 
Esta classe era frequentada por alunos de mestrado que já haviam 
cursado a disciplina “Analysis for Graduate Students”, baseada na 
análise schenkeriana, cujos gráficos são sempre muito úteis, desde 
os primeiros estágios, no sentido da síntese do discurso musical. 
O recurso da síntese, que ajuda na concepção da obra como um 
todo, está presente na maioria dos textos deste volume que explo-
ram o recurso da análise.  

Na classe de “Análise para intérpretes”, sob minha res-
ponsabilidade, no curso de pós-graduação da Universidade Federal 
do Paraná, busca-se explorar um sem número de abordagens analí-
ticas enquanto ferramentas preciosas para que sejam estabelecidos 
parâmetros de escuta apropriados à exploração de uma obra. Se de 
um lado a síntese nos é preciosa, por outro lado, os detalhes não 
podem ser negligenciados. O todo e o detalhe. Esses dois aspectos, 
acessados por diferentes ângulos, e em diferentes etapas, ajudam o 
intérprete a atingir seu objetivo principal, que é absorção da música 
registrada na partitura e a narração da trama musical para o ouvinte.9 

Se, mesmo em seu processo individual de relacionamento 
com uma obra, os intérpretes podem se beneficiar de uma termino-
logia precisa que defina sucintamente os elementos mais relevantes 
para a construção de uma performance, ainda mais em se tratando 
de música feita em conjunto; nessa situação, tal precisão vocabular 
se torna imprescindível para o sucesso de uma performance consis-
tente. No entanto, o que fazer quando se trata da parte subjetiva? A 

9  O texto de Eero Tarasti, p. 49-79, explora em detalhes os aspectos da narração presentes 
na performance musical. 
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terminologia torna-se imprecisa quando a referência não é apenas a 
notação. O que não está escrito é o que torna difícil a comunicação. 
Como falar de música?10 

Isto nos leva a refletir sobre a real necessidade de uma 
“verbalização do subjetivo”. Em poucas palavras, uma vez que se 
tem diante dos olhos uma mesma partitura, podemos nos servir da 
notação para nos referir à música de maneira bastante precisa; no 
entanto, é de fato a execução que irá confirmar a coincidência de 
duas ou mais escutas de uma mesma obra. Se é verdade que uma 
análise conscienciosa pode ser enriquecida por metáforas, podemos 
igualmente questionar se esta subjetividade pode ou deve ser de 
fato verbalizada.11 

No caso do professor, cabe a ele encorajar primeiramente 
a acuidade da percepção do material objetivo, baseada numa forma-
ção sólida, enriquecida pela experiência com o material sonoro pro-
priamente dito, ou seja, a escuta individual que construímos durante 
nossos anos de vida musical, que começa geralmente aos seis anos 
com aulas de solfejo12 e treinamento auditivo, e sobretudo através 

10  Daniel Baremboim expressa essa verdade nas primeiras páginas de sua publicação (La 
musique éveille le temps, Paris : Fayard, 2008, p. 15): “Je suis convaincu qu’il est impossible de 
parler de musique.” (Estou convencido de que é impossível falar de música). Mais especi-
ficamente, ver: MILLES, Stephen. The limits of  Metaphorical Interpretation. College Music 
Symposium, v. 39, p. 9-26, 1999.
11  Este será o tema do terceiro dia de estudo do projeto IEMTP, que estará disponível 
online a partir do segundo semestre de 2013: www.iemtp.ufpr.br 
12  A este respeito, ver: BOULANGER, Nadia. Talking about the piano. Clavier, out. 1999. 
p. 20-22. Entrevista por Robert Drum. Com efeito, os primeiros passos na leitura de partitu-
ras, desenvolvendo a consciência da escuta polifônica, da escolha de parâmetros de escuta, e 
outros conceitos e ferramentas relacionados ao processo de Leitura, Escuta e Interpretação, 
vem sendo introduzidos nas classes de Treinamento Auditivo (I a IV) no curso de Música 
da UFPR. Nota-se que os alunos que tiveram acesso a esta linha de formação musical desde 
cedo têm muito mais facilidade de acompanhar as aulas e aproveitar o método em geral.
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da escuta de repertório variado. Esta formação sólida e contínua 
tornará o jovem músico cada vez mais capaz de construir sua pró-
pria interpretação, sem a interferência do professor, cujas metáforas 
podem vir a limitar ou desencorajar a imaginação musical do aluno. 

As diferentes facetas do processo de leitura, escuta e in-
terpretação apresentadas nesta publicação estão associadas a todo 
e qualquer tipo de repertório, discurso musical, notação, material 
sonoro em geral, registrados numa partitura. Uma das disciplinas 
optativas desta linha de pesquisa no programa de Pós-Graduação 
em Música da UFPR intitula-se Prática e Ensino da Música Con-
temporânea (HM741), em cujo contexto são aplicados os mesmos 
conceitos explorados na disciplina obrigatória da linha (Análise 
para Intérpretes), utilizando-se todos os métodos analíticos que 
possam ser adaptados a material e notação não tradicional, com o 
mesmo propósito de apropriação da obra pelo intérprete, que vai 
transmiti-la (narrá-la) ao público. Neste âmbito, o texto de François 
Madurell introduz algumas considerações no campo da percepção 
e recepção de obras deste repertório não tradicional.13 

No âmbito do convênio estabelecido entre a UFPR e a 
Université Paris-Sorbonne, esse professor, em visita recente (abril 
de 2012) ao Departamento de Música e Artes Visuais, apresentou 
entre outras conferências, uma palestra especificamente dedicada à 
metodologia da redação de teses e dissertações. A partir da ótima 
recepção da parte de alunos e professores que assistiram a sua ex-
posição, ficando comprovada a relevância do material apresentado 
como base para a reflexão sobre a prática de organização e redação 
de trabalhos acadêmicos de grande porte, achamos por bem incluir 

13  Ver p. 213-218 deste volume. 
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neste volume, com a permissão do professor, a tradução para o 
português do esquema apresentado na palestra.  

Em se tratando do universo acadêmico, mesmo os que 
se ocupam dos estudos da performance, não só necessitam praticar 
a verbalização de sua experiência, como também a organização de 
pensamento e do material resultante de suas pesquisas, para ser lido 
e devidamente apreciado pelos pesquisadores da linha.   

Sempre no contexto da pesquisa e de ferramentas práti-
cas e teóricas para sua otimização, os textos disponibilizados neste 
volume são os que usamos mais frequentemente nas aulas de “Aná-
lise para Intérpretes” no Programa de Pós-Graduação em Música 
da UFPR. São textos que guiam as discussões e as análises reali-
zadas em classe, cuja tradução14 vem se provando, a cada ano, im-
prescindível para facilitar o acesso dos alunos às ideias de teóricos, 
intérpretes, pesquisadores e professores de renome internacional, 
em torno da Música.  

Aos jovens músicos que aproveitarão esta publicação, de-
sejo sucesso e sério comprometimento com a profissão e sua mágica.

Zélia Chueke
Curitiba, junho de 2012

14  Todo o conteúdo dos textos, incluindo-se as notas de rodapé, italicização e outros 
recursos de edição, salvo indicação “[N. do T.]”, são baseados nos textos originais, cujas 
referências constam na primeira nota de rodapé de cada texto.
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Análise e (ou?) Performance1

John Rink

A utilização do termo “análise” quando relacionado à 
execução musical tende frequentemente a gerar confusão e con-
trovérsia. Alguns autores consideram que a análise está implícita 
no trabalho do intérprete, por mais “intuitivo e assistemático” que 
possa parecer2, enquanto que para outros, a performance requer 
obrigatoriamente uma análise, rigorosa e teoricamente informada, 
de seus “elementos paramétricos”, caso se pretenda fazer emergir 
sua “profundidade estética”3. Não se pode negar que a interpreta-
ção requer decisões – conscientes ou não – a respeito das funções 
contextuais de aspectos musicais específicos e dos meios de proje-
tá-los. Até mesmo a passagem mais simples – uma escala ou uma 
cadência perfeita, por exemplo – será moldada a partir da compre-
ensão do intérprete, de como esta ou aquela se encaixa numa obra 
em particular e as prerrogativas expressivas que ela ou ele escolhem 

1  Texto original: RINK, J. Analysis and (or?) performance. In: RINK, John (Ed.). Musical 
Performance: a guide to understanding. Cambridge: CUP, 2002. p. 35-58. Traduzido com permis-
são do autor e da editora. (Translated with permission). [N. do T.]
2 “A performance de uma obra musical [...] traduz, na prática, uma análise, por mais intui-
tiva e assistemática que seja [...] a análise está implícita na atuação do intérprete.” (MEYER, 
Leonard. Explaining Music. Chicago: University of  Chicago Press, 1973. p. 29).
3  “Intérpretes são incapazes de fazer emergir a profundidade estética de uma grande obra sem 
uma investigação intensa de seus elementos paramétricos.” (NARMOUR, Eugene; SOLIE, Ruth 
A. (Eds.). Explorations in Music, the Arts, and Ideas. Stuyvesant: Pendragon, 1988. p. 340). 
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para valorizá-la. Tais decisões podem certamente ser intuitivas e 
assistemáticas, mas não obrigatoriamente: muitos intérpretes refle-
tem cuidadosamente sobre como a música “funciona” e sobre os 
meios de superar seus vários desafios conceituais. Este processo 
é, sob muitos aspectos, analítico – mas o que isto significa, exige 
explicações.

O objetivo principal deste artigo é explorar a dinâmica 
existente entre o pensamento intuitivo e o consciente, que caracte-
riza potencialmente o exercício da análise relacionada à performan-
ce. Após o exame de parte da literatura que aborda este assunto, 
descreverei uma forma de análise que pode beneficiar, mais do que 
constranger os intérpretes4. Isto será ilustrado com um estudo de 
caso do Noturno de Chopin, op.27, nº. 1, em Dó# menor.

Perspectivas de análise e performance

Num estudo fascinante escrito em 1985, Janet Schmalfel-
dt5 dá a palavra a duas personae diferentes – a do analista e a do intér-
prete – considerando de que forma suas respectivas interpretações 
de duas das Bagatelas de Beethoven podem influenciar uma à outra. 
Apesar de inteligente, este diálogo é problemático: o analista fala 
com muito mais autoridade que o intérprete, que por sua vez pare-
ce subserviente aos éditos teóricos de seu interlocutor; além disto, 
a divisão em duas personalidades distintas revela muito pouco da 

4  Por intérpretes, refiro-me mais aos solistas do que aos instrumentistas de grupos de 
câmera ou músicos de orquestra; no entanto, as técnicas de análise aqui propostas podem ser 
aplicadas à performance de dois ou mais músicos, assim como outros tipos de repertório, 
apesar do enfoque, neste capítulo, ser dado à música tonal na tradição clássica do ocidente. 
5  SCHMALFELDT,  Janet. On the relation of  analysis to performance: Beethoven’s Bag-
atelles Op. 126, Nos. 2 and 5. Journal of  Music Theory, p. 29, 1985. 
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forma como a maioria dos músicos opera. A conclusão final de 
Schmalfeldt, no entanto, soa verdadeira: “não existe uma opção in-
terpretativa única e definida que possa ser imposta pela observação 
analítica”. Este argumento concorda com o de Edward Cone em 
seu clássico Musical Form and Musical Performance6, quando comenta 
que “toda interpretação válida [...] representa não a aproximação de 
algum ideal, mas uma escolha: ‘quais das relações implícitas numa 
peça precisam ser enfatizadas, reveladas?’”

Comentários similares constam em outras fontes da lite-
ratura, da mesma forma que uma escola mais doutrinária que exige 
que os performers baseiem suas interpretações nas descobertas da 
análise rigorosa. Um destes autores é Eugene Narmour, que em 
1988 insistia que os intérpretes “‘enquanto co-criadores’ [...] deve-
riam ‘adquirir competência teórica e analítica [...] para saber como 
interpretar’, prevendo ‘muitas consequências negativas’, caso negli-
genciassem a análise devida, das relações formais.”7 De forma pa-
recida, Wallace Berry afirmou que “a interpretação musical precisa 
ter respaldo de uma análise profunda”; para ele, ao contrário de 
Schmalfeldt e Cone, “toda descoberta analítica influencia de alguma 
forma a performance”.8

Em 1989 Jonathan Dunsby questionou a legitimidade 
destas colocações, afirmando que “compreender e tentar explicar 
uma estrutura musical e compreender e comunicar música não 
constituem o mesmo tipo de atividade. Existe uma superposição 

6  CONE, Edward T. Musical Form and Musical Performance. New York: Norton, 1968, p. 34.
7 NARMOUR, Eugene, 1988, op. cit., p. 319, 340. Ver também os comentários de Nar-
mour na nota 3 acima.
8  Respectivamente: Form in Music, 2nd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1986,  p. 415; 
Musical Structure and Performance. New Haven: Yale University Press, 1989, p. 44.
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genuína destes polos de atividade, mas não pode ser uma superpo-
sição completa”. De acordo com Dunsby, uma abordagem analítica 
mais deliberada pode ajudar os intérpretes a lidar com passagens 
difíceis, mas sua abordagem geralmente pragmática exclui o rigor 
metodológico normalmente associado à análise. 9 Em resposta, in-
feri que “os intérpretes estão continuamente engajados em algum 
processo de ‘análise’, diferente daqueles empregados nas análises 
publicadas. Esta forma de ‘análise’ não é um procedimento inde-
pendente aplicado à interpretação” mas ‘parte integral do processo 
da performance’”. Referindo-me a esta “análise feita por performers”10 
(ou seja, “estudo minucioso da partitura com atenção especial às 
funções contextuais e aos meios de projetá-las”), enfatizo a impor-
tância do “contorno”11 musical, mais do que a estrutura, no que diz 
respeito à conceituação da música por parte do intérprete – uma 
noção vaga, porém elucidativa, concebida em termos mais tempo-
rais do que estruturais. Nesse sentido, a temporalidade da música 
é da maior importância; fato que vem sendo ignorado ou subes-
timado, em algumas “análises rigorosas”12, com efeitos constran-
gedores, quando se aplicam indiscriminadamente os resultados à 
performance. Propus igualmente o termo “intuição informada”13, 

9  DUNSBY, Jonathan. Guest editorial: performance and analysis of  music. Music Analysis, 
v. 8, 7, 9ff, 1989. cf. p. 232. Neste livro, Dunsby comenta que: “a análise estrutural, de alguma 
forma, simplesmente precisa fazer parte do trabalho do performer; este precisa identificar a 
estrutura, assimilá-la e controlá-la satisfatoriamente no tempo indicado, para representá-la e 
idealmente transmiti-la de forma acurada.”
10  No original: perfomers’ analysis. [N. do T.] 
11  Aspas do autor. No original: musical shape. [N. do T.]
12  Deve-se admitir a crueza dos termos “análise rigorosa” e “análise para intérpretes”, 
embora a diferença possa vir a ser útil. Técnicas de “análise rigorosa” incluem a schenkeriana 
e abordagens paradigmáticas e teorias pré-estabelecidas. 
13  Aspas do autor. No original: informed intuiton. [N. do T.]
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que reconhece, não apenas a importância da intuição no processo 
interpretativo, como também o fato de ela ser geralmente sustenta-
da por uma bagagem considerável de conhecimento e experiência – 
em outras palavras, que a intuição não deve surgir do nada e muito 
menos ser fruto de um mero capricho.14 

Propósito e abordagem

Apesar de muitas discrepâncias na literatura, a análise 
relacionada à performance pode ser dividida em duas categorias 
principais: 

(1) análise prévia, possivelmente servindo de base a uma 
performance em particular;

(2) análise da performance propriamente dita.

A primeira – seja de natureza rigorosa ou mais pragmáti-
ca – é potencialmente prescritiva 15 no que diz respeito à performan-
ce, enquanto que a análise do segundo tipo é descritiva 16. 

14  RINK, John. Resenha de Wallace Berry, Musical Structure. Music Analysis, v. 9, p. 323, 
324, 328, 1990. Para um sumário mais detalhado da literatura sobre análise e performance, 
ver COOK, Nicholas. Analysing performance, and performing analysis. In: COOK, Nicholas; 
EVERIST, Mark (Eds.). Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 239-261.
15  Italicizado no original: prescriptive. [N. do T.] 
16  Idem: descriptive. [N. do T.]
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Figura 1(a): ‘MAPA DE TEMPO’ da performance de Claude Debussy registrada 
em rolo (1913), da “Cathedral Engloutie”. Reproduzido com permissão da Oxford 
University Press, de: BOWEN, J. Finding the music in musicology. In: COOK, N.; 
EVERIST, M. (Eds.). Rethinking music. Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 440.

A análise post facto não é o foco de minha atenção no presen-
te contexto, embora sua importância deva ser enfatizada. Os gráficos 
de tempo e dinâmica na figura 1 (baseados em gravações em estúdio e 
ao vivo, respectivamente) oferecem um exemplo.17 Além disto, os pró-

17 Ver também os capítulos 11 e 14 do livro: RINK, J. Musical performance. A guide to un-
derstanding. Cambridge: CUP, 2002. (Especialmente as figuras 11.1-11 e 14.1-14.3). Técnicas 
bastante diversas foram usadas para preparar os diversos diagramas da figura 1. As flutua-
ções de tempo em gravações de CD podem ser registradas em gráfico pressionando-se uma 
única tecla de um CD-ROM player para localizar o começo de cada tempo ou compasso; 
o computador então transforma as batidas sucessivas em linhas, como na figura 1(a). Alter-
nativamente, softwares como ‘Sforzando’ podem detectar a flutuação de tempo e dinâmica 
de performances gravadas. No caso de execuções pianísticas ao vivo, os dados digitais obti-
dos de um Yamaha Diskleavier definem as propriedades expressivas (por exemplo: tempo, 
dinâmica e articulações de cada nota, podendo ser representadas como na figura 1(b) (Ver 
também figura 11.2 e 11 da obra citada). Tais dados estão menos prontamente acessíveis para 
voz e outros instrumentos, o que explica parcialmente porque as investigações registradas na 
literatura envolvem, predominantemente, música para piano.
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prios músicos normalmente analisam (ou seja, seccionam e avaliam) 
posteriormente suas performances empenhando-se em descobrir for-
mas diferentes e mais eficazes de compreender a música, visando uma 
próxima performance, num processo contínuo de evolução.

Figura 1(b): Dados representativos de flutuação de tempo e dinâmica em duas 
performances do prelúdio de Chopin, Op. 28, nº 4, em Mi menor (apenas a mão 
direita; o eixo vertical representa unidades arbitrárias, mas começam verdadeira-
mente no zero). Reproduzido de CLARKE, E. (1995). Expression and perfor-
mance: generativity, perception and semiosis. In: RINK, J. (Org.). The practice of  
performances: Studies in Musical Interpretation. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995, p. 32.
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Cheguei a identificar os problemas associados a alguma 
forma de prescrição, chegando à conclusão de que talvez os in-
térpretes sejam sábios em resistir a qualquer tentativa sistemática 18 
de correlacionar as descobertas dos métodos de análise rigorosa 
à performance propriamente dita. As demonstrações de unidade 
motívicas, por exemplo, podem ser fascinantes no papel, mas de 
forma geral, são mais facilmente observáveis do que ouvidas; uma 
ênfase obstinada dada a cada detalhe de um motivo seminal numa 
performance poderia levar a resultados ridículos, mesmo que uma 
consciência da atividade motívica numa determinada peça possa 
provar-se útil ao intérprete (por exemplo, na definição do contorno 
musical em termos de timbre e dinâmica). Analogamente, embora 
uma análise schenkeriana possa detectar elegantemente uma estru-
tura tonal em sua complexidade hierárquica, fazer com que uma 
performance nela se encaixe deliberadamente, assim como tentar 
recriar a análise em termos de som seria duvidoso, por mais valioso 
que seja o conhecimento do processo e das relações implícitas na 
análise ao se construir uma interpretação.

No entanto, o estudo da análise mais rigorosa pode aju-
dar os intérpretes a resolver certos problemas técnicos e conceituais 
(como foi mencionado anteriormente), assim como memorizar e 
combater a ansiedade na performance. O papel da análise na resolu-
ção de problemas será aqui demonstrado, juntamente com aspectos 
não tanto de mediação entre rigor e o pragmatismo como um con-
ceito paralelo (querendo dizer com isto que os intérpretes normal-
mente compreendem a música mais ou menos na mesma linha dos 
que praticam a análise rigorosa), mas em termos diferentes – um 
paralelismo que costumamos ignorar para nosso próprio prejuízo.

18  Italicizado no original. [N. do T.]
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Para compreender este paralelismo (o tema central do 
meu estudo de caso) precisamos considerar mais profundamente as 
implicações da “análise realizada por performers”.

Cinco princípios podem ser delineados tendo como base 
a discussão acima:

(1) A temporalidade reside no coração da performance e 
é consequentemente fundamental para a “análise do 
performer”;

(2) Seu objetivo primordial é descobrir o contorno da mú-
sica, em oposição à estrutura, assim como os meios de 
projetá-la;

(3) A partitura não é “a música”; a “música” não se res-
tringe à partitura; 

(4) Qualquer elemento analítico que se impõe na per-
formance será idealmente incorporado numa síntese 
mais geral, influenciado por considerações sobre esti-
lo (definido amplamente), gênero, tradição de perfor-
mance, técnica, instrumento, etc.; assim como pelas 
prerrogativas individuais do intérprete. Em outras pa-
lavras, decisões determinadas pela análise não devem 
ser sistematicamente priorizadas;

 (5) A “intuição informada” guia, ou pelo menos influen-
cia o processo da “análise de performers”, embora uma 
abordagem mais deliberadamente analítica possa ser 
igualmente útil.

Deve-se enfatizar que a análise feita por performers aconte-
ce normalmente no processo de formulação de uma interpretação 
e subsequente reavaliação – ou seja, enquanto estamos estudando e 
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não durante a execução. Isto não renega sua influência potencial na 
execução propriamente dita, nem tampouco as novas descobertas 
que possam ocasionalmente ocorrer durante a execução. Em geral, 
porém, o processo analítico ocorre no estado (evolutivo) do design 
e seus achados são assimilados na bagagem geral de conhecimento 
que sustenta, mas não domina o ato da performance. Esta forma de 
análise pode ser ilustrada ao examinarmos os dois primeiros com-
passos da sonata em Dó Maior de Mozart, K.545 (exemplo 1). 

Ex. 1: Mozart, Sonata para piano em Dó Maior K. 545, I - (a) compassos 1-2; (b) 
compassos 69-73.

Esta passagem consiste num baixo de Alberti acompa-
nhando uma melodia inicial em forma de arpejo na mão direita, que 
atinge um ornamento numa cadência final notadamente limitada 
em termos de extensão de registro. A cadência é fraca: a harmonia 

(a)

(b)
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de dominante com sétima na mão esquerda não está em estado fun-
damental e a fórmula do acompanhamento em colcheias continua, 
inabalável. Além disto, a cadência ocorre no decorrer da peça, des-
provida do sentido de finalização. O fato é que tenha ou não o in-
térprete concebido esta passagem precisamente nesses termos, ele 
estará indubitavelmente consciente destes aspectos, que por sua vez 
influenciarão a interpretação. A maioria dos pianistas, por exemplo, 
dariam menos ênfase à cadência em Dó Maior do compasso 2 do 
que àquela ao final dos compassos 69-71, que é muito mais defini-
tiva e estruturalmente mais significativa (exemplo 1b)19. Executar 
a cadência do compasso 2 com o mesmo peso e convicção seria 
dificilmente justificável (embora alguém como Glenn Gould possa 
até conseguir!). Resumindo, a consciência por parte do pianista, da 
função contextual de cada uma das cadências, determinará a defi-
nição do contorno musical de cada uma – a extensão temporal (se 
existir alguma no compasso 2), os níveis de dinâmica dos elementos 
constituintes em relação a eles mesmos e ao contexto musical, o 
tipo de articulação (pedal, toque, timbre) e assim por diante.

Decisões semelhantes serão tomadas a respeito da melo-
dia de abertura no compasso 1, à qual muitos pianistas iriam atribuir 
um discreto crescendo, enfatizando levemente e talvez sustentando 
a primeira nota de cada grupo de colcheias na mão esquerda. A 
tradição estilística e outros inúmeros fatores influenciarão natural-
mente a decisão de cada um, mas o pianista precisa primeiramente 
reconhecer explicitamente o desmembramento da tríade em for-
ma de arpejo ascendente na mão direita e o acompanhamento em 
acordes quebrados na mão esquerda – e por “explicitamente” não 
quero dizer necessariamente nestes termos. O âmago da questão é 

19 O tipo de coda nos compassos 71-73 reforça a cadência.
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que sem uma descrição gramatical desta música e a identificação da 
função de cada elemento tanto localmente como no contexto geral, 
dificilmente alguém poderia conceber uma interpretação viável.

Este tipo de descrição e identificação de funções – a es-
sência de cada ato analítico – pode, e para o músico experimentado, 
irá acontecer inicialmente à primeira vista, com base na “intuição in-
formada” à qual nos referimos anteriormente (ou seja, designada por 
uma compreensão assimilada de sintaxe, estrutura melódica, padrão 
rítmico e assim por diante). Porém, uma apreensão imediata não ex-
clui, de forma alguma, um exame posterior consciencioso de como os 
vários elementos operam na peça, o que requer algo além da intuição.

Uma das formas através das quais os músicos satisfazem 
sua “sede de conhecimento musical”20 é aprender técnicas mais ri-
gorosas não tanto para serem eventualmente aplicadas diretamente 
à performance, mas para que sejam assimilados terminologias e con-
ceitos que reforcem sua capacidade de articular para si mesmos e para 
outros (alunos, professores, etc...) o que acontece na música. Não é 
tanto o conhecimento que amedronta os intérpretes, mas as possíveis 
exigências associadas a ele: de modo geral, os intérpretes não gostam 
de ser instruídos pelos acadêmicos21 sobre o que fazer, através de 
uma linguagem ditatorial que ameaça sua liberdade. No entanto, ser 
capaz de empregar um vocabulário suplementar mais sofisticado – se 
comparado ao “antigo recurso de sinais-gestos-e-rosnados”22 geral-
mente usados nos ensaios – e também entender mais completamente 
os meios de se organizar a música, pode se provar libertador para os 
músicos que buscam uma intuição mais informada, ideias mais pro-
fundamente conscientes e maior poder na articulação verbal. 

20      DUNSBY, Jonathan.  Performing Music: shared concerns. Oxford: Clarendon Press, 1995, p. 46.
21  No original: scholars. [N. do T.]
22  KERMAN, Joseph. Musicology. London: Fontana, 1985, p. 196.
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Essas técnicas incluem:

(1) a identificação de planos tonais básicos e divisões formais;

(2) gráficos de tempo;

(3) gráficos de dinâmica;

(4) a análise do contorno melódico e dos motivos/ ideias 
que o constituem;

(5) a preparação de uma redução rítmica;

(6) a re-notação da música.

Descreverei estas técnicas demonstrando seu papel na 
preparação da performance do Noturno de Chopin, op. 27, n° 1, 
tendo primeiramente observado que sua aplicação potencial não 
está de forma alguma limitada à música para piano solo. A princí-
pio, qualquer músico pode achar estas técnicas benéficas, na medida 
em que não sejam consideradas como finalidade, mas sim como um 
meio de enriquecer a consciência do processo musical. Vale reafir-
mar que a temporalidade e o contorno são fundamentais para esta 
investida analítica, assim como o reconhecimento da necessidade 
de uma análise mais extensa.

Análise do Noturno em Dó# menor de 

Chopin feita por um performer

Chopin compôs os Noturnos op.27 em 1835. O primeiro 
dos dois inicia-se de forma sombria (exemplo 2a), porém eventual-
mente a música começa sua escalada até atingir um clímax podero-
so, descendo imediatamente, e recomeçando a escalada (exemplo 2 
b-d). Uma melodia triunfante é introduzida (exemplo 2e), seguida 
de uma retração quase imediata (exemplo 2f) e de uma quebra súbita, 
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culminando numa cadência catártica que traz de volta a fútil me-
lodia introdutória (exemplo 2g). No entanto o clima se torna mais 
esperançoso na coda em Dó# Maior (exemplo 2h), que antecipa a 
tonalidade mais lírica de Ré bemol Maior do segundo Noturno23.

23 Aconselho a consulta de uma edição Urtext e a escuta do maior número possível de 
gravações.

(a)

(b)

(c)
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(d)

(e)

(f)

(g)
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Ex. 2: Chopin, Noturno Op. 2, n° 1: (a) compassos 1-7; (b) compassos 29-32; (c) 
compassos 45-52; (d) compassos 53-6; (e) compassos 65-8; (f) compassos 73-7; (g) 
compassos 78- 84; (h) compassos 94-100.

O desafio técnico mais imediato para o pianista é contro-
lar o acompanhamento com seu movimento amplo em pianíssimo 
na introdução e na re-exposição, assim como o desenho mais vee-
mente da mão esquerda que cresce em intensidade e na exploração 
mirabolante de registros ao se aproximar do clímax. Desafios mais 
sutis incluem a sustentação da energia das sessões “sombrias” e o 
encaminhamento do drama que se desenvolve no meio para conse-
guir expansões graduais e momentos súbitos de retração de forma 
apropriada. Algumas das ferramentas analíticas apresentadas abaixo 
podem ajudar neste propósito.

(h)
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Identificando as divisões formais e o plano 

tonal básico

Uma das tarefas mais deliberadamente “analíticas” de-
sempenhadas pelo performer é determinar a forma da música e seus 
alicerces tonais. Modelos tais como a forma binária e ternária, ron-
dó, etc., são familiares para a maioria dos músicos, e analisar uma 
obra nestes termos logo no começo pode ser produtivo, seguindo-
se talvez um delinear mais detalhado, individual, revelando as prin-
cipais sessões e subseções da música, plano tonal e outros aspectos 
relevantes. Porém, diagramas deste tipo não possuem maior valor 
musical do que um circuito elétrico, ao menos que compreendamos 
seus atributos arquitetônicos em termos diacrônicos, ou seja, em 
termos de tempo e percurso. Isto é especialmente vital para o intér-
prete, pelos motivos já mencionados.

A estrutura do Noturno de Chopin é relativamente sim-
ples, como demonstra a figura 2. Trata-se de uma forma ternária 
– ABA’ + coda – com uma divisão em duas partes da seção B de-
finida pela melodia com anima em Ré bemol Maior, a equivalente 
enarmônica Maior da tônica (exemplo 2e). O tom de Ré bemol 
Maior é preparado por um movimento que vai de Dó# menor (se-
ção A) através de Mi Maior até a dominante (aparecendo como Lá 
bemol Maior no exemplo 2c), que funciona como um pivô impor-
tante na seção B e na peça como um todo. Após o aparecimento da 
nova melodia no compasso 65 e a ruptura nos compassos 78-80, 
a dominante retorna brevemente, permanecendo no controle até a 
re-exposição abreviada24 da seção A.

24 Nota-se, tanto em A² como A²’ a ausência de uma correspondência para os compassos 11-18.
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Figura 2: Chopin, Noturno em Dó# menor, Op.27, n° 1: plano formal e tonal.

Como já foi dito, a maneira como o performer compreende 
este Noturno não precisa estar em conformidade com esta descrição 
“rigorosa”. Um pianista tenderia, ao invés disto, a sentir as diversas 
áreas tonais como pontos de gravitação que se aproximam ou se afas-
tam do fluxo musical – áreas julgadas de acordo com a percepção de 
sua importância, onde a tonalidade passageira de Mi Maior merece 
menos atenção (em termos da extensão de tempo e dinâmica) do 
que, por exemplo, a dominante que se introduz no clímax. Igualmen-
te, pianistas iriam tipicamente encarar a forma ABA’ como um jogo 
entre frases estáveis ou instáveis, estáticas ou ativas, ou como uma 
declaração seguida de partida e retorno25. Embora nenhuma dessas 
formulações expresse o que realmente acontece na obra, elas ao me-
nos indicam uma noção básica da música que está sendo executada 
à medida que se expande e contrai, permanece ou prossegue, e assim 
por diante. Um sentido26 de “forma enquanto processo” é o que real-
mente interessa ao performer, embora para atingi-la, requeira-se uma 
dissecação um tanto quanto conscienciosa, mais do que a assimilação 
simplesmente intuitiva. Tabelas como o que consta na figura 2 po-
dem ajudar neste aspecto apesar de sua aparência ossificada.

25  A nova melodia em B² pode ser considerada como uma afirmação tardia e a coda como 
um retorno, ao menos à tônica Maior de B², se não de seu caráter triunfante.
26  Italicizado no original: sense. [N. do T.].
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Gráficos de Tempo

Embora os gráficos da figura 1 forneçam uma ideia valio-
sa da flutuação do tempo na execução, nem performers nem ouvintes 
são capazes de perceber essas nuances no sentido literal: os “fatos” 
da performance demonstrados por estes dados revelam uma verda-
de parcial e por vezes enganosa27. Quaisquer que sejam as implica-
ções que isto tenha numa análise da performance post facto, gráficos 
de flutuação de tempo podem ser benéficos para os intérpretes no 
que diz respeito à análise anterior28 à performance, ou seja, enquanto 
se constrói a interpretação. Um dos procedimentos é determinar as 
divisões amplas do tempo numa peça e então registrar manualmente 
o contorno dos tempos que prevalecem, levando em conta as nuan-
ces de aceleração ou retardos que ocorrem em menor escala durante 
a execução. Mesmo levando-se em conta a falta de rigor deste design 
feito à mão, comparado aos gráficos nas figuras 1(a) e (b), estaremos 
mais próximos de como a música é “ouvida”29 pelo intérprete, for-
mando uma imagem mais esclarecedora do processo temporal.

Diagramas como este são muito mais facilmente concebi-
dos quando os compositores fornecem indicações de metrônomo e 
os Noturnos Op.27 são precisamente as últimas obras de Chopin 
onde consta este tipo de indicação. No Op.27 n° 1, a seção A tem 
a indicação “Larghetto mínima = 42”, e a seção B “Piu mosso mínima 
pontuada = 54” (a mínima e a mínima pontuada atuando respec-
tivamente como o pulso básico em cada seção). O tempo inicial 

27 Ver REPP, Bruno H. Probing the cognitive representation of  musical time: structural 
constraints on the perception of  timing perturbations. Cognition, v. 44, p. 241-81. Ver também 
CLARKE, Erik. Listening to performance. In: RINK, John, 2002, op. cit., p. 185-196. 
28  Italicizado no original: prior. [N. do T.]
29  Entre aspas no original: “heard”. [N. do T.]
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retorna na re-exposição e os últimos três compassos são executados 
em Adagio (após uma redução gradativa do andamento nos com-
passos 93-6). A peça poderia ser entendida como três plataformas 
temporais seguidas de um Adagio. Conforme os exemplos anterio-
res, os intérpretes irão tipicamente compreender estes aspectos não 
como entidades, mas como sucessão contínua de pulsos controla-
dores sujeitos a ajustes a cada momento. Representei esta sucessão 
no gráfico apresentado na figura 3 simulando uma análise post facto, 
mapeando a paisagem temporal da maneira como transpassa o ou-
vido interior do intérprete. Da mesma forma que oferece uma visão 
geral sincronizada, o gráfico deveria igualmente ser observado do 
começo ao fim, ou seja, no desenrolar do Noturno. O intercâmbio 
dialético entre o processo diacrônico e o todo sincrônico é de fato 
característico da forma como os intérpretes concebem a música de 
forma geral – um ponto importante que retomaremos adiante30.  

Figura 3: Flutuação de tempo no Noturno em Dó# menor, op.27, n°. 1 de Chopin

Gráfico de dinâmica

A noção individual do processo musical pode ser englo-
bada num gráfico de dinâmica, novamente similar aos gráficos das 
figuras 1(a) e 1(b), mas sem um propósito prescritivo. Este procedi-
mento inclui a preparação de um diagrama como o da figura 4, no 

30 Ver CONE, 1968, op. cit., p. 88-98. 
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qual as principais indicações de dinâmica aparecem no eixo vertical, 
com uma linha que percorre as muitas indicações de Chopin a cada 
compasso. Um dos pontos fracos desta abordagem é seu foco limi-
tado ao contexto – fator que geralmente influencia o significado das 
indicações de dinâmica (um piano, por exemplo, num contexto onde 
prevalece o fortíssimo, adquire um significado diferente daquele que 
teria num contexto em pianíssimo). No entanto, embora indicações 
de dinâmica sejam interpretadas aqui por si mesmas e, novamen-
te, sem o rigor da figura 1(b), este gráfico fornece uma excelente 
visão geral do terreno da dinâmica, assim como oportunidade de 
percebê-la enquanto acontece. Esta noção pode ser adquirida ima-
ginando-se a primeira parte da peça acontecendo num nível mais ou 
menos de base, seguido de uma rápida escalada e de uma descida 
súbita, uma outra escalada mais gradativa, que nos leva a uma outra 
descida abrupta e finalmente uma terceira fase de escalada e descida 
que percorre um caminho mais tortuoso retornando ao nível base 
do começo da peça. Em minha opinião, Chopin derrama toda a 
energia potencial do Noturno nas indicações de dinâmica, ou ao 
menos representa o fluxo de energia em forma de microcosmos 
através dessas indicações. De qualquer forma, o gráfico de flutua-
ção de dinâmica acumula uma “curva de intensidade” para a peça 
toda – ou seja, “uma representação gráfica da maré alta e baixas”31 
da música e seu “contorno” no tempo32, e se alguém tentasse captar 

31  No original: “music’s ebb and flow...”. O autor faz uma analogia com as mudanças de 
maré – alta e baixa: “the ebb and flow of  the sea”. [N. do T.]
32  “Uma curva de intensidade é determinada por todos os elementos ativos (harmonia, 
melodias, ritmo, dinâmica, etc...) que atuam seja independentemente, sincronizados ou não 
sincronizados, para criar os níveis mutantes de energia e consequentemente do contorno 
geral.” (RINK, John. Translating musical meaning: the nineteenth-century performer as nar-
rator. In:  Rethinking Music, op. cit., 1999, p. 234).
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a forma como este Noturno soa para o intérprete, chegaria a um 
diagrama como este, ao mesmo tempo diacrônico e sincrônico em 
suas implicações representativas.

Figura 4: Dinâmicas no Noturno em Dó# menor, op.27, n°. 1 de Chopin 

Análise do contorno melódico e dos mo-

tivos /ideias constituintes

Embora uma metodologia geral para uma análise melódi-
ca seja vaga, esta pode ser instrutiva no sentido de traçar os contor-
nos melódicos no papel, sem as hastes, notas e outros impedimen-
tos de notação que distraem o olhar da trajetória musical. Em geral, 
como foi sugerido anteriormente, a representação musical no ou-
vido interno do intérprete é muito pouco parecida com o que está 
registrado na partitura: à medida que se constrói a interpretação, a 
notação se transforma numa série de atos físicos correspondendo a 
imagens mentais de diversos tipos, incluindo imagens aurais.

Os intérpretes normalmente concebem uma melodia 
como uma linha (contínua ou não) que cantam para si mesmos en-
quanto fazem música, e um gráfico literal deste contorno melódico, 
incluindo passagens curtas ou extensas (neste último caso talvez 
desenhando os pontos altos e baixos que se sucedem nos registros), 
o que pode se aproximar mais da imagem aural do que a notação 
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original em si. A figura 5 traça o contorno melódico da cadência do 
Noturno, cujas particularidades da ondulação e dos gestos ficam 
mais palpáveis quando enfatizadas desta forma.33 

A consciência de configurações significativas de alturas 
numa melodia, assim como de num âmbito geral, também afetará 
o modo como os intérpretes projetarão a música, mesmo que a de-
monstração da unidade entre os motivos não seja seu objeto prio-
ritário. Tais padrões poderiam inspirar um tipo especial de timbre 
ou de articulação, ou ainda texturas recorrentes, ritmos, e outros 
elementos que exercem influência sobre o contorno da música.

Figura 5: Noturno em Dó# menor, op.27, n°. 1 de Chopin: registro do contorno da 
cadência (reprodução da primeira edição alemã; Leipzig: Breitkopf  & Hartel, 1936) 

No Noturno de Chopin, as seções A e A’ – que apresen-
tam uma extensão de registro compacta e um movimento melódico 
predominante monódico e conjunto – apresentam um contracanto 
evocativo nos compassos 20-6 e (de forma abreviada) nos compassos 
89-93, que pode se executado “nostalgicamente”, ou seja, com um 
toque pesante, mas paradoxalmente destacado e uma dinâmica menos 

33  Ver gráficos em: RINK, John, op. cit., 1990, p. 231-232.  
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reticente do que a da melodia sombria que ele contrapõe, especial-
mente nas duas passagens cadenciais (compassos 25-6 e 92-3), sendo 
que a primeira é deixada no ar, enquanto a segunda termina a peça 
como um todo, com uma indicação muito significativa: con duolo. 

    

Ex. 3 (a e b): Noturno em Dó# menor, op.27, n°.1 de Chopin: ré natural da 
forma melódica nas seções A e A’: (a) compassos 5 e 21 (ver também compassos 
9-19,25,26-8,88,92 e 93); (b) compassos 13 e 17.

O poder expressivo dessas cadências deve-se em parte 
ao sugestivo ré bequadro na melodia descendente, que reaparece no 
decorrer de A e A’ em um de dois contextos harmônicos. O primei-
ro (exemplo 3a) utiliza um acorde napolitano de Ré Maior sobre 
um pedal insistente de tônica, seguido de uma cadência. O segundo 
contexto (exemplo 3b) coloca a harmonia dominante contra o ré 
bequadro, agora uma contrapartida dissonante em relação ao ré# 
esperado. Novamente, o que importa aqui não é a terminologia: é 
uma questão relevante para o intérprete, de técnica de análise – que 
neste caso envolve a extração de todas as diversas manifestações 
que parte da partitura, sua justaposição no papel para facilitar uma 
comparação e então o exame cuidadoso de seus diferentes papéis 
dentro da concepção da performance. Em minha opinião, o ré be-
quadro oferece a chave para a compreensão das seções A e A’, con-
siderando que sua proximidade da tônica sugere uma certa futilida-
de (particularmente quando harmonizadas pelo acorde napolitano), 

(a)            (b)
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enquanto que a dissonância modal nos compassos 13 e 17 parece 
arcaica e elegíaca, contrastando-se fortemente com a belicosidade e 
o triunfo da seção do meio.

Preparando uma redução rítmica

Cada seção neste Noturno possui um caráter rítmico di-
ferente e o fato de descreverem-se gramaticalmente e identificarem-
se as funções dos principais elementos rítmicos revela seu papel de 
geradores, sustentadores e supressores de ímpeto. Tomemos como 
exemplo o desenho imutável de colcheias das seções A e A’ e a 
coda, que engendra o caráter estático mencionado anteriormente; a 
figura pontuada (semínima pontuada, colcheia, semínima), utiliza-
da durante toda a seção B¹, que direciona a música para o clímax 
em duas fases; e o grupo de três semínimas + semínima e quatro 
colcheias, em B², que ajuda a criar a sensação passageira de triunfo.

Porém, a redução rítmica à qual nos referimos está re-
lacionada não com detalhes rítmicos como estes, mas com pro-
priedades rítmicas num nível mais avançado, ao que chamamos de 
estrutura de frase. Várias técnicas de redução rítmica são descritas 
na literatura analítica34 embora a mais valiosa e acessível do ponto 
de vista do intérprete pudesse ser a representação de cada compas-
so (ou outra unidade) como um valor rítmico proporcionalmente 
menor – por exemplo, uma colcheia – e a combinação destes ritmos 
de acordo com a percepção do agrupamento das frases na música. 
O próximo passo seria discernir o contorno inerente no diagrama 

34  Ver, por exemplo, SCHACHTER, Carl. Unfoldings: Essays in Schenkerian Theory and Analysis. 
Ed. Joseph N. Straus. New York and Oxford: Oxford University Press, 1999; ROTHSTEIN, 
William. Phrase Rhythm in Tonal Music. New York: Schirmer Books, 1989.



42

John Rink 

emergente – questões de decapitação, extensão, contração, elisão e 
assim por diante, ao nível da frase ou superior. Esta técnica redu-
cional funciona particularmente bem com Chopin, cuja predileção 
pelas frases de quatro compassos é bem conhecida, embora não 
falte ímpeto na estrutura frasal de nosso Noturno.

Figura 6: Chopin, Noturno em Dó# menor, op.27, n° 1: redução rítmica da es-
trutura frasal.

Cada semibreve na figura 6 representa uma frase de qua-
tro compassos (ou “hipercompasso”35), enquanto as mínimas re-
presentam unidades de dois compassos e as semínimas um único 
compasso. O diagrama revela o padrão regular de frases de quatro 
compassos da seção A, tirando a introdução e a coda que servem 
de moldura (dois comp. cada uma) e como, na seção A’, esta regu-

35  Para discussão ver ROTHSTEIN, Phrase Rhythm, op. cit. Note-se a hipermétrica na Figura 
6, que indica como norma hipercompassos de 4 compassos.  
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laridade contribui para o caráter estático intencional identificado 
anteriormente. Na seção B¹, que começa com uma combinação 
4+2 enfatizando os compassos climáticos 45-52, o ritmo frasal 
acelera nos comp. 53-64 com uma rápida sucessão de grupos de 
dois compassos. Trata-se de uma anacruse alongada que nos leva 
à seção B², onde uma frase que segue inicialmente o padrão dos 
quatro compassos interrompe este padrão no comp.77, impingindo 
irregularidades na estrutura da frase e provocando o colapso neste 
ponto crucial de junção. Embora todos estes elementos pudessem 
ser concebidos intuitivamente pelos intérpretes, eles implicam um 
nível mais elevado de estrutura, que dificilmente seria meramente 
sentida. Um diagrama como o da figura 6 ajuda a mostrar que a es-
trutura frasal e o contorno musical são dois lados da mesma moeda 
no que concerne o Noturno de Chopin.

Re-notando a música

Não há duvidas de que a notação convencional não é ca-
paz de captar a complexidade da música em sua totalidade, como 
sabem todos os intérpretes. Sutilezas rítmicas são especialmente 
difíceis de serem detectadas, assim como as nuances de dinâmica, 
os pequenos desvios de altura e a enorme gama de articulações uti-
lizadas pelos músicos. Recriar a partitura de uma peça pode às ve-
zes atenuar as inadequações da notação original iluminando certas 
particularidades obscurecidas ou ausentes da partitura. Por exem-
plo, um esquema alternativo latente no original pode ser revelado 
re-escrevendo-se a música com nova métrica nas partes relevantes, 
remanejando-se, caso necessário, as barras de compasso, para que 



44

John Rink 

se desloquem tempos fortes escondidos e os respectivos padrões de 
ênfase associados36. 

Isto não quer dizer que esta nova notação capte total-
mente “a música”: deveras, é na tensão entre o original e as novas 
versões que reside o interesse para o intérprete, que precisa reco-
nhecer que “a música” não se conforma com nenhuma destas op-
ções, mas encontra-se nos interstícios entre elas. Esta notação alter-
nativa pode também ser proveitosa para diagramar os ritmos que se 
situam num nível secundário, a linha contrapontística que pode ser 
disfarçada, especialmente no que diz respeito à música para teclado, 
a distribuição das partes entre as mãos do pianista ou os membros 
de um grupo de câmera, e assim por diante.

Figura 7: Chopin, Noturno em Dó menor, op.27, nº 1: reescrevendo os compas-
sos 81-84 (com dinâmicas e as ligaduras de Chopin).

A figura 7 apresenta uma versão re-escrita dos compas-
sos 81-84 do Noturno de Chopin, elaborando particularmente as 
propriedades métricas da cadência. Este diagrama resulta de uma 
incerteza de minha parte a respeito do contorno da cadência no que 

36  cf. RINK, John. Playing in time: rhythm, metre and tempo in Brahms’s Fantasien Op. 
116. In: RINK, John (Ed.). The Practice of  Performance: Studies in Musical Interpretation. Cam-
bridge: CUP, 1995, p. 274-5; RINK,John. Opposition and integration in the piano music. 
In: MUSGRAVE, Michael (Ed.). The Cambridge Companion to Brahms. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999, p. 93.
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concerne a performance propriamente dita: é o produto de uma 
prática analítica deliberada, à qual recorri uma vez que a intuição 
revelou-se insuficiente para a solução do problema. O fato desta 
passagem não apresentar barra de compasso no original dificultou 
a determinação dos acentos métricos, o mesmo aplicando-se à or-
ganização rítmica interna do grupo de 14 colcheias (ver exemplo 2 
g), fatores que afetariam a dinâmica, rubato e articulação e assim 
alongam ou comprimem o contorno registrado mostrado na figura 
5. Em minha análise, que solucionou o problema ao qual me referi, 
o compasso 83b mantém a métrica em 3/4 dos compassos 81-83a, 
mas no compasso 83c, uma nova métrica em 2/4 está implícita, 
mantendo-se a duração dos compassos e equacionando a nova mí-
nima com a antiga mínima pontuada (em retrospecto, o compasso 
83b assemelha-se a uma tercina em colcheias). O grupo de 15 se-
mínimas de Chopin é rompido em quatro grupos de tercinas nos 
compassos 83d-e, seguidos por um outro compasso, 83f  que im-
pulsiona a música em direção à oitava sincopada em A (representa-
da como uma mínima na partitura). Um ritmo mais lento e regular 
nos leva à tercina em colcheias no compasso 83i (o’3’ em Chopin), 
que implicitamente reafirma a métrica de 3/4 dos compassos 81-3b 
enquanto prepara o retorno de dó na seção A.

É interessante contemplar como Chopin tinha em mente 
este tipo de esquema de organização quando compôs o Noturno. 
Certamente suas ligaduras, dinâmicas e sinais de articulação indi-
cam a possibilidade, assim como a presença da estrutura frasal de 
oito compassos condizente com sua prática usual. Se o intérprete 
necessita ter este tipo de esquema em mente enquanto executa a 
peça, isso é outro problema. Tendo produzido um diagrama como 
o da figura 7, não é imprescindível que esteja vinculado a ele du-
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rante a performance; de fato, eu mesmo toco esta música de forma 
muito mais livre do que esta forma de notação sugere, por mais elu-
cidativa que ela tenha se provado. Os frutos de tal exercício devem 
ser assimilados como qualquer outro conhecimento adquirido no 
processo de construção da performance – talvez para ser esquecido 
e ao mesmo tempo lembrado inconscientemente a cada ocasião em 
que a música é trazida à vida.

Em direção à síntese

Neste artigo, chamei a atenção para o fato de que os en-
foques adquiridos através da análise – intuitiva ou deliberada – não 
são nada mais do que fatores de influência na concepção musical do 
intérprete. O sucesso da performance será medido pelo indivíduo e 
pela plateia, não tanto pelo rigor de sua análise, fidelidade histórica 
ou mesmo acuidade técnica (ao menos em certos círculos), mas 
pelo nível de ressonância que ela encontra através do agrupamento 
dos elementos constituintes, significando algo além do que apenas a 
soma destas partes, numa síntese musicalmente coerente e convin-
cente. A análise pode estar “implícita” no que o intérprete “faz”, e 
pode também ser explicitamente adotada por intérpretes que se uti-
lizam destas e de outras técnicas aqui descritas, bem como outras. 
Mas é importante não alçá-la a um status mais importante do que 
a performance que ela tenha originado, ou usá-la como um meio 
de subjugar ou constranger os músicos. Ao contrário, sua utilidade 
potencial deve ser reconhecida, assim como suas limitações, com 
o que quero dizer simplesmente que “a música” transcende esta e 
qualquer outra abordagem que tenha como finalidade compreen-
dê-la. Projetar “a música” é o que mais importa, e todo o resto é 
apenas um meio para se atingir uma finalidade.
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A música como arte narrativa1

Eero Tarasti 

De forma geral a condição mínima necessária para que se 
possa falar de narração é que haja a transformação de um objeto ou 
de um estado em outro, produzida num certo espaço de tempo. Pa-
ralelamente, a narratividade pode igualmente emergir de um texto 
não linear e consequentemente não temporal, como uma pintura. 
Nesse caso não somos conduzidos de forma horizontal através do 
fluxo do texto, mas verticalmente, em direção ao que se encontra 
sob o texto: uma imagem é narrativa se está ligada iconografica-
mente a eventos mitológicos ou se representa um ponto crucial de 
uma narração, onde alguma coisa muda. Com base nessas hipóteses 
deveríamos sustentar que a música constitui uma arte narrativa em 
sua totalidade. Com efeito, ela se desvenda no tempo e dá constan-
temente a impressão de que tem alguma coisa acontecendo, mes-
mo se formos totalmente incapazes de verbalizar essa experiência. 
Então, no caso da forma musical mais pura – a música absoluta da 
tradição erudita ocidental –, é nos termos de uma intriga abstra-
ta que devemos considerar o significado que uma obra tenta nos 
transmitir. Certos cientistas consideram que a música, por si só, 
não conta nenhuma história e somos nós, ouvintes, que projetamos 
nossas associações e pensamentos pessoais sobre o texto musical. 

1 Original: Eero Tarasti. Music as a Narrative Art. In: RYAN, Marie-Laure (Ed.). Narrative across 
media: the languages of  storytelling. University of  Nebraska Press, 2004, p. 283-304. [N. do T.]
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Esta era a ideia de Claude Lévi-Strauss sobre a música: “a lingua-
gem menos o sentido”.2

A abordagem semiótica que desejo desenvolver neste ar-
tigo não pretende demonstrar que a música é capaz de enunciar 3 
narrações específicas, mas, mais especificamente, expõe de que for-
ma as estruturas da música podem ser associadas 4 às narrações. Uma 
vez que as problemáticas ligadas à narratividade musical constituem 
um assunto complexo, que varia segundo os estilos, os períodos e 
os contextos culturais, tratarei abaixo das diferentes facetas desta 
questão, apoiando-me nos modelos de gramática narrativa vindos 
da semiótica e aplicando-os a uma grande variedade de discursos e 
estilos musicais.

A música e os mitos: o modelo de 

Vladimir Propp

Nas sociedades antigas os mitos são transmitidos através 
de contos, narrados frequentemente com um acompanhamento 
musical. Isto posto, é bastante compreensível que a música oci-
dental tenha começado seu desenvolvimento narrativo associando 
suas habilidades de narração aos conteúdos místicos. A manifes-
tação cultural do mito pode, com efeito, ser sustentada por uma 
grande variedade de linguagens e de sistemas de signos extramusi-
cais. Em cada época, mitos específicos ocuparam a imaginação de 
compositores, escritores e pintores. Segundo Claude Brémond, um 

2 LEVI-STRAUSS, Claude. Mythologiques IV. L’homme nu. Paris: Plon, 1971, p. 579. 
3  Italicizado no original [N. do T.].
4  Italicizado no original [N. do T.].
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mito pode ser transportado de uma técnica de suporte a outra, sem 
perder nenhuma de suas qualidades essenciais. Lemos as palavras, 
observamos as imagens e percebemos os gestos; através dos quais 
percebemos uma mesma narrativa. Podemos assim distinguir dois 
níveis de narrativa interativa: o conto, ou seja, a narração; e a narrati-
vidade, ou seja, a maneira como o conto é narrado.5 Essa dicotomia 
existe igualmente entre os formalistas russos (fabula/sjuzet), assim 
como na narratologia americana (story/discourse)6.

A narrativa em questão não é feita de imagens, palavras 
ou melodias, mas de eventos, situações e comportamentos. De que 
meios nós dispomos para examinar essas mensagens místicas es-
condidas atrás dos signos? Os folcloristas russos, e particularmente 
Vladimir Propp, em suas análises de contos populares russos, em-
preende o desenvolvimento de uma teoria que permite revelar as 
diferentes articulações da narração mítica. 

Propp chama de “função” a unidade mínima de tal nar-
ração. Esta “função” deve ser compreendida como a ação de um 
protagonista na narração, uma ação cujo significado é definido de 
acordo com a narração como em sua integralidade. No que concer-
ne os contos populares, Propp formula a hipótese de que o núme-
ro de funções é limitado e que essas obedecem normalmente uma 
mesma ordem sequencial. Sobre as bases das funções representadas 
em uma obra, ele chega a classificar os contos que pertencem a um 
mesmo tipo, embora possuindo conteúdos aparentemente diferen-
tes nas mesmas categorias, chegando a enumerar trinta e uma fun-
ções de base: a interdição, a violação, a partida, o retorno, a luta, a 

5  BREMOND, Claude. Logique du récit. Paris: Seuil, 1973, p. 12.
6 Ver por exemplo: CHATMAN, Seymour. Story and discourse: Narrative structure in fiction 
and film. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1978.  
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percepção, a ausência do herói, etc. Cada narrativa tira suas próprias 
funções desse repertório e compõe sua própria sequência. Propp 
condensa essas sequências individuais e as compila numa cadeia 
prototípica. Cada cadeia, que constitui um paradigma para todas as 
narrativas de um mesmo tipo, manifesta-se apenas de forma incom-
pleta nos textos escolhidos individualmente. Consequentemente, 
onde desde o começo aparecem diversas cadeias de funções pa-
ralelas e defectivas (exemplo 1a), Propp reconstrói uma sequência 
diretiva (exemplo 1b)7.

Ex.1a 

A.............................C..........................................................G

.............B..........................D..................E...........................G

A..........B.....................................E.......F...................

Ex.1b

A.....B....C........D...E..................F...................G

Este modelo pode ser transportado para um número sig-
nificativo de domínios da música ocidental erudita, como a ópera, 
o balé, o poema sinfônico e as sinfonias que procuram narrar uma 
récita mítica. As funções da récita mítica, o conto, são distribuídas 
em dois níveis: o texto mítico e a música. A récita pode ser enuncia-
da por dois canais simultâneos, por exemplo, na ópera, com o texto 
verbal e a música (veja o exemplo 2a); mas a música pode também 

7 TARASTI, Eero. Mythe et musique: Wagner, Sibelius, Stravinsky. Trad. fr. de Damien Pous-
set. Paris: Michel de Maule, 2003; Myth and Music: a semiotic approach to the aesthetics of  
music, especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky. Helsinki: Suoimen Musiikkitieteelli-
nen Seura, 1978, p. 75 et seq. 
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trazer sozinha a função narrativa nos momentos em que o texto 
permanece silencioso (veja o exemplo 2b). Sendo assim, no caso 
abstrato de uma sinfonia ou de um poema sinfônico, a música fica 
por vezes responsável pela integralidade da narração, sem nenhum 
suporte textual. 

Ex 2a:

Texto mítico A......B....C........D...............E......F...................G

Música        A’.....B’...C’......D’..............E’.....F’..................G’

Ex. 2b

Texto mítico A..........B.................................E.........................G

Música ...................................C........D.............................F.................

                            

Devemos ter em mente que Propp desenvolveu este mo-
delo com a finalidade de analisar textos folclóricos e não textos 
artísticos – óperas e sinfonias. A psicologia dos protagonistas de 
uma récita mítica, propriamente dita, não será de nenhuma valia 
para o comportamento dos heróis oriundos de contextos sociosse-
mióticos diferentes. Tentei aplicar no entanto os modelos de Propp, 
e também os de Lévi-Strauss8 na análise de técnicas narrativas nos 
poemas sinfônicos de Franz Liszt. Estas músicas programáticas 
ilustram o caso de um desaparecimento total do texto mítico, e é 
então a música que se incumbe da manifestação da estrutura mítica 
imanente. Numa narrativa como essa as funções são estritamente li-
gadas à ideia do tema musical. Ao mesmo tempo os temas musicais 
dessas composições não fornecem os assessórios viáveis às fun-

8 Notadamente a partir do estudo do mito de Édipo que ele aborda em sua obra Mytholo-
giques (op. cit., p. 235-242). 
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ções míticas porque o seu número é muito limitado: de forma geral, 
um poema sinfônico contém somente um a cinco temas diferentes. 
Sendo assim, tratam-se, mais especificamente, de transformações 
desses temas distintos e discerníveis no curso da composição e tam-
bém da sua aparição em novas cores orquestrais ou modulações 
harmônicas que desempenham musicalmente as funções míticas. 

Era uma ideia de Liszt – mas talvez, antes dele, de Ber-
lioz –, identificar os temas individuais com um herói mítico. Nessa 
perspectiva, as variações sobre um tema proposto nas diferentes 
sessões da composição refletiam as vicissitudes da vida do herói e a 
flutuação de seus humores. Liszt expunha sua concepção teórica da 
forma musical de um poema sinfônico programático, num ensaio 
sobre Harold en Italie de Berlioz, redigido em 18559. 

Os temas de Liszt podem ser classificados segundo suas 
isotopias e 10 conforme demonstrado pelas pesquisas de Márta Gra-
bócz e as minhas11. Porém, o que mais me interessa na música de 
Liszt é o aspecto processual da sua narratividade: como a história se 
introduz, se desenvolve e depois termina. Claude Brémont sugere 
que toda narrativa passa por três fases: (1) a virtualidade, definida 
como a situação que cria a possibilidade de um evento ou de uma 
ação; (2) a passagem à ação ou à não ação; (3) a finalização da ação, 
ou seja, seu sucesso ou seu fracasso. Essas fases correspondem 

9 LISZT, Franz. Berlioz und seine Harol-Symphonie. Neuen Zeitschrift für Musik, v. 43, 1855; 
retomado em Gesammmelten Schriften,  tomo IV, Leipzig, 1882. 
10 O termo seme vem da teoria do Greimas e deriva da decomposição do fonema, na “ato-
mização” estrutural dos signos, como um de seus componentes. O termo é usado universal-
mente a partir de consulta com o Prof. Dr. Luiz Paulo Sampaio, especialista em semiótica, 
discípulo de Jean-Jacques Nattiez [N. do T.].  
11  GRABÓCZ, Márta. Morphologie des oeuvres pour piano de Franz Liszt: influence du pro-
gramme sur l’évolution des formes instrumentales. Paris: Kimé, 1996, p. 116-123.  
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igualmente a três momentos do desenvolvimento de uma forma 
musical, como identificados pelo musicólogo russo Boris Asafiev: 
initium, motus e terminus.

Lamento                strepitoso                 Tasso                             pastorale

A (dó menor)
                              B (dó menor)
A’(fá menor)

                                                           C(dó menor)
                                                                        C’(mi Maior)
       
A’’(fá menor)
                                                                                                     D(fá# Maior)
                                                                                 
                                                                        C’’(fá# Maior)
                              B’(dó menor) 
                                  (si menor)
A’’’(fá menor)
-a  (dó Maior)
                                                                        C’’’(dó Maior)      

Ex.3: Análise do poema Sinfônico Tasso de Liszt segundo o modelo estrutural do 
mito, de Lévi-Strauss

O poema sinfônico Tasso, de Liszt, é baseado, por exem-
plo, sobre quatro temas: lamento, strepitoso, Tasso e pastorale. Basean-
do-se uma análise na ocorrência desses temas a peça inteira pode 
ser projetada no diagrama acima, mostrado no exemplo 3. Ele pode 
ser lido da mesma forma que a “partitura de orquestra” utilizada 
por Lévi-Strauss em sua análise de mitos – seguindo as colunas ver-
ticais e observando as diferentes variantes e ocorrências dos temas, 
ou seguindo a sucessão de temas em sentido horizontal, sendo a 
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estrutura musical observada desta forma em sua ordem temporal, 
ou seja, a ordem percebida pela escuta.

Em Tasso, as relações tonais entre as diferentes ocorrên-
cias do mesmo tema têm uma importante função estrutural e nar-
rativa. O ponto mais cativante reside na extensão entre a tonalidade 
Dó menor no começo da obra e a de Fá # Maior na sessão pastorale, 
no meio da obra. Essa transição produz uma tensão tritônica re-
marcável, antes do retorno da narração musical – ou que se embre-
nhe, segundo a terminologia de Greimas – em direção ao seu ponto 
de partida tônico. 

A narratividade na história da música

A narração musical pode ser considerada como um pro-
blema histórico-musical, principalmente se admitirmos que para 
períodos históricos diferentes, os modelos cognitivos globais orga-
nizam tanto o discurso musical quanto o discurso sobre a música – 
o que impregna particularmente os períodos clássicos e românticos. 
Para abordar a narratividade e sua evolução no curso da história da 
música, é necessário distinguir duas formas: a narratividade pode 
ser inerente à estrutura musical, ou corresponder a um estilo narra-
tivo proposto. Para os defensores do segundo ponto de vista todas 
as estruturas músico-sintáxicas não são estruturas narrativas; alter-
nativamente, toda música seria narrativa. Enquanto isso, se por um 
lado existe um número enorme de músicas que não parecem contar 
uma história, é inegável que certas experiências musicais, como por 
exemplo a escuta dos primeiros compassos da quinta sinfonia de 
Scriabine, nos forçam a considerar que “aqui se está contando 
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alguma coisa!” Nossa primeira função é a de determinar os traços 
característicos da narratividade na música.  

Uma forma de abordar o problema é considerar a narra-
tividade musical como algo latente que emerge apenas através de 
certas modalizações, ou seja, pelo ângulo de uma interpretação – no 
sentido do termo, instrumental e hermenêutico – da obra musical. 
Certos músicos possuem, dessa forma, uma habilidade particu-
lar para interpretar de maneira narrativa, pianistas e violoncelistas 
sendo mesmo reputados pelo toque ou pelo som narrativo. Isso é 
perfeitamente admissível e corresponde à distinção que podemos 
fazer entre dois conceitos da semântica musical. Na primeira, uma 
expressão musical possui um conteúdo semântico invariável, na se-
gunda uma formulação particular pode impor um sentido a uma 
expressão musical. Os semióticos franceses – refiro-me aos que de-
ram origem ao grupo que chamamos de “escola de Paris” –, diriam 
que a narratividade deve ser estudada tanto ao nível do “enunciado 
musical” como ao nível da “enunciação musical”. Consequente-
mente existe um tipo de narrativa que emerge unicamente quando 
um intérprete ou o ouvinte estabelece a ligação entre a estrutura 
musical e o elemento que Boris Asafiev chama de “reserva de en-
tonações” (ou seja, a coleção de temas musicais que fazem parte 
de uma memória coletiva). Esse tipo de narratividade não pode ser 
analisado sem que se leve em conta a interação existente entre o 
objeto e o sujeito da música no processo de comunicação musical.

Consideremos alguns casos tirados da história da música 
que mostram como a narratividade se revela a partir de processos de 
significação específicos. Mas primeiramente, uma vez que estamos 
expondo esse processo, é importante lembrarmos que a semiótica 



58

Eero Tarasti

implica dois fenômenos: a comunicação e a significação12. No que 
concerne a música, devemos falar de estruturas de comunicação 
e de estruturas de significação. O termo “comunicação” descreve 
aqui a integralidade do processo pelo qual as mensagens são trans-
mitidas de um emissor a um destinatário. Numa obra musical, uma 
estrutura de comunicação é uma das formas que o compositor pre-
cisa dominar para comunicar certa ideia ou um sentido ao ouvinte13. 
Essas estruturas variam segundo os períodos; se você é um com-
positor barroco você deve dominar o baixo contínuo e a escritura 
da fuga; se você é um clássico vienense você deve saber recorrer às 
formas como a sonata e a sinfonia e, se você é um compositor da 
vanguarda contemporânea você precisa saber integrar as técnicas 
da música espectral, do serialismo, ou ainda da música aleatória. 
Essas formas e técnicas são necessárias para transmitir as ideias 
que possuem sua própria estrutura interna. É isto que chamo de 
“estrutura de significação”. Essa última consiste numa combinação 
particular de significados e significantes que podem ser descritos 
com a ajuda de conceitos semióticos como os sèmes ou as isotopias. 

Desses dois tipos de estrutura que devem ser levados em 
conta no estudo da atividade musical nós nos perguntaríamos qual 
é o mais fundamental. Observemos, primeiramente, alguns exem-
plos históricos. O primeiro que eu proponho é o sujeito da fuga 
em Dó#menor do primeiro livro do Cravo Bem Temperado de Bach.

12  SEBEOK, Thomas A. A sign is just a sign. Bloomington: Indiana University Press, 1991.
13  TARASTI, Eero. A Theory of  Musical Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 
1994, p. 31-37.  
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Ex. 4: Motivo musical da fuga em Dó#menor do Cravo Bem Temperado de Bach

O que significa esse motivo musical? A integralidade da fuga 
a cinco vozes é construída sobre ele, e nesse sentido a obra encarna o 
próprio exemplo da música absoluta. A peça não comporta nenhuma 
semântica, mas somente as técnicas e regras sintáticas da estrutura da 
fuga. Enquanto isso, para os ouvintes da época, o sujeito da fuga fun-
cionava como um signo musical cheio de significado. Ele simboliza a 
cruz, consequentemente a morte do Cristo – veja o exemplo 5.

Ex.5: Motivo musical da fuga em Dó#menor do primeiro livro do Cravo Bem 
Temperado de Bach enquanto símbolo da cruz

Nessa época o símbolo era familiar a todos os ouvintes 
competentes, e eles certamente o reconheceriam no sujeito da fuga 
de Bach. O mesmo sentido religioso é preservado quando este mes-
mo sujeito é citado, por exemplo, no Prelúdio, Coral e Fuga de César 
Frank, e os ouvintes do século XIX provavelmente não estariam 
conscientes desse simbolismo original. Notemos que os intérpretes 
contemporâneos levam tão a sério a qualidade religiosa desse tema 
que interpretam a fuga inteira como uma música profundamente 
mítica, quase silenciosa – era assim que Sviatoslav Richter tocava. 
Outros intérpretes não a modelam dessa mesma forma. O profes-
sor vienense Bruno Seidlhofer pensa, por exemplo, que se Bach es-



60

Eero Tarasti

creveu uma fuga a cinco vozes certamente não se trata de uma mú-
sica muda, e propõe uma interpretação completamente divergente. 

Outro exemplo será o de considerar o motivo da abertura 
da sonata para piano em Mi bemol Maior op. 81a, Les Adieux, de 
Beethoven.

Ex. 6: Motivo da abertura da sonata para piano em Mi bemol Maior, op.81a, Les 
Adieux de Beethoven

O que torna esse motivo parecer pastoral e melancólico 
ao mesmo tempo? A sequência interválica “terça Maior/ quinta jus-
ta/ sexta menor” aparece em inúmeras obras de compositores do 
século XVIII como Haydn ou Mozart. Essa sequência particular 
se refere à chamada da caça da corte, e por extensão, às jornadas 
rurais da aristocracia. Beethoven sabia perfeitamente disso, mas ele 
junta uma intimidade do pensamento romântico a esta significação 
convencional. Então, normalmente as quintas das trompas que são 
ascendentes, ele as faz descendentes, e resolvendo sobre uma ca-
dência interrompida. Beethoven faz desse apelo da trompa de caça 
um símbolo de despedida. Isso denota um dos modos de funcio-
namento dos signos musicais: eles podem ser transportados de um 
contexto a outro de tal maneira que passam do estado de sinais ao 
de símbolos. Quando muitos desses sinais são ligados a uma peça 
segundo um plano ou intriga, a música se torna narrativa. Mozart já 
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procedeu assim na fantasia em Si menor K 396 que nos propõe, por 
exemplo, em série, tópicos típicos do Sturm und Drang, da Abertura 
francesa, e do Empfindsamkeit, do estilo galante e do estilo erudito14.

Somos dessa forma imperceptivelmente transportados de 
uma música que veicula as significações isoladas a uma música que 
podemos considerar como uma arte narrativa. Qualquer melômano 
dessa época poderia seguir a intriga de uma obra musical se esta 
propusesse, a um nível superficial, tópicos facilmente reconhecí-
veis, mas somente os especialistas compreenderiam as implicações 
da estrutura tonal profunda. Essa organização em diversos níveis, 
própria do estilo clássico, permitia a todo ouvinte de se encontrar; 
daí o sucesso dessa música. 

Os compositores românticos, perpetuando essa tradição, 
associavam constantemente sua música a programas literários e 
poéticos que eram indicados, seja através de um título, seja através 
de uma citação diretamente impressa na partitura – um bom exem-
plo é a fantasia em Dó menor op.17 de Robert Schuman, uma peça 
para piano em três movimentos que possui uma dimensão quase 
sinfônica. No epígrafo, a partitura apresenta as seguintes linhas do 
poema de Friedrich Schelgel:

Através de todos os sons ressona
no sonho terrestre multicolor
um som mais delicado
para aquele que escuta secretamente15

14  cf. RATNER, Leonard C. Classic Music: expression, form and style. NY: Schirmer, 1980; 
e TARASTI, Eero. Sémiotique Musicale, p. 47-48. 
15  No original: Durch alle Töne tönet/im bunten Erdentraum/ein leiser Ton gezonge/für 
den der heimlich lauschet. [N. do T.]
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Dessa forma, Schuman indica claramente que a peça deve 
ser interpretada e compreendida sob a luz de um poema enigmático. 
Mas o que é esse “som delicado” que só pode ser escutado “secreta-
mente”? Certos musicólogos consideravam que se tratava da quinta 
descendente, que evocava a esposa do compositor, Clara Schumann.

Esse intervalo que é efetivamente proeminente na peça, apa-
rece igualmente em inúmeras obras de Schuman e de outros composi-
tores. Esse exemplo sugere que a significação musical não é estritamen-
te lexicográfica, e que depende igualmente, sempre, de um contexto.

A associação literária deve também ser evocada em ou-
tras passagens da peça, como por exemplo, no terceiro movimen-
to, com sua melodia eternamente flutuante no registro superior, 
logo abaixo dos arpejos: isso sempre evocou, ao menos para mim, 
a cena final do Fausto II, de Goethe, o coração dos espíritos das 
montanhas. No romantismo alemão, esta música é quase a única 
considerada suficientemente imaterial e espiritual para ativar essa 
interpretação literária.

No final do século XIX, o estudo de textos literários en-
quanto fonte de significação musical se torna o domínio da herme-
nêutica musical. Em 1936, Arnold Schering sustenta que todas as 
composições de Beethoven tinham um programa secreto que fazia 
referência às obras literárias de Goethe ou de Schiller. O tema da 
marcha fúnebre do Allegretto da sétima sinfonia evoca, por exemplo, 
os funerais de Mignon, de Wilhelm Meister de Goethe; a sonata para 
piano em Lá bemol Maior, op. 110, refere-se à tragédia Maria Stuart de 
Schiller. A sonata Waldstein ao poema Hermann und Dorothea de Goe-
the, e a Ulisses de Homero. A hermenêutica musical de Schering foi 
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criticada16, mas ele se defendia explicando que não pretendia afirmar 
que outros ouvintes associariam esses mesmos programas narrativos 
às obras. Esses programas serviriam, sobretudo, como ferramentas 
ou suportes para a construção de edifícios, mas poderiam ser dei-
xados de lado depois que a ação interpretativa tivesse sido atingida.

Não podemos negar o fato de que os compositores do 
período romântico tinham tendência a buscar inspiração em outras 
artes. Sendo assim, quando Beethoven compôs as aberturas de Co-
riolano de Shakespeare e Egmont de Goethe, ele estava admitindo 
espontaneamente que a música que escrevia se inseria dentro de 
sua moldura narrativa. Enquanto isso as narrações musicais não se-
guiam sempre estritamente o caminho proposto pelas récitas literá-
rias. No início de Egmont, por exemplo, a sinistra corte espanhola é 
representada por meio de acordes pesados e ameaçadores. É difícil 
identificar o signo musical correspondente a Egmont, mas o confli-
to musico-dramático descreve fortemente a luta do povo flamenco 
pela liberdade. Enquanto isso, o final da abertura é sensivelmente 
diferente da última cena da peça de Goethe. Com efeito, no final 
do drama, Egmont está na prisão onde, através de um sonho, ele se 
vê celebrando como herói, mas depois dessa cena positiva a peça se 
fecha sobre a nota sombria da sua execução. Beethoven reinterpreta 
diferentemente essa cena e inverte esses dois momentos. Primeiro, 
escutamos a execução, seguida de um coral, e depois a música cele-
bra o triunfo do herói sugerindo que ele não está morto, que con-
tinua a viver ao menos simbolicamente sob forma transcendente.

Na abertura de Coriolano, a música sublinha os aspectos 
masculinos e femininos que a narração põe em jogo. Coriolanus, de 

16  Ver RINGBOM, Nils-Erik. Über die Deutbarkeit des Tonkunst. Helsinki: Fazer, 1955.
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caráter extremamente obstinado, corajoso e caprichoso, aparece no 
começo da obra através de um tema. Da mesma forma sua esposa, 
sua filha e seus filhos – ou seja, todos os personagens que nessa 
peça representam as qualidades femininas, a doçura e a tranquilida-
de –, são representados por um tema melodioso magnífico. Na ses-
são principal, os complôs fomentados pelo povo romano indo ao 
encontro de Coriolanus parecem ser descritos por uma passagem 
de colcheias continuamente vacilantes. Conforme o que conhece-
mos do drama, Coriolanus sai de Roma, se junta à armada do seu 
inimigo e retorna a Roma a sua frente. Num gesto desesperado os 
romanos tiram-lhe sua mulher, sua mãe e suas crianças para persua-
di-lo de não sair da cidade. Cedendo a essa terna emoção provocada 
pela vista dos seus próximos, Coriolanus decide então agir contra 
seu caráter, o que vai lhe custar a vida. Esse desenrolar é descrito na 
música de Beethoven pela vitória do tema secundário feminino so-
bre o tema de Coriolanus, sob a qual podemos evocar a teoria de A. 
B. Marx, que analisa a forma sonata em termos de tema masculino 
principal e tema feminino secundário. 

Como Arnold Schering observou, os programas literá-
rios desaparecem por vezes no curso da composição. Através dos 
esboços sabemos, por exemplo, que a famosa peça para violão e 
orquestra, Poème op. 25, de Ernest Chausson, é baseada na récita “O 
Hino do Amor Triunfante”, de Turgenev. O programa narrativo é 
descrito na primeira versão da peça mas não aparece na versão final. 
Se conhecemos esses fatos, escutamos a peça de uma maneira muito 
diferente daquela dos que ignoram o plano de fundo programático.

Podemos dizer que as obras musicais são como cartas de 
baralho. Elas devem ser utilizadas da mesma forma que a obra literá-
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ria sobre a qual se baseia o programa narrativo, mas as partidas que 
podemos jogar com essas cartas dão lugar a diferentes possibilidades.

Indo adiante, os casos examinados aqui deveriam ten-
der a demonstrar que a música não é simplesmente um signo entre 
outros, ela é muito mais uma organização de sequência de signos 
logicamente ordenados, ou seja, uma narração. Observemos agora 
outra teoria de narratividade musical, ou seja, o ponto de vista a partir 
do qual a narração é uma estrutura inerente à música. Essa teoria 
é originária de uma concepção mais vasta da narratividade onde a 
narração é uma característica fundamental do espírito humano, uma 
competência específica que se manifesta na organização temporal 
de eventos no seio de um contínuo sintáxico, tendo um começo, 
um desenvolvimento e um fim. 

Paralelamente, segundo certas concepções analíticas 
como a teoria semiótica de Greimas, ou a teoria musical Heinri-
ch Schenker, esse desdobramento linear de uma obra é sustentado 
no plano de fundo por estruturas totalmente anacrônicas.17 Para 
Greimas esta estrutura é moldável no meio de seu célebre esquema 
semiótico com suas relações lógicas entre os sèmes S1 e S2, e suas 
negações não-S1 e não-S2. Para Schenker essa estrutura correspon-
de a uma tríade tônica.

Segundo esses teoristas, os processos generativos da nar-
ração se desdobram com uma expansão gradual – Auskomponierum 
(Schenker) – dessa estrutura anacrônica fundamental. A análise 
schenkeriana, um dos métodos dominantes da cena musical ame-
ricana, se interessa mais pelo espaço musical (organização de re-
gistros e de sonoridades) do que pela organização temporal em si. 

17 Ver também os trabalhos de Richard Littelfield. 



66

Eero Tarasti

Com efeito, segundo Schenker, não haveria ritmo na estrutura pro-
funda (Hintergrund) dessa forma. No entanto o método schenkeria-
no pode facilmente ser desenvolvido numa análise da narratividade 
de obras musicais. Sua premissa de base – que uma obra é um todo 
fundado sobre uma estrutura, na qual todos os elementos estão 
ligados a um modelo de base e à tensão que ele fornece – oferece 
um equivalente próximo da exigência sintagmática da narrativida-
de.18 Postulamos então que na música, a narratividade é baseada 
num processo de significação imanente, ou seja, sob as estruturas 
modais19 que correspondem às tensões escondidas pela estrutura 
sintáxica. A análise dessas tensões é objeto de nosso item seguinte.

Análise da narração musical e o modelo 

de Greimas

O problema fundamental da análise narrativa da música 
reside na segmentação do texto musical em unidades apropriadas 
preparando um questionamento pertinente. Se concebemos a essên-
cia da música como processual e dinâmica, é difícil de considerar e 
analisar uma obra na sua totalidade tendo em conta as suas sutilezas: 
precisamos então dividir a peça em diversos “programas narrati-
vos”. A partir dessa premissa, já distingui dez programas na Polo-
naise-Fantasie op.61, de Chopin, e treze na balada em Sol menor. Na 
primeira dessas peças, minha segmentação visava determinar quais 
termos do esquema semiótico são apresentados em primeiro lugar e 
quais os que permanecem escondidos, em suspense, e só são reve-

18  As tentativas que tentam combinar as teorias de Schenker e de Greimas existem notada-
mente por John Ellis ou Tom Pankhust, mas ainda resta bastante a se fazer nessa via promissora.
19 A modalidade sendo aqui entendida no senso greimasiano. 
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lados ao final da peça, como uma solução trazida para o problema 
inicial. No caso do começo da Polonaise-Fantasie, os primeiros termos 
do esquema correspondem ao acorde que mergulha e o arpejo que 
eleva. Esses dois termos se situam respectivamente nas posições S2 
e não-S1. Frequentemente sou questionado sobre a possibilidade 
desses termos serem considerados como S1 e não-S2. Penso que o 
começo não corresponde a uma afirmação positiva, ou seja, S1, pois 
o que é evocado tem mais a ver com uma polonaise distanciada 20 – tan-
to ritmicamente, como harmonicamente. Além disso, o arpejo não 
pode ser visto como algo positivo; trata-se muito mais da negação 
de algo que ainda não foi apresentado sob forma de uma declaração 
fechada. Podemos evidentemente questionar a pertinência do esque-
ma semiótico para a música, como fez David Lidols.21 No que me 
concerne, proponho essa ligação no sentido de ajudar a distinguir 
as possibilidades lógicas oferecidas para o campo semiótico de uma 
peça, no papel de articulador de suas tensões interiores.22 

A intenção principal de minha análise da Balada em Sol 
menor de Chopin foi propor o conceito de percurso generativo.23 

Essa adaptação livre do modelo de Greimas consiste na 
distinção de quatro níveis: (1) as isotopias; (2) as articulações espa-
ciais, temporais e actoriais; (3) as modalidades; (4) os sèmes. Sobre a 
base desse modelo narrativo, minha abordagem postula que as iso-
topias formam um nível profundo a partir do qual toda significação 
emana. A isotopia é desejada como uma ideia por vezes um pouco 
vaga do “nível de significação”, de onde o texto ou suas partes co-

20  Italicizado no original. [N. do T.]
21  LIDOLS, David. Elements of  Semiotics. New York: San Martin’s Press, 1999, p. 136.
22  Para uma análise completa ver: TARASTI, Eero. A Theory of  Musical Semiotics. Op. cit. 
23 Id. 
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lhem sua coerência.24 Se no discurso as isotopias se manifestam no 
espaço e no tempo através dos atores, no espaço musical, deveremos 
distinguir um espaço externo de um espaço interno. O primeiro 
nos remetendo os diferentes registros que a música ocupa – alto e 
baixo – e o segundo, por exemplo, para a música tonal, o movimen-
to interior que progride da tônica à dominante. No que concerne 
a dimensão temporal dois paradigmas estão em jogo, o da memória 
que corresponde à acumulação de eventos musicais na memória do 
ouvinte, e aqueles de expectativas – que evidentemente alcançam 
clímax no começo da obra. Apoio-me então sobre os princípios 
oriundos da teoria de informação, que são a redundância e a en-
tropia. A partir daí, no começo de uma obra musical tudo pode 
acontecer, a entropia está no seu máximo. Quando a peça começa 
a progredir, juntando-se à redundância, o conteúdo da memória se 
engaja. O conceito de actorialidade se soma ao lado antropomór-
fico da música. Os estilos clássico e romântico, por exemplo, nós 
os identificamos geralmente através de um tema ou um tematismo, 
mas numa concepção mais ampla, eles correspondem a tudo aquilo 
que permite ao ouvinte projetar-se na música. Mesmo numa obra de 
vanguarda, a menor referência a práticas musicais dos séculos pas-
sados pode nos remeter a essa ideia. É difícil imaginar uma música 
que não possua nenhuma actorialidade. Ele emerge da articulação 
dessas categorias que podem ser objetivamente medidas e observa-
das, o que constitui talvez o aspecto mais importante da narrativida-
de musical, ou seja, o jogo de modalidades. O próprio Greimas fala 
da elaboração de um sistema de modalidades em termos de uma 

24  Segundo Greimas, existem dois tipos de isotopia: gramatical e semântica. Nesse caso, 
trata-se de isotopia semântica. Ver ISOTOPIE. In: GREIMAS, Algirdas Julien; COURTES, 
Joseph. .Dictionaire raisonné de la theorie du langage. Paris: Hachete, 1979. [N. do T.] 
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terceira revolução semiótica.25 Por outro lado, a ideia de modalida-
de é relativamente ambígua. No campo da lógica as modalidades 
estão na base dos sistemas deôntico e alético26 e correspondem, por 
exemplo, aos conceitos fundamentais como o “dever” e o “saber”. 
No campo da linguística, isto está ligado à forma segundo a qual o 
discurso é animado e provido de conteúdos humanos. Citemos, por 
exemplo, a expectativa ou a expressão de emoções. A teoria musical 
trata, no que lhe diz respeito, dos modos antigos da Igreja que cor-
respondem às escalas específicas como a jônica, a frigia ou a lídia 
etc. Mas essas diferentes acepções são verdadeiramente separadas 
umas das outras. Sendo assim, segundo a antiga teoria do ethos, um 
modo musical pode possuir um conteúdo modal tanto no senso 
lógico como no linguístico.

O aspecto mais importante do conceito de modalida-
de é que ele fornece à música e a outros sistemas de sinais um 
significado que não pode ser fixado em nenhum conceito verbal 
ou unidade lexicográfica. Em outras palavras, ele representa o se-
mantismo sem possuir um conteúdo particularmente semântico. A 
presença de modalidade na expressão musical, ou seja, na partitura 
propriamente dita, indica a existência no seio de uma mensagem 
musical de uma espécie de lógica estrutural. Nós podemos falar de 
modalidades no caso da interpretação ou da escuta da música.

25  Segundo Greimas (“Vers une Troisième Révolution”, conferência dada no congresso anual da 
Semiotic Society of  Finland, na Universidade de Jyväskylä, 1983), a primeira revolução da semiótica 
foi o desenvolvimento da semântica enquanto disciplina independente notadamente graças ao 
linguista francês Michel Bréal, e a segunda foi a linguística estrutural de Ferdinand de Saussure.
26 Para uma aplicação desses sistemas veja WRIGHT, Georg Henrik von. Norm and Action: 
a logical enquiry. London: Routledge and Kegan Paul, 1963.



70

Eero Tarasti

A ideia de um processo de modalização é quase sinônimo 
de interpretação musical. Podemos modalizar uma mesma peça de 
diferentes maneiras. Nesse sentido, tenho, por exemplo, estudado 
vinte e uma modalizações diferentes da mesma melodia de Gabriel 
Fauré, Après un rêve, e pude perceber que cada enunciador adotou 
uma abordagem diferente quanto à modalidade da peça. De um 
certo ponto de vista podemos então considerar as modalidades 
como uma fonte de narratividade musical, sem que isso implique 
uma história particular sendo narrada.

Em música, as modalidades predominantes são aquelas 
do ser e do fazer, enquanto que aquela que é inerente ao processo 
temporal eu chamo de vir a ser. O ser nos remete a um estado de 
repouso, de estabilidade, de consonância, enquanto que o fazer é si-
nônimo de uma ação musical – ou seja, de evento, de dinamismo, 
ou de dissonância. A alternância entre tensão, fazer, e distensão, ser, 
pode ser considerado como um breve “programa narrativo” e até 
mesmo como base de uma certa “narratividade orgânica”. Um certo 
número de teorias, por exemplo, por parte de Wilhelm Furtwängler, es-
crevendo à Ivanka Stoïanova, se fundam assim, sobre essa alternân-
cia. Stoïanova fala, por exemplo, de forças arquitetônicas e de imo-
bilização que procurariam interromper o fluxo musical – reduzi-lo 
a ser – cujo curso é naturalmente impulsionado para adiante, graças 
ao movimento do fazer.27 Certos teóricos da música, como Asafiev 
e Schenker, consideram de fato essas duas forças como uma espécie 
de necessidade “biológica” própria da música tonal, mas esse gênero 
de metafísica é geralmente desconsiderado hoje em dia.

27 STOÏANOVA, Ivanka. Manuel d’analyse musicale: Les formes classiques simples et com-
plexes. Paris: Minerve, 1996, p. 9.
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Essas modalidades de base, que são o ser e o fazer, são 
submodalizadas por muitas outras modalidades: o querer, que assi-
milamos à energia cinética da música – ou seja, a direção geral, sua 
tendência de se mover em direção a um objetivo; o saber, informação 
que nos traz a música, seu momento cognitivo; o poder, capacidade 
ou a eficácia da música da maneira exposta pela interpretação (as 
técnicas, a escritura idiomática, a virtuosidade, etc.); o dever, controle 
exercido pelas leis dos gêneros e dos tipos formais (como a sonata, 
a fuga, o rondó, a chacona, etc.) ou, de forma mais generalizada, 
a pressão que é imposta a uma composição musical pelas normas 
estéticas e técnicas e pelas prescrições específicas de um momento 
histórico dado; e finalmente, o crer, o valor da verdade da música, 
sua capacidade de persuadir no momento da recepção – atribuição 
de valores epistêmicos como verdade/não verdade, mentira/ segre-
do, etc., ou seja, a música enquanto ela é sentida como um “discur-
so verdadeiro”, para citar a fórmula de Boris Asafiev28. 

As modalidades musicais manifestam-se de diversas ma-
neiras e podem ser mais ou menos numerosas no seio de uma obra. 
Por natureza elas são certamente contínuas e processuais, mas para 
fins analíticos eu avaliei a presença através de cinco graus distintos 
segundo o que exponho aqui: excessivo (++); numeroso (+); suficiente 
(0); médio (-) ou insuficiente (-). Apesar da atribuição de aparência ar-
bitrária dessas divisões, os valores e graus de modalidades não são 
propriedades subjetivas mesmo que a presença do ouvinte compe-
tente seja necessária para perceber sua organização numa peça. Leo 
Treitler confiou-me que para ele as modalidades são simplesmente 
algo que o analista introduz na música. Eu penso, ao contrário, que 

28  ASAFIEV, Bóris. Musical Form as a Process. Trad. ingl. de James R. Tull. Ohio State Uni-
versity, 1977, p. 710.
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elas são inerentes à estrutura do texto musical, mas podem, da mes-
ma forma, serem introduzidas pela interpretação musical. Então, 
isso torna evidente que o intérprete não pode modalizar uma obra 
arbitrariamente: as modalidades oriundas da interpretação e aquelas 
que são inerentes à partitura devem ser compatíveis umas com as 
outras. Poderíamos objetar que essas modalidades, como são defi-
nidas aqui, não são universais, ou seja, elas são dependentes de um 
estilo ou de uma cultura. Com efeito, concedemos que as modali-
dades não foram ainda estudadas pela etnomusicologia, mas uma 
verdadeira teoria semiótica deseja ser creditada – e se ela quer ser 
respeitada, precisa se abrir aos domínios antropológicos mais largos.

A última frase da gramática generativa musical corres-
ponde à estrutura de superfície da música, a música que é realmente 
ouvida. A análise desse nível se concentra sob as unidades mínimas 
de significados e significantes – os  sèmes e os phèmes. Dessa forma 
a narratividade pode ser analisada como um processo muito com-
plexo, em resposta a vários estágios. No final das contas, isso nos 
conduz a um modelo formalizado, mostrado no exemplo proposto 
na análise da balada em Sol Menor de Chopin (exemplo 7)29.

Ser/Fazer Querer Saber Poder Dever Crer
I Não fazer     +       +     0     0    _

 fps
II Ser     0       + 0→  +      +    _

fps
III Fazer    ++        - +→ ++ +→  0          _  _

fps→fps

29  TARASTI, Eero. A Theory of  Musical Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
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Iv Não fazer     0        +      0      + _
fps

v Não ser      -        0      0      0 _
fps+

vI Não ser + → ++         -      0       - _  _

fps→f+ps
vII Parecer 

fazer
     ++ +→  - +→    ++       0 f+ps

vIII Não ser       + +→    -    ++       0    _ _       _

f+ps→fps
IX Parecer 

ser
- → +      0    ++       -    _

fps
X Ser 0→  +       -      -      ++ _

f+ps
XI Não ser +→   ++       -      -       + _    _

f+ps→fpe
XII Fazer    ++ +→  0 - →    ++        - f+ps
XIII Fazer=ser ++→   0 +→   ++    ++        0 fps

Ex. 7: Análise dos narrativos da Balada em sol menor de Chopin30

Podemos nos questionar sobre a utilidade de um proce-
dimento tão rigoroso, mas acho que essa técnica de metalinguagem 
nos é necessária para levar o problema da narratividade a um ní-
vel conceitual de ordem superior. Esse modelo nos permite então 
analisar a narratividade musical com métodos similares àqueles que 
existem e são fecundados em outros campos – notadamente os es-
tudos literários. Num mundo multicultural, no qual cada um pode 
ter acesso a qualquer estilo musical, uma das funções do musicólo-

30  Na coluna “crer”, “fps” corresponde à abreviação de “fazer parecer ser”; os traços regis-
trados sobre cada abreviação correspondem a uma negação de um ou mais termos. [N. do T.]  
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go é de tornar explícitas as estruturas implícitas da música, de ma-
neira que elas possam ser compreendidas por todos. Essa compe-
tência de compreender a narratividade musical não é inata, ela deve 
ser construída. Dessa forma, para ser capaz de explicar sobre o que 
repousam os elementos da narratividade musical, temos necessida-
de de analisar a música com ajuda de tais parâmetros e entidades.

O sujeito da narração musical

O papel do sujeito na narração musical é um problema 
totalmente à parte. Para a hermenêutica da época romântica o su-
jeito do enunciado era inocentemente confundido com o sujeito da 
enunciação. Os ouvintes identificavam os sofrimentos e as glórias 
da Sinfonia Fantástica de Berlioz com a do compositor real. Os estu-
dos biográficos caem frequentemente nessa armadilha. Em alguns 
casos, apenas a biografia do compositor permitiu a argumentação 
de que um tema musical nos remete a uma pessoa real. O tema da 
viola do concerto para violino de Alban Berg, ou certos temas da 
Sinfonia Patética de Tchaikovsky, foram dessa forma interpretados 
como retratos de certas pessoas reais que faziam parte da vida des-
ses compositores. De minha parte, eu me posiciono mais ao lado de 
Carl Dalhaus, que insistiu e colocou como princípio que o herói da 
Sinfonia Maleriana não pode ser o próprio compositor.

É difícil, e por vezes impossível, aplicar à música um mo-
delo de comunicação segundo o qual uma mensagem codificada 
num fluxo acústico vai de um locutor (o compositor), ao seu interlo-
cutor (o ouvinte), através de um intérprete, esse último utilizando ou 
não os instrumentos. Esse modelo primitivo deveria ser substituído 
por um modelo de ação narrativa, pois um modelo narrativo dá um 
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passo à frente para o interior do universo da significação. Uma si-
tuação musical se situa no cruzamento da significação e da comuni-
cação, no lugar onde os supostos autor e o ouvinte se encontram.31

Com efeito, o texto musical se estende entre o supos-
to compositor e o ouvinte. Isso significa que Beethoven enquanto 
pessoa física, e Beethoven enquanto suposto compositor são duas 
coisas completamente distintas. Da mesma forma o Duc Razumo-
vsky enquanto ouvinte físico e os ouvintes supostamente postulados 
pelo compositor Beethoven, o mestre do estilo clássico, são duas 
unidades diferentes. Mais do que isso a obra integra um narrador 
musical que organiza os eventos segundo uma lógica interna com 
vistas a um certo público. No lied An die ferne Geliebte, por exemplo, 
um narrador presume uma bem amada distante a quem a récita mu-
sical é destinada, e na sonata Les Adieux um narrador combina os 
eventos no seio de uma intriga, pressupondo que seu ouvinte será 
capaz de decodificá-la corretamente. Podemos ir um pouco mais lon-
ge: um compositor produzirá um outro ator temático que reagirá 
a essa ação enquanto destinatário. A música ilustrará dessa forma 
uma relação de agente a passivo, da mesma forma que o primeiro 
movimento da Les Adieux, quando um motivo de trompa abrindo a 
introdução influencia o começo attaca do Allegro. Esse tipo de aná-
lise da narratividade musical – e desse ponto de vista toda música é 
teoricamente narrativa – toma forma no esquema explicado abaixo 
no exemplo 832. 

31 Ver CHATMAN, Seymour. Story and discourse: narrative structure in fiction and film. 
Ithaca: Cornell University Press, 1978; e BOOTH, Wayne. The rhetoric of  fiction. 2. ed. Chicago: 
University of  Chicago Press, 1983. 
32  TARASTI, Eero. Sign and Act as events: an essay on musical situations. In: STEFANI, 
Gino; TARASTI, Eero; MARCONI, Luca (Eds.). Musical signification between rhetoric and pragmatics. 
Proceedings of  the 5th International Congress on Musical Signification. Bologna: CLUEB, 1998, p. 47.
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C Cs (Ns1, Ns2, ......Ns n....................Ps1,Ps2...Psn/P) As A

C = compositor físico; Cs = compositor suposto; N = narrador; Ns = narrador 
suposto (ou os temas atores, enquanto agentes), A = auditor físico, As = auditor 
suposto, P= público, Ps = público suposto (ou os temas atores enquanto passivos). 
Ex.8: A estrutura de comunicação da música (versão 1)

Em música, assim como em outros textos verbais, exis-
tem vários níveis de narração que estão entrelaçados, ou seja, os 
canais compositor-narrador-ouvinte-plateia ou ativo-passivo, para os quais 
é importante diferenciar corretamente os elementos no momento 
da análise. As situações narrativas – e o conceito de situação é crucial 
na minha ideia de uma semântica existencial33 – podem então ser 
observadas no mundo real onde os compositores e ouvintes são su-
jeitos a processos históricos e orgânicos: eles ficam doentes, se di-
vertem, tomam decisões políticas ou outras, eles lutam para sobre-
viver, consomem a música em função de um certo modo de vida, 
etc. A tomada de consciência desse nível psicocultural é primordial 
para o estudo da comunicação musical. Dessa forma, simplificando 
o modelo precedente, o ponto de vista é transferido. 

C               C suposto                                          O suposto                

Ex. 9: A estrutura de comunicação da música (versão 2) 

Mas a semiótica narrativa não pode permanecer nesse 
ponto. Uma etapa posterior deve, então, transferir o nosso pon-
to de vista de âmbito suplementar para o coração da significação 
musical. Nesse movimento, que leva do compositor ao compositor 
suposto, e do ouvinte para o ouvinte suposto, a representação é 
lançada em música: os elementos da realidade exterior são interio-
rizados de maneira a formar os fatores que exercem uma influência 

33 TARASTI, Eero. Existential Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 2001, p. 8. 
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sobre o discurso musical. O compositor suposto terá uma certa 
competência, ele absorverá sua mensagem musical com signos que 
o auditor suposto poderá, da mesma forma, receber e decodificar 
corretamente. 

C               C suposto              mensagem                O suposto               O
Ex. 10: A estrutura de comunicação da música (versão 3)

Finalmente, a récita ou a mensagem musical pode ela 
mesma ser interpretada como um modelo, ou seja, um microcosmo 
no qual as relações nascem entre os diversos elementos. Em alguns 
casos isso envolve uma espécie de reflexão operante de dois círcu-
los exteriores (C/O) em direção ao círculo interior (mensagem). 
Mais frequentemente a ação ocorre ao nível do compositor e do 
ouvinte supostos, e por consequência ela não comunica nada que 
venha diretamente da direção social, histórica ou física (aquilo que 
chamamos de real). O modelo representado por essa mensagem com 
as ações e as comunicações puramente musicais pode ser delibe-
radamente antitético contrastando em relação às pressuposições do 
compositor e do ouvinte supostos. Em todo caso a distinção entre 
essas três versões da estrutura de comunicação da música (entre ati-
vos e passivos), formam o primeiro passo em direção à dissipação 
da confusão conceitual da análise da narratividade musical.
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A Análise e o ato da performance
William Rothstein

“Toda verdadeira obra de arte só possui uma única e verdadeira 
performance totalmente particular... A mão não pode mentir; 
ela tem que seguir o significado do encadeamento das vozes.”                                                                                     

Heinrich Schenker1

Este livro2 é reflexo do crescimento contínuo da atenção 
que a performance musical está recebendo, inclusive da parte de teo-
ristas e analistas. Na primeira parte do século XX, alguns teoristas 
– incluindo Hugo Riemann e Heinrich Schenker –, se empenha-
ram profundamente em estudar problemas da performance3, mas 
por muitas décadas o pêndulo oscilou para longe das preocupações 
práticas, ao menos no que diz respeito aos estudos na América. A 
prática da performance tornou-se primeiramente o foco dos musi-
cólogos historiadores, seguidos dos instrumentistas, no âmbito da 

1  “Jedes wahre Kunstwerke hat nur einen wahren Vortrag, seinen eigenen und besonderen [...]. Die 
Hand darf  nicht lügen, sie muβ dem Sinn der Stimmführung folgen”. SCHENKER, H. Entwurf  einer 
“Lehre vom Vortrag”.Compilado por Oswald Jonas a partir das notas de Schenker; Oswald Jonas 
Memorial Collection. University of  California at Riverside. As frases citadas provêm respec-
tivamente das páginas 32 e 21 do documento digitado por Jonas (tradução do autor). Para 
maiores informações sobre esta fonte, veja Rothstein (1984).
2 RINK, John (Ed.). The practice of  performance: studies in music interpretation. Cambridge: 
CUP, 1995. [N. do T.] 
3 Ver, por exemplo, edições e publicações de teoristas sobre as sonatas de Beethoven, in-
cluindo Riemann 1920 e Schenker [1920] 1972. Sobre Schenker, ver também Rothstein (1984).   
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reconstrução da performance histórica. Acredito que a atual reno-
vação do interesse nessa área entre os teoristas está relacionada com 
uma corrente mais larga, intelectualmente falando, que se recusa a 
olhar para a estrutura musical e sua descoberta através da análise 
como fins em si mesmos. Esta corrente poderia ser chamada de pós
-estruturalista no sentido literal. No seu ponto mais radical o pós-es-
truturalismo desvalorizou a estrutura, e até mesmo negou que esta 
fosse relevante para alguns tipos de música (a ópera em particular)4. 
Enquanto alguns teoristas e analistas não se sentem inclinados a 
atacar as fundações das suas disciplinas dessa forma, alguns outros 
foram atraídos por problemas que relacionam a estrutura a outros 
aspectos da música – a sua história, a história do seu estilo musical, 
por exemplo –, ou capacidades humanas cognitivas5, ou no sentido 
de uma relevância mais imediata, a prática da performance6. 

A questão fundamental é a seguinte: que efeito a estru-
tura musical teria na maneira como a música é executada? Particu-
larmente, como o resultado de uma análise poderia ser transmitido 
(assumindo-se que ele deveria ser transmitido) ao ouvido? Uma 
resposta familiar – no mínimo a que mais tenho ouvido – sustenta 
que a análise é útil porque, conhecendo o conteúdo de uma peça 
musical em termos de estrutura, o performer passa a valorizá-la7 em 
sua execução. Isso é, a meu ver, uma meia verdade muito perigosa. 
Essa plausibilidade superficial é, sem dúvida, a razão pela qual ela 
vem sendo repetida, notadamente por professores de análise. Mas 
é importante considerarmos essas questões mais cuidadosamente. 

4  Ver, por exemplo, Abbate (1989). 
5 Ver especialmente Lerdahl e Jackendoff  (1983). 
6  Exemplos incluem Burkhart (1983), Schmalfeldt (1985), Cook (1987), Wason (1987) e 
Berry (1989).
7 No original: bring it out. [N. do T.]
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A seguir, vou apresentar exemplos em que essa “valorização” traz 
para a performance mais mal do que bem. Também comentarei 
sobre a diferença entre a verdade analítica (veja as epígrafes acima) 
e a verdade dramática; o performer precisa se preocupar com ambas. 
Todos os meus exemplos são tirados de música para piano solo pela 
simples razão de que o piano é o meu instrumento. Apenas quatro 
compositores são representados aqui – Bach, Beethoven, Chopin e 
Brahms. No entanto, acredito que minhas ideias aplicam-se à maior 
parte da música dos séculos XVIII e XIX, especialmente a instru-
mental, e igualmente a boa parte da música feita no século XX.

Muitos ouvintes, tenho certeza, não vão a concertos ou 
ouvem discos buscando ouvir uma demonstração analítica. As pla-
teias (refiro-me apenas a sinceros amantes da música) muito adequa-
damente esperam alguma coisa a mais do performer, alguma coisa que 
posso apenas chamar de “mágica”. O tipo de mágica que é neces-
sário para o sucesso de uma performance musical não é essencial-
mente diferente daquele requerido por outras artes performáticas. 
A performance precisa primeiro se identificar com a obra e precisa 
habitá-la da forma mais completa possível, independentemente do 
gênero ou caráter8. Observadores perspicazes expressaram seu mal
-estar mesmo com performances brilhantes como Vladimir Horowitz e 
Laurence Olivier quando sentiram que existia uma dissociação entre 
o performer e a obra – quando os talentos do performer foram engaja-
dos em brincar com a obra mais do que tocar a obra9. 

Porém, o performer que fundamenta e acredita na análise 
detalhada geralmente não corre esse tipo de risco que Horovitz e 
Olivier podiam correr, mas estão sujeitos a outro tipo de erro, o erro 

8 No original: tone. [N. do T.]
9 Jogo de palavras do original: “playing with the work rather than playing the work.” [N. do T.]  
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do pedantismo. Comparamos, nesse ponto, a performance musical 
à declamação pública de um poema. Aquele que declama irá provar 
sua competência se conhece a língua em que está declamando, en-
tende a sintaxe de cada sentença e tem um entendimento firme da 
estrutura do poema – da métrica e do ritmo. Mas a correção, em 
todas essas áreas, não garante uma declamação convincente. O que 
precisaria ser feito – considerando apenas um tipo de problema – no 
caso de sobreposição10, onde a sintaxe e a estrutura do verso coli-
dem? A análise somente não iria ajudar porque nesse caso a análise 
– que por definição envolve a solução de um objeto através das suas 
partes – não é a solução, na verdade é a origem do problema. 

É em parte por motivos como esses que Schenker não 
gostava da palavra análise (em alemão Analyse) – preferindo a pala-
vra síntese (Synthese).

No caso dessa colisão, dessa sobreposição poética, o que 
iria guiar o declamador seria a ideia da síntese – particularmente, a 
decisão sobre o tipo de síntese necessária para integrar essas partes 
conflitantes do poema (sendo a estrutura do verso e a sintaxe pontos 
de vista apenas parciais na poesia, como a harmonia, contraponto e 
métrica na música). Uma peça para música instrumental tendo sido 
analisada – resolvida através de suas partes – a síntese faz-se muito 
mais urgente do que seria na poesia, porque a falta de palavras torna 
a ideia que a música quer transmitir mais sujeita a incertezas11. A 
natureza da síntese de Schenker é muito conhecida: o encadeamento 
das vozes é o caminho percorrido pela tríade da tônica através de 

10 No original: enjambement [N. do T.]
11 Penso aqui na poesia contemporânea aos meus exemplos musicais, excluindo alguns poe-
mas do final do século XIX (especialmente os simbolistas franceses, cuja obscuridade propo-
sital surgiu em parte de uma tentativa de imitar o efeito causado pela música de Wagner). 
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tempo e transformação. Assim sendo, no segundo epígrafo que citei 
acima, é o “significado do encadeamento das vozes” que Schenker 
considera o significado real da obra, o significado que a mão do 
performer não deve violar. Isso é, sem dúvida, um progresso enorme 
sobre as ideias simplistas de análise e “valorização”. Mas, como ve-
remos, isso ainda não é um guia para o performer.

Talvez o conflito mais claro entre análise e síntese ocorra 
nas fugas, sobretudo nas fugas de Johann Sebastian Bach. Quando 
criança, aprendendo a tocar piano, eu era ensinado a “valorizar” 
o sujeito de uma fuga de Bach em todas as suas entradas. Dessa 
forma (assim era provavelmente o que se presumia) eu iria, ao me-
nos, não parecer haver perdido a essência da fuga. Evidentemente 
era exatamente isso que eu estava fazendo, porque Bach se divertia 
disfarçando e misturando esses sujeitos em todas as partes do seu 
argumento musical – começos, meios e fins –, e muito frequen-
temente fazia isso para disfarçar suas entradas. Ou seja, enfatizar 
as entradas que foram escondidas não seria revelar erudição, mas 
simplesmente demonstrar um pedantismo sem sentido. Não; o per-
former precisa se unir a Bach e deixar escondido o que Bach queria 
esconder. Dessa forma o ouvinte terá o prazer de descobrir o sujei-
to quando ele já começou a ser exposto. Ou talvez o sujeito desapa-
recerá completamente, ou percebido apenas pela metade, o que não 
é a pior coisa que pode acontecer: é muito melhor para o ouvinte 
ter uma ideia geral da fluência da fuga do que focar somente em 
um material temático, e isso não diz respeito somente à fuga, mas a 
qualquer outro tipo de peça musical12. Mas o performer precisa estar 

12 O mesmo tipo de pensamento é exposto por Roger Sessions em Omstead (1987, p. 87). 
Sessions faz o contraste entre as fugas de Bach e a fuga de Beethoven, em sua sonata op.106; 
nessa última, ele diz que o sujeito deve ser consistentemente enfatizado.  
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consciente da presença do sujeito todas as vezes em que ele apa-
rece. O que estou sugerindo não é uma desconsideração por parte 
do performer, não se trata de ignorar; trata-se de uma cumplicidade 
ativa com Bach por parte do performer – um tipo de performance 
teatral na qual o performer sabe que o sujeito está lá mas finge que 
não percebeu, ao menos numa primeira vez. Da mesma forma que 
Bach, o performer encontra-se numa situação em que ele desvia o 
ouvinte de um campo (o temático), para revelar uma verdade maior 
que está em outro lugar.

Algumas vezes Bach altera a cadência do sujeito para dis-
farçar a sua entrada. Ele faz isso muitas vezes, por exemplo, na 
fuga em Lá menor do segundo livro do Cravo Bem Temperado. O 
exemplo 1 é uma reconstrução em três estágios das entradas da voz 
do meio no compasso 17. O primeiro estágio mostra uma subida 
em décimas paralelas no compasso 16 (nota-se a segunda aumenta-
da, Fá-Sol#), seguida da cadência no compasso 17. O segundo está-
gio mostra os deslocamentos de oitavas causados pelo movimento 
que Bach colocou em fusas e mais os ornamentos no baixo e nas 
vozes intermediárias (no baixo as colcheias levam esse intervalo de 
segunda aumentada para um nível abaixo da superfície da música). 
O terceiro estágio finalmente mostra a passagem como ela é, com 
a entrada mostrada entre colchetes. Bach aproveitou essa oportuni-
dade de uma resolução na voz intermediária de grau conjunto (Ré 
para Dó), para começar a versão de resposta da fuga (compare com 
os compassos 3, 9-10, 13 e 25-26). Não seria recomendável que 
o tecladista enfatizasse essa entrada – digamos que acentuando a 
quarta colcheia do compasso 17.13 

13 Um exemplo de valorização (no original: bringing out [N. do T.]) de entradas escondidas 
pode ser ouvido na gravação de Sviatoslav Richter da Fuga em Lá menor (Le Chant du monde 
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Estágio 1: comp.16-17, redução em semínimas

Estágio 2: comp.16-17, redução em colcheias

Estágio 3: comp.16-18.1

Ex. 1: Bach, Fuga em Lá menor (WTC, II)

Muitas vezes Bach disfarça seu sujeito, mesmo que o man-
tenha visualmente evidente, sem alteração protetora – até mesmo, 
eventualmente escondendo-o onde mais se esperaria encontrá-lo. 

278/529). Richter toca o mi no lugar do si, em fortíssimo; o ré seguinte é tocado piano, o restante 
do sujeito de novo ff  (Cravistas são naturalmente poupados da tentação de acentuar as entradas 
dessa forma). Edward Aldwell – Elektra/Nonensuch 79200-2 – acentua o ré na quarta colcheia 
– ele normalmente enfatiza as entradas do sujeito – e mi é mais sutil em relação à entrada do 
que Richter; de forma geral, a gravação de Aldwell demonstra de que forma as entradas podem 
ser valorizadas sem que se interrompa o fluxo musical. Entre pianistas, Andras Shiff  (Decca/
London 417, 236-2) é o que adota uma abordagem mais próxima do que advogo aqui.    
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Um desses casos é a entrada do baixo na exposição da fuga em Dó 
menor do segundo livro (exemplo 2).14 

2a) comp. 1-5; redução

2b) comp. 1-5

2c) comp. 4-5.1: redução de cadência perfeita hipotética

Ex. 2: Bach, Fuga em Dó menor (WTC II)

14  A análise no exemplo 2 é semelhante à de Renwick (1991), exceto pelo fato de que 
Renwick mostra a cadência perfeita como sendo completada pelo baixo dó na segunda meta-
de do primeiro tempo do compasso 5. Eu discordo; na minha opinião, a cadência é sugerida 
no comp. 5 e completada satisfatoriamente somente no compasso 23.  
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O baixo entra no compasso 4 na mesma hora em que o 
soprano está no estágio final de uma oitava descendente que parte 
do dó415 no compasso 2 (ornamentada com o tom vizinho superior) 
indo para  dó3 no compasso 5. Esse movimento descendente iria 
terminar com uma cadência perfeita se não fosse a presença do su-
jeito que invade a cadência descendo por grau conjunto do quinto 
grau para a primeira inversão do primeiro grau ao invés de saltar 
do quinto para o primeiro (como mostra o exemplo 2a, o movi-
mento descendente do dó3 (comp.1) forma finalmente uma sexta, 
(mi bemol2-dó3). Em minha opinião o processo cadencial deveria ser 
o foco da atenção e não o sujeito; particularmente, a linha do so-
prano não deveria ser quebrada deslocando subitamente a atenção 
para outra voz. O baixo deveria entrar sem pretensões apenas para 
sustentar a cadência do soprano; sua nota de abertura, que é sol, é 
na verdade uma continuação do sol do compasso 3. Apenas a im-
possibilidade de se completar a cadência (compare com o exemplo 
hipotético 2c) deveria deslocar a atenção do ouvinte para o sujeito 
– embora fosse óbvia a eminência da entrada do sujeito, levando-se 
em conta o gênero. 

Nesses dois exemplos, uma atenção excessiva para o sujei-
to da fuga – resultado da forma como as fugas são convencionalmen-
te analisadas – só vem distorcer a música que está sendo executada. 
Para que esses problemas de resultados comprometidos de uma aná-
lise sejam superados, o tipo de síntese advogado por Schenker é exa-
tamente do que se necessita: a atenção a porções maiores da melodia 
e da harmonia como sugerido no exemplo 2a.16 A resposta para uma 

15 No original, as indicações de registro são evidentemente diferentes da tradução. (dó1=-
dó3) [N. do T.]. 
16  Ver Schenker (1926, p. 55-95) e Kalib (1973, II, p. 246-320). Para outra relevante (e 
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análise cega – nesse caso tematicamente obsessiva – é uma análise 
melhor com uma ênfase no conceito de Schenker de síntese através 
do encadeamento das vozes, numa escala média para ampla. Isso 
se aplica a performances de fugas em geral, embora alguns fatores 
possam ser relevantes para performance de uma fuga em particular 
(por exemplo ritmos de dança característicos). 

A performance que estrategicamente não valoriza certos 
materiais melódicos importantes é frequentemente aconselhada 
quando esses materiais são relativamente secretos.17 A sonata em Lá 
Maior de Beethoven op.101 nos dá um bom exemplo. Essa sonata é 
permeada em todos os movimentos por um grupo de três motivos 
relacionados entre si (veja o exemplo 3). 

3a) 1° mov., comp. 1-4 (redução ligeira)

3b) 1° mov., comp. 30-30.1

altamente estimulante) discussão, ver Harrison (1990). 
17 Os motivos que figuram nas análises de Schenker são usualmente desse tipo, consistindo 
frequentemente em um único intervalo, especialmente um que seja percorrido por grau conjunto.  
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3c) 1° mov., comp. 94-99.1

3d) 1° mov., comp. 101-102 (extrato)

3e) 2° mov., comp. 1-4.1

3f) 2° mov., comp. 8b-9
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3g) 2° mov., comp. 30-33

3h) 2° mov., comp. 44-45.1

3i) 3° mov., comp. 1-4

3j) 3° mov., comp. 8
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3k) 4° mov., comp. 1-4

3l) 4° mov., comp. 89-90

3m) 4° mov., comp. 78-81.1

3n) 43° mov., comp. 273-276

Ex. 3: Sonata op.101 de Beethoven 
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O motivo 1 movimenta-se por grau conjunto em direção 
a uma quarta, seja de forma descendente ou, menos frequentemen-
te, ascendente. O motivo 2 é uma variante do motivo 1; trata-se de 
uma quarta onde falta uma parte, ou seja, um movimento de grau 
conjunto que é seguido de um salto de terça na mesma direção, ou 
um salto de terça que é seguido de um grau conjunto na mesma di-
reção. O motivo 3 é relacionado ao motivo 2 e consiste meramente 
de um salto descendente de terça, usualmente de um tempo fraco 
para um tempo forte; esse motivo pertence mais ao final da peça, 
embora seja sugerido antes. O exemplo 3 mostra momentos des-
ses três motivos retirados de várias partes da sonata. Simplifiquei a 
abordagem excluindo posteriores variantes desses motivos embora 
elas sejam numerosas.18

É de suma importância, a meu ver, que o pianista 
esteja consciente desses motivos e do drama musical no qual eles 
desempenham papéis importantes. Apenas as pessoas que são ob-
tusamente aderentes da “música absoluta” negarão que essa sona-
ta incorpora algum tipo de programa. A natureza do programa de 
Beethoven é sugerida por um contraste extremamente importante 
entre as formas descendentes e ascendentes do motivo 1. A forma 
descendente é a mais comum se excluirmos o uso da forma ascen-
dente na figuração em semicolcheias no finale. O motivo ascendente 
é reservado para momentos especiais e é duas vezes mais enfatiza-
do num registro mais agudo – no final do primeiro movimento e 

18 Minha análise da op.101 deve muito a Schenker [1920] 1972 e Oster [1949] 1983. 
Schenker chama atenção para muitas ocorrências do motivo 1, e também para a antecipação 
do motivo 3 na coda do primeiro movimento. Oster (que não discute a op.101) detalha um 
drama motívico similar na Abertura Egmont de Beethoven fazendo alusão à sua presença na 
Sonata em Dó Maior op/102 para piano e violoncelo. 
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nos compassos 30-32 da marcha do segundo movimento (nota-se o 
colorido especial criado pelo pedal na última aparição). 

Essas formas ascendentes em registros mais agudos do 
motivo 1 podem ser identificadas como uma representação do divi-
no, ou possivelmente da sede do humano pelo divino.19 Nesse pri-
meiro movimento, as últimas aparições do motivo 1, ascendentes 
– veja exemplo 3d –, revertem as formas descendentes que apare-
cem nos compassos 31-33 e 83-85, usando exatamente as mesmas 
alturas. Na Marcha, a quarta ascendente (exemplo 3g) provê um 
momento de contemplação estática em meio a uma comédia gro-
tesca, a forma descendente do motivo 1 dominando nessa última.20

Estando o pianista consciente desses motivos e de suas 
ramificações durante a sonata, o que deve fazer a respeito deles? Até 
que nível em particular esses motivos precisam ser enfatizados? Eu 
sugeriria uma abordagem variável, dependendo de alguns fatores. 
As duas interrogações principais que o performer deveria fazer são 
as seguintes: primeiramente, o quão prontamente o motivo pode 
ser ouvido sem a intervenção ativa do pianista? Em segundo lugar, 
qual o papel desempenhado por um motivo específico no discurso 
musical? É uma afirmação expositora, antecipadora, a trama de um 
desenvolvimento, um clímax ou a sequência de um eco? Nessas ba-
ses pode-se conferir, por exemplo, que os dois últimos compassos 
do primeiro movimento requerem uma atenção mais ativa ao moti-
vo 1 do que os compassos 31-33, embora as duas colocações sejam 

19 Ver Kindermann (1985). 
20 Ver Schenker [1920] 1972, p. 35-41. Ao ler este trabalho, deve-se ter em mente que os 
gráficos das análises que ele contém são os primeiros publicados por Schenker. Não é sur-
preendente, portanto, que eles pareçam mais intuitivos, e menos sistemáticos do que muitos 
dos gráficos feitos posteriormente.  
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pontos climáticos importantes. No final do movimento, a grande 
complexidade da textura e da notação de Beethoven para a mão di-
reita tendem a obscurecer as entradas imitativas do motivo 1 em sua 
forma ascendente. Enquanto a consciência do motivo na passagem 
anterior vai ajudar o pianista a conseguir a expressão desejada (ex-
pressivo e semplice), não existe nada aqui, fora as síncopes, que possa 
competir com o motivo no que diz respeito à atenção do ouvinte. 

Uma situação muito diferente é apresentada nos dois pri-
meiros compassos do primeiro movimento. Aqui é como se o pri-
meiro tema ainda não tivesse consciência de que é o primeiro tema; 
essa tentativa de afirmação na dominante quase possui o caráter de 
uma introdução.21 É bom para o pianista saber que a forma des-
cendente do motivo 1 está no temor; que o motivo 2 está no so-
prano, no segundo compasso (uma vez que o mi2 age como uma 
appoggiatura, esta forma do motivo 2 contém as sementes do motivo 
3); e que o soprano e o contralto, no compasso 1, sugerem a for-
ma ascendente do motivo 1 (embora o dó#2 funcione como uma 
nota de passagem que leva ao ré2). Exceto pela apresentação clara do 
motivo 2, no entanto, essas são simples antecipações. Seria uma falta 
de sensibilidade – na verdade iria desperdiçar o efeito dessa abertura 
de forma geral – se o pianista decidisse enfatizar, por exemplo, a 
afirmação que o tenor faz do motivo 1. O ouvinte não deveria ser 
forçado a ouvir esse motivo; Beethoven revela sua importância gra-
dualmente e o pianista precisa respeitar seu plano. A próxima apari-
ção do motivo 1 é no compasso 3 (soprano e tenor), mas é mais fácil 

21  Janet Schmalfeldt, a partir de algumas colocações de Dalhaus 1991, comentou per-
ceptivamente sobre uma situação análoga no começo da sonata op.31, n° 2 (From the process 
of  becoming: the Beethoven–Hegelian tradition, trabalho apresentado no congresso conjunto da 
AMS/SMT em 1993). 
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ouvir isto como uma inversão do compasso 1 (soprano e contralto) 
do que fazer a relação com as primeiras notas do tenor na abertura. 
O significado completo dessas notas é revelado somente no começo 
da recapitulação, quando a aparição do motivo é cuidadosamente 
preparada (o tenor, nos compassos 58-59 surge da oitava precedente 
em movimento ascendente no baixo e os dois registros já são inter-
ligados anteriormente). Nesse ponto é responsabilidade do ouvinte, 
e evidentemente do pianista, lembrar e entender; o pianista precisa 
ajudar o ouvinte tocando a parte do tenor com uma certa ênfase. 
Nos compassos 1-2, de forma contrastante, o pianista deveria fazer 
o que  aconselhei no caso das entradas disfarçadas nas fugas de Bach 
– estar consciente, mas não enfatizar22. 

Outro problema do performer nessa sonata é a forma inco-
mum desse primeiro movimento, particularmente na exposição. Um 
exemplo altamente conciso e famosamente ambíguo de uma forma 
sonata; um quebra-cabeça em particular, é a localização do “segundo 
tema”. Schenker estava certo, na minha opinião, quando escreveu 
que três partes formais são combinadas entre os compassos 5 e 25: 
a frase consequente do primeiro grupo (1.Gedanke), a transição (Mo-
dulation) e o segundo grupo (2.Gedanke).23 Para minha própria segu-

22 Uma comparação com The Wild Duck, de Henrik Ibsen, prova-se útil nesse ponto. 
Quando o “pato” é mencionado pela primeira vez, no início do segundo ato, ele não é visto 
pela plateia ou mencionado como um pato, apenas como algo numa cesta; nem mesmo a 
simbologia de sua presença é revelada na Sonata, o motivo 1 – que é comprovadamente o 
motivo mais importante de toda a obra – é introduzido quase casualmente. O ouvinte não 
tem como conhecer – e não deveria ter – o significado monumental que essas poucas notas 
vão assumir para a Sonata como um todo. Para o pianista – como para o diretor da obra 
de Ibsen – tentar revelar essa significação em sua primeira aparição seria cometer um erro 
dramático de uma rudeza inimaginável.   
23 Schenker [1920] 1972, p. 15. Os que localizam o “segundo tema” no compasso 16 estão 
errados na minha opinião. Ver por exemplo Riemann (1920, p. 252-256) e Blom (1938, p. 
195-196). Embora esta seja uma ideia melódica especial, do compasso 16 em diante repre-
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rança, como pianista, achei necessário tomar uma decisão no sentido 
da subdivisão desses compassos; de outra forma, a extensão desta 
passagem, desprovida de cadências perfeitas e imperfeitas até o final, 
pode facilmente soar como se não tivesse direção. 

Ex. 4: análise fraseológica da sonata op.101 de Beethoven, compassos 1-25.1

A segmentação que fiz da exposição é mostrada no 
exemplo 4. As frases antecedentes e consequentes do primeiro 
grupo estão indicadas com os números 1 e 2 respectivamente. 
Uma vez que a finalização “apropriada” ou esperada do conse-

sentam o que chamo de “tema cadencial”, que defino com a aproximação final da cadência, 
de um grupo mais amplo (normalmente o segundo grupo na forma sonata), quando esta 
aproximação é caracterizada por um material melódico distinto. Ver Rothstein (1989, p. 118).  
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quente pode ser apenas imaginada, apresentei duas possibilidades 
– uma fazendo a cadência na tônica e a outra na dominante. Se-
guindo a fermata no compasso 6 – onde a tríade do VI grau de 
Lá Maior é reinterpretada como grau II de Mi Maior – entendi 
quatro segmentos, todos exceto um consistindo basicamente de 
4 compassos. O primeiro desses segmentos, indicado com o nú-
mero 3, caminha do grau II através do grau V e do I, para o IV; 
da forma como imaginei, esse segmento se amplia nos compassos 
3 e 4 (como mostrado). O segmento 4 sobrepõe-se ao final do 
segmento 3 e leva a harmonia de IV para V; note-se que esse seg-
mento tem proporções de uma sentença de Schoenberg , 1+1+2. 
O segmento 5 sobrepõe o final do segmento 4 e continua com a 
harmonia de dominante, levando por 5 compassos para cadência 
interrompida no compasso 16. O ritmo melódico do segmento 5 
imita o do segmento 4 adicionando um compasso (o terceiro).24 
O segmento 6 completa a parte principal da exposição levando, 
finalmente, à cadência perfeita em Mi Maior. A segunda metade do 
segmento 6 é significativamente expandida; removendo-se essa ex-
pansão o segmento adquire igualmente proporções de sentença.25 

Disse anteriormente que achava necessária a subdivisão 
dessa exposição para propósitos de performance. De fato, embora 
os dois tipos de análise geralmente influenciem uma à outra, eu 
acho que a análise fraseoloógica – exemplo 4 – é mais imediata-
mente útil do que uma análise de encadeamento de vozes a nível 
intermediário – o que até agora, por exemplo, consegui estabelecer 

24 Os três primeiros compassos do segmento 5 (comp.12-14) possuem uma característica 
de comentário, resultado de um prolongamento.  
25 Esta expansão é discutida em Rothstein (1989, p. 81-83). 
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apenas parcialmente para este movimento.26 A meu ver, as subdivi-
sões da exposição estão conectadas com as mudanças na “orques-
tração” imaginária da música, sempre um fator muito importante 
na escrita para piano de Beethoven.27 Por exemplo, a sobreposição 
no compasso 2 é conectada, a meu ver, com uma mudança de tex-
tura orquestral para uma textura de conjunto de câmera; isso requer 
uma nova cor da parte do pianista. Porém, todas essas subdivisões e 
pontuações precisam ser tratadas com uma delicadeza imprescindí-
vel na performance. Mesmo que se pudesse declarar que esses meus 
seis segmentos representam a forma “verdadeira” da exposição – e 
eu mesmo não estou preparado para fazer essa declaração – só se 
estaria descobrindo “a verdade” para obscurecê-la de novo. Subdi-
vidindo a exposição, estou conduzindo uma “análise” no sentido 
literal. Mas tocar a análise não é tocar a peça. Decisões sobre como 
transmitir as relações entre as partes e o todo precisam ainda ser 
feitas (e aqui é onde a análise do encadeamento das vozes pode 
ajudar). Muitas vezes, como é o caso aqui, essas decisões precisam 
ser tomadas de maneira que o ouvinte seja impulsionado através 
de todas essas pontuações menores por um objetivo maior. Aqui o 
objetivo maior não é nem mesmo a cadência perfeita do compasso 
25 mas a coroação do motivo 1 nos compassos 31-3. 

Admitidamente, a op. 101 é uma peça excepcionalmente 
sutil. Uma das suas passagens mais remarcáveis contém uma remi-
niscência motívica tão discreta que nenhum grau de ênfase seria 
suficiente para esclarecê-la para o ouvinte casual. Na última parte 
da corda final, no final da sonata, Beethoven trabalha com várias 

26 Uma análise completa de encadeamento de vozes pode ser encontrada em Korsyn (1983, 
p. 13-16).  
27 Ver os comentários de Robert Schumann sobre esse aspecto da escrita para piano de 
Beethoven. 
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ideias ao mesmo tempo (veja o exemplo 5). Não é difícil ouvir que 
o ritmo melódico é derivado do primeiro tema e que a voz superior 
traça uma versão preenchida do terceiro motivo (mi, ré, dó#). O bai-
xo reinforça o motivo 3 repetindo o ré que fez sua primeira aparição 
logo após a recapitulação (comp. 191-199). Uma vez que esse ré 
grave sempre ocorre no compasso em tempo fraco que leva a uma 
tônica no tempo forte, a impressão que fica é que os dois primeiros 
acordes do movimento (V-I) estão sendo livremente aumentados. 
Mas, como mostrado no exemplo 5, um evento realmente impres-
sionante ocorre na voz intermediária. O que está sendo traçado 
nesses compassos (315-319) é a forma ascendente do motivo 1, 
levando de Mi a Lá, da mesma forma que nos dois primeiros com-
passos do primeiro movimento. O motivo também foi ouvido na 
voz intermediária ao final da recapitulação (compassos 267-70). O 
motivo 1 é então liquidado, sendo progressivamente comprimido, 
primeiramente para Fá#-Sol# e depois para  Sol#-Lá# simplesmen-
te; essa última forma já havia sido ouvida durante grande parte da 
coda quase como um ostinato. 

Só se pode especular sobre o significado do primeiro 
motivo no final da sonata. Por que ele é apresentado tão disfarça-
damente? Ouço o motivo – especialmente em sua última aparição 
– como uma espécie de prece.

Ex. 5: redução do encadeamento das vozes na sonata op.101 de Beethoven, 
comp.313-323
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Enquanto a mensagem do finale é certamente essa, dan-
do-se a determinação devida (o movimento leva a indicação mit 
Entschlossenheit), ou seja, a felicidade é possível nessa vida, Beetho-
ven ao mesmo tempo parece que está olhando sub-repticiamente 
– ou talvez subconscientemente – para cima. Então, enquanto o 
mi3 salta em movimento descendente nessa coda para a tônica na 
superfície28 (comp. 308-315), e até mesmo para uma V subterrânea 
(o contra mi), ao invés de subir para os céus, como na coda do pri-
meiro movimento, os pensamentos sobre Deus e salvação não de-
sapareceram. A única coisa que o performer pode fazer aqui é cantar 
o motivo 1 internamente enquanto estiver tocando os compassos 
315-319 e 320-323; de qualquer forma, é o que faço quando eu es-
tou tocando essa sonata. Möge es wiedre – zu Herzen gehen! 29

Mencionei a sobreposição30 poética e a dificuldade de se 
recitar um verso com essa característica. Sobreposição existe em 
música também e apresenta os mesmos desafios para o performer. A 
situação surge especialmente na música do século XIX – particu-
larmente na primeira metade, quando a relação entre a arte musical 
europeia e a poesia era muito mais próxima do que vinha sendo 
nos séculos anteriores (talvez desde as formes fixes31 da Idade Média). 

Sobreposição é a essência do tema principal da Balada de 
Chopin em Sol menor op. 23 (o título “ballade”32, evidentemente, 
sugere uma ligação particularmente direta com a poesia). Parte do 

28  No original: earthly tonic; com o sentido de uma localização “na superfície”, em contraste 
com a dominante que o autor considera “subterrânea”. [N. do T.]
29 Essa citação é tirada da inscrição de Beethoven no início da Missa Solemnis op.123. “Von 
Herzen –Möge es wieder – zu Herzen gehen!” (Do coração – que se retorne – para o coração!)
30 enjambement no original. [N. do T.]
31  Como no original (formas fixas). [N. do T.]
32  Como no original. [N. do T.]
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propósito desse recitativo introdutório é que o primeiro compasso 
do primeiro tema não apenas soe como uma cadência perfeita, da 
mesma forma que os dois primeiros compassos do trio da sinfonia 
Júpiter de Mozart (veja o capítulo de Janet Levys nesse volume33), 
mas que seja de fato uma cadência perfeita – a cadência final da 
introdução. A partir desse ponto até o final, o tema (comp.36), 
as estruturas métrica e sintática são consistentemente sobrepostos. 
Ilustrei essas sobreposições através de um gráfico de encadeamen-
to das vozes (exemplo 6).34 As três seções principais – introdução, 
antecedente e consequente – estão separadas por barras duplas; as 
metades do antecedente e do consequente estão separadas por bar-
ras simples; as metades dessas metades estão separadas por barras 
pontilhadas. Note-se como cada uma dessas barras – seja dupla, 
simples ou pontilhada – acontece no meio de algum movimento 
harmônico ou linear; apenas no final do tema ela coincide com 
uma cadência.

33  RINK, John,  1995. Op. cit. 
34 Um gráfico do plano intermediário da Balada completa aparece na figura 153.1 de 
Schenker [1935] 1979 (reproduzido em Samson, 1992, p. 48). Minha análise dos compassos 
1-36 é consonante com a de Schenker, mas minha leitura dessa introdução difere em alguns 
detalhes da de Samson (p. 49).  
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Ex. 6: redução do encadeamento de vozes da Balada de Chopin op.23, comp. 1-36

Se deixarmos de lado o recitativo (que é naturalmente ir-
regular em sua organização) o que as barras/compassos no exemplo 
6 representam pode ser classificado como a estrutura do verso mu-
sical. A menor unidade mostrada, de dois compassos, corresponde a 
um verso simples; quatro compassos – a quantidade de música con-
tida entre duas barras sólidas – representam um par. O antecedente 
como um todo é um quarteto, e a consequente deste é um quarteto 
com o segundo par expandido. O que é peculiar nas sobreposições 
de Chopin, é que ele faz exatamente o que um bom declamador de 
poesia tenta evitar: ele faz uma pausa no final de quase todos os 
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versos quando faz uma pausa de colcheia na melodia. Então Chopin 
parece inverter a moral da Duquesa de Alice no País das Maravilhas : 
“tome cuidado com o sentido e deixe o som tomar conta de si mes-
mo”. Chopin está aparentemente dizendo ao pianista para tomar 
conta da versificação (o som) e deixar a sintaxe musical (a harmonia 
e o encadeamento de vozes) tomar conta de si mesma.

Será que o pianista deve seguir esse conselho ou se ele 
fizer isso irá resultar no equivalente a um poema sem sentido? Ele-
mentos conflitantes nesse tema requerem que o pianista mantenha 
um equilíbrio previdente. Como em outras baladas, por razões aná-
logas, o tema principal é uma das partes mais difíceis da peça de se 
tocar bem.35 As divisões entre os versos precisam ser respeitadas, 
como Chopin indicou, mesmo assim o pianista precisa sentir a ne-
cessidade da resolução ao final de cada verso, uma ânsia que varia 
de acordo com cada situação tonal. As sétimas na supertônica, dos 
compassos 10, 16 e 18, são pungentes de uma forma que as do-
minantes dos compassos 12 e 20 não são (o que simula cadências 
imperfeitas). O que o pianista pode fazer a respeito dessas supertô-
nicas é fazer sobressair levemente o tom vizinho superior mi bemol 
(o movimento da nota vizinha superior Ré- Mi bemol-Ré é um dos 
motivos principais da peça); isto vai ajudar a manter a tensão até 
a pausa seguinte.36 Nos compassos 12 e 20, o sentido da cadência 
precisa ser contrastado com a entrada um pouco brusca da sétima, 
o dó1.37 Através desse recurso (ou de outros com efeitos simila-

35 Rothstein (no prelo) discute conflitos no âmbito dos temas principais da segunda e da 
quarta baladas.  
36 Schenker acreditava que todos os vizinhos superiores deveriam ser enfatizados em termos 
de dinâmica. Ver Rothstein (1984, p. 13-14). 
37 Pode-se ir tomando cada vez menos tempo a cada sétima acentuada a partir do compas-
so 8, onde o andamento ainda não estiver firmemente estabelecido, até o compasso 14, onde 
(unicamente) não existe pausa de colcheia.    
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res) uma consciência da sintaxe musical pode ser preservada para 
o ouvinte apesar das contraindicações da estrutura do verso. Se a 
sintaxe é negligenciada completamente, o resultado vai soar como 
uma récita cantarolada de uma poesia simétrica, que é intolerável 
principalmente quando os versos são sobrepostos.38 E, obviamente, 
o afeto inquieto desse tema terá sido destruído. 

Um exemplo similar é o tema principal do Intermezzo em 
Lá menor op. 116 de Brahms, o número 2. Trata-se de outra peça 
baseada em formas populares de verso; nesse caso uma melodia fol-
clórica parece ser evocada.39 Como Chopin, Brahms faz uma pausa 
ao final de cada verso – os versos são curtos, ocupando apenas um 
compasso – embora a maioria deles termine com um acorde que 
pede uma resolução imediata, seja uma dissonância ou uma domi-
nante secundária. Brahms trata este problema de sobreposição mais 
explicitamente do que Chopin, variando o tema através da peça e mo-
dificando os termos de conflito em cada variação. A primeira variação 
(comp.10-18) é especialmente interessante nesse sentido. No antece-
dente, as resoluções do encadeamento de vozes são desenfatizadas 
pela falta de nuances nos compassos 10-11 (compare com os efeitos 
dos compassos 1-2). No consequente a estrutura do verso é realmen-
te tocada e as resoluções são promovidas pelo ritmo que substitui as 
mínimas do tema com colcheias contínuas. Através das variações, no 
entanto, Brahms adere à estrutura do verso nas suas ligaduras. O pia-

38 Leichtentritt (1921, I,5) prova que negligenciar a estrutura dos versos musicais em favor 
de sua sintaxe é ainda mais desastroso: ele “corrige” a notação do tema de Chopin, deslocan-
do-o por meio compasso para que a estrutura do verso coincida com a tonal (ele começa o 
tema, erroneamente, na segunda metade do compasso 9). Encorajo o leitor a tocar e contem-
plar essa versão incorreta. 
39 Schenker percebeu a influência folclórica em sua revisão do op.116 de Brahms, logo após 
sua publicação em 1984; cf. Federhofer (1990, p. 65). 
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nista deve observar as nuances que Brahms indica estritamente; mais 
do que isso, uma pedalização judiciosa da dissonância para a resolu-
ção (ou de uma dominante secundária para sua “tônica” respectiva) 
vai ajudar a valorizar o papel da sintaxe musical. Existem passagens, 
no entanto, onde Brahms parece indicar que a sintaxe – as resoluções 
– não devem ser respeitadas; isso fica mais claro nos primeiros quatro 
compassos da variação em Lá Maior (comp. 51-54). 

Um exemplo de um tipo diferente é a valsa de Chopin 
em Lá bemol Maior op.42. Enquanto a Balada de Chopin e o In-
termezzo de Brahms apresentam conflitos entre a versificação e o 
encadeamento de vozes, essa valsa apresenta o conflito num cam-
po bastante simples, que é o da hipermétrica.40 Como é típico nas 
valsas, a op.42 é composta de unidades de oito compassos subdivi-
didas ao meio (4+4). Existem apenas duas exceções: uma unidade 
de doze compassos (3x4) nos compassos 153-164, e uma unidade 
aparentemente de cinco compassos no final (comp.285-289). Essa 
última exceção é, eu acredito, mais aparente do que real. Enquanto 
o compasso 289 é de fato o 5º compasso do grupo, considero ra-
zoável sentir três compassos de silêncio seguindo o final que está 
notado. A divisão de oito compassos e a subdivisão de quatro com-
passos representa a estrutura métrica básica da peça.

Por que afirmar que a divisão em quatro e oito compas-
sos é métrica, ou seja, que eles apresentam unidades de alguma forma 
análoga a compassos simples? Para responder a essa questão com-
pletamente precisaríamos de muito tempo, e as questões envolvidas 
são intrincadas e controversas. Para os presentes propósitos sugiro 

40 A literatura sobre a hipermétrica é grande e vem aumentando. Ver especialmente Zu-
ckerkandl (1959, p. 98-114 e 131-136); Lerdahl e Jackendoff  (1983, p. 17-35 e outras); Scha-
chter (1987); Kramer (1988, p. 82-122); Rothstein (1989 e 1995).  
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que o leitor pense no assunto dessa forma: se as valsas de Chopin 
fossem coreografadas e a dança estivesse nos seus primeiros en-
saios, o coreógrafo ou o mestre de balé iria certamente contar alto 
de um a oito várias vezes com uma contagem para cada compasso 
(uma valsa rápida como essa não iria ser marcada em três; ao invés 
disso as semínimas representam as subdivisões do tempo principal 
que é uma mínima pontuada). A regularidade do esquema de Cho-
pin garante que a contagem seja ininterrupta, exceto entre os com-
passos 153-164, quando o mestre de balé teria que contar até doze 
(ou três vezes até quatro), ao invés de até oito. O fato de contar “a 
um” – ou mais precisamente a sensação de se contar em “um” – é 
exatamente o que eu quero dizer quando me refiro a um tempo 
forte; se a unidade que está sendo contada é mais larga do que um 
único compasso (como acontece aqui), o tempo forte é nomeado 
de acordo com um hipertempo forte. As unidades são chamadas de 
hipercompassos. Não é sempre necessário acentuar um tempo for-
te (ou um hipertempo forte) na performance, e a grande parte deles 
não deveria ser acentuada.41 No entanto, uma série de acentos espa-
çados regularmente vão geralmente proporcionar ao ouvinte uma 
métrica inserida, ou uma hipermétrica, e é assim que a maior parte 
da métrica é estabelecida inicialmente. Elas não precisam continuar 
dessa forma para serem viáveis, e uma série de contraindicações – 
por exemplo, padrões de acento que consistentemente contradizem 
um padrão métrico estabelecido – existem para deslocar um metro 
ou um hipermetro, e estabelecer outra. 

A divisão em oito compassos da valsa é então em hiper-
compassos; esses são subdivididos em hipercompassos menores 
de quatro compassos cada um. A hipermétrica é tão consisten-

41 De acordo com Roger Sessions, o tempo forte é o tempo no compasso que não precisa 
ser acentuado (ver Olmstead, 1987, p. 188). 



109

A Análise e o ato da performance

temente mantida que constitui numa premissa estética da peça, e 
ainda em muitas passagens a hipermétrica não se encaixa confor-
tavelmente nos ritmos musicais. Enquanto o padrão de dois con-
tra três do tema principal da valsa já foi bastante comentado, esse 
conflito entre a hipermétrica em alguns dos ritmos que ela contém 
é muito mais observável. 

Ex. 7: redução da duração da Valsa de Chopin op.42, comp.1-72
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A valsa é episódica na forma. Depois da introdução em 
oito compassos numa série de temas alternados com o refrão de 
dezesseis compassos (ouvida pela primeira vez no compasso 41), o 
primeiro desses temas, começando no compasso número 9, funcio-
na como tema principal. Todas as seções permanecem próximas da 
tônica, embora outras tonalidades estejam presentes na passagem. 

O exemplo 1.7 é uma redução de duração dos compassos 
1 a 72, incluindo a introdução, o primeiro tema, o refrão e o segundo 
tema (o refrão começa de novo no compasso 73). Um compasso do 
exemplo 1.7 representa quatro compassos da valsa; as duplas barras 
separam as unidades de oito compassos. A localização das barras 
de compasso e a distinção entre barras de compassos simples e du-
plas seguem a hipermétrica de Chopin estritamente. Para o primeiro 
tema e para o refrão os colchetes são usados para mostrar os grupos 
menores; formam padrões de sentenças de compassos 2+2+4.42 

A hipermétrica soa mais estável no refrão. As nonas do-
minantes agem como acorde de appoggiatura, caindo nos tempos 
fortes e resolvendo nos tempos fracos. A nona dominante final é 
invertida (comp. 55-56) e estendida por dois compassos; sua reso-
lução é então segurada até o próximo hipertempo forte (comp.57). 
Essa resolução também marca o começo do segundo tema. 

O segundo tema, como um refrão, inclui nonas domi-
nantes e suas resoluções. Em parte por causa dessa similaridade 
– mas também por causa da mínima pontuada acentuada Sol# – 

42 Ver Rothstein (1995) para uma discussão da relação entre agrupamento e hipermétrica. 
Padrões simétricos de agrupamento, como 4+4 ou (2+2)+4, tendem a sustentar ou mesmo 
determinar a hipermétrica da passagem; chamo este princípio de “regra da congruência”. 
Também muito discutida é a “regra do ritmo harmônico”; relevante para o exemplo 8 do 
presente trabalho.  
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existe uma tendência forte de se ouvir esse tema não de acordo 
com a hipermétrica do exemplo 1.7, mas naquela do exemplo 8 
(mudei a representação da música no exemplo 8 para enfatizar o 
ritmo harmônico, sobre o qual a hipermétrica alternativa é baseada 
parcialmente). No exemplo 8 os acordes de nona também caem em 
tempos mais fortes que suas resoluções. Se o tema é ouvido fora 
do contexto essa hipermétrica está mais de acordo que a outra: em 
particular, todas as mudanças de harmonia caem em tempos fortes 
(o primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo de oito). Um detalhe 
maravilhoso é que, de acordo com o exemplo 8 a cadência final do 
tema (comp.72) cai no sétimo de oito tempos deixando a hipermé-
trica incompleta. Como resultado, o compasso 73 soa, inicialmente, 
como um eco da cadência (o Lá bemol com trinado é análogo às 
colcheias em tercinas que Chopin usava antigamente). Reconstruí 
esse eco no final do exemplo (veja os dois tempos entre colchetes). 

Ex. 8: Redução alternativa da duração do op. 42 de Chopin, comp. 55-74 

O primeiro tema exibe uma métrica similar; mostrei essa 
hipermétrica alternativa no exemplo 9. A resolução da dominante 
longa da introdução reforça a qualidade de tempo forte do compas-
so 9, mas sinais contraditórios vão se acumulando. As séries de saltos 
melódicos nos compassos 14-16 se adéquam melhor à hipermétrica 
alternativa do que é original; igualmente a localização do acorde de 
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4ª e 6ª cadencial nos compassos 14 e 22.43 Mas talvez o mais reve-
lador de tudo seja o Fá suspenso no compasso 18: no exemplo 9 o 
padrão de suspensão (preparação, suspensão e resolução), se encaixa 
perfeitamente na hipermétrica, mas não no exemplo 7. As notas de 
passagem acentuadas no começo dos compassos 10 e 12, que são 
bastante parecidas com suspensões, foram preparadas no compasso 
anterior e essas notas de passagens também se beneficiam da hiper-
métrica alternativa. Elas soam mais expressivas se a gente ouve esses 
compassos como compassos fortes dentro das suas hipermétricas. 

Apesar da evidência dos exemplos 8 e 9, ainda perma-
nece minha crença de que o exemplo 7 representa a hipermétrica 
verdadeira, o governante da valsa. As hipermétricas alternativas que 
propus são proeminentes – especialmente no segundo tema – mas 
essencialmente secundárias. O termo “métrica da sombra” foi re-
centemente inventado para descrever esses padrões métricos se-
cundários44. É a consistência do esquema de oito compassos como 
um todo que é decisiva.

Ex. 9: Redução alternativa de duração do op. 42 de Chopin, comp. 9-40

43 Ver Aldwell e Schachter (1989, p. 298-299). Os autores notam que 6/4s no tempo fraco 
são relativamente comuns no início do século XIX.  
44 O termo foi introduzido por Frank Samarotto, num trabalho apresentado no Second 
Schenker Symposium (New York, Março 1992).   
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A existência de esquemas métricos contraditórios dentro 
de uma mesma passagem faz surgir problemas importantes para o 
pianista. Que hipermétrica, se vou seguir alguma, deveria ser valo-
rizada quando cada uma delas tem uma certa validade – uma ope-
rando localmente e outra definindo padrões com um todo? Se o 
exemplo 7 representa a hipermétrica principal, deveríamos acentuar 
a música de forma a “valorizá-la” suprimindo alternativas como 
potencialmente enganosas, ou será que nós deveríamos ser tão va-
lentes e corajosos e seguir Chopin – que acentuava as mínimas pon-
tuadas no segundo tema – e permitir que o ouvinte seja enganado? 

É impossível prescrever uma única solução, mas uma 
versão da segunda opção é certamente necessária. É vital, até um 
certo grau, que o pianista tenha as duas hipermétricas vivas, no pri-
meiro e no segundo tema, porque se se deixar vencer completamen-
te por uma ou por outra seria tornar menos complexa a música. “Va-
lorizar” exclusivamente a hipermétrica do exemplo 7 poderia soar 
pedante e duro. Ignorá-la inteiramente seria abandonar um caminho 
que segura o trabalho como um todo. Precisamos tornar possível 
de alguma forma ao ouvinte o acesso a essas duas possibilidades. 
O que provavelmente vai funcionar melhor é o pianista que tenha 
uma hipermétrica principal firmemente instalada na sua mente tocar 
contra ela em algumas passagens. No primeiro tema, por exemplo, 
a subdivisão sentencial pode privilegiar a hipermétrica principal nos 
compassos 9-16, enquanto a suspensão no compasso 8 pode indicar 
um equilíbrio a favor da hipermétrica secundária, ou na quebra para 
os compassos 17-24 (para o meu ouvido, o arpejo ascendente de 
tônica nos compassos 24-25 segura o equilíbrio sugerido dessa for-
ma para o resto do tema). Mas mesmo se o pianista estiver a favor 
de uma hipermétrica, sugestões da outra podem ser oferecidas: por 
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exemplo, no compasso 10 e 12 tocando as dissonâncias expressiva-
mente, nos compassos 25-40 evidenciando a organização sentencial 
da melodia. No segundo tema o foco tem que ser certamente na 
hipermétrica secundária, mas a mão esquerda está livre para lembrar 
ao ouvinte a hipermétrica principal, por exemplo, colocando um 
pouco mais de peso no Lá bemol no baixo, nos compassos 57 e 65 
(no compasso 65 é também indicado em favor da suspensão). 

Os instrumentistas muito frequentemente esquecem algo 
que muitos cantores sabem instintivamente: que uma performance 
musical é por sua natureza uma espécie de atuação/representação 
teatral. É o performer que controla a forma através da qual virtual-
mente todos os aspectos da obra vão ser transmitidos para o ou-
vinte. Quais os aspectos da música que devem ser evidenciados, 
quais aqueles que devem ser disfarçados, quais os que podem falar 
por eles mesmos – essas são algumas das decisões que o performer 
tem que tomar. Determinar quais são esses aspectos é a função da 
análise – a análise que será mais bem realizada através de uma com-
binação de intuição, experiência e razão. 

Representar um papel numa peça teatral não é a mesma 
coisa que diagramar a trama ou analisar seus personagens numa 
palestra, mas os atores que vão desempenhar esses papéis e repre-
sentar a peça precisam entender tanto a trama quanto o persona-
gem se eles querem fazer justiça à obra. Da mesma forma, executar 
uma obra musical e analisá-la são atividades diferentes, mas o per-
former precisa entender os “personagens” e a “trama” da obra que 
ele está executando se ele quer que a sua execução seja convincente. 
O objetivo do performer, quando ele se dedica a uma análise, não é 
apenas entender a obra por ela mesma. A performance não é uma 
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atividade desinteressada, é descobrir ou criar uma narrativa musical. 
Levando em conta a falta de conteúdo verbal da música instrumen-
tal, é provavelmente mais acurado dizer que o performer sintetiza sua 
narrativa a partir de tudo aquilo que ele sabe e sente a respeito da 
obra; os ouvintes por sua vez vão construir suas próprias narrativas 
guiadas pelo performer. A narrativa de um performer pode diferenciar 
radicalmente da de outro para a mesma obra e nem todos vão estar 
de acordo igualmente sobre as intenções do compositor; muitos 
músicos irão concordar (deixando de lado todas as coisas sem sen-
tido sobre “a falácia intencional” ou a “indeterminância do texto”) 
que o compositor tem algo a dizer sobre esses assuntos.45 Mas uma 
narrativa precisa existir mesmo que não possa ser traduzida em pa-
lavras, e é trabalho do performer resolver isso.46 A análise vai prover 
uma série de ferramentas, na verdade uma série de muitos jogos de 
ferramentas para ajudá-lo nesse trabalho.

Que tipo de análise – que grupo de ferramentas – é me-
lhor? Sugeri quatro nesse capítulo: análise baseada nos temas e 
motivos; análise métrica (incluindo a versificação musical); análise 
fraseológica; e análise de encadeamento de vozes do tipo schenke-
riano. A análise harmônica tradicional não está incluída aqui, mas 
ela provê informação a todas as abordagens que listei, e a lista não 

45 Um exemplo muito conhecido de uma narrativa musical convincente que varia em re-
lação às intenções expressas pelo compositor, é a gravação de Sergei Rachmaninoff  da So-
nata em Sib menor de Chopin op.35. No movimento lento (a famosa Marcha Fúnebre), 
Rachmaninoff  expressa a imagem de um cortejo fúnebre primeiro se aproximando e depois 
se afastando do observador. A dinâmica significa que ele costuma apresentar esta narrativa 
desdenhando abertamente as indicações de Chopin. A performance é magnífica em seus 
próprios termos, mas Chopin evidentemente tinha uma outra narrativa em mente.  
46  Publicações recentes sobre a narratividade em música incluem Cone (1974), Newcomb 
(1987), Maus (1988) e Abatte (1989). Em tempos remotos – especialmente nos séculos XVII 
e XVIII – os músicos falavam de “retórica musical”.  
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é exaustiva (textura, por exemplo, não foi abordada aqui). Acreditar 
exclusivamente em uma abordagem pode ser perigoso, como argu-
mentei; a análise tem que nos levar à síntese (a análise do encadea-
mento de vozes tem a virtude de ser essencialmente sintética, mas 
mesmo ela sozinha não é suficiente). Cada abordagem provê uma 
contribuição de grande valor se for realizada com sensibilidade, e 
cada uma pode servir para corrigir as outras. Cada uma pode ajudar 
também na construção da história que o performer vai contar. 

Muitos performers deliberadamente constroem narrativas, 
imagens e programas para as obras que tocam, mas – provavelmen-
te numa atitude sábia – raramente falam sobre eles com o público. 
Já sugeri, na minha discussão sobre a op. 101 de Beethoven, de 
que forma os motivos, por exemplo, podem agir como personagens 
num drama e que tipo de história aquela Sonata pode estar tentando 
nos contar. As hipermétricas deslocadas da valsa de Chopin podem 
ser usadas como um ponto de partida para construir uma narrativa 
daquela obra; e também a interação entre as entradas do sujeito e 
o encadeamento de vozes na fuga de Bach. Resumindo, a análise 
nos ajuda a prover material básico; a imaginação do performer e sua 
identificação empática com a obra farão o resto. 

Quando o performer conta uma história, ele não está ape-
nas enumerando fatos. Uma ferramenta importante para o conta-
dor de história é o inesperado. Uma coisa é estar convencido de que 
alguma coisa é verdade analiticamente, e muito mais difícil é decidir 
como – e se – vamos revelar essa informação para os ouvintes de 
uma performance. Algumas vezes argumentei que é melhor para o 
performer sugerir algo que é “falso” – ou mais precisamente alguma 
coisa que é verdade apenas de um ponto de vista mais vantajoso, 
parcial – do que contar tudo o que ele sabe. Dessa forma o performer 
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adota temporariamente o ponto de vista de um ou outro perso-
nagem num drama, mais do que assume uma onisciência a cada 
momento. A verdade dramática e a analítica não são a mesma coisa; 
uma performance não é uma explication du texte47. A função do perfor-
mer é oferecer ao ouvinte uma experiência vívida com a obra e não 
uma compreensão analítica da mesma. Mas a experiência – quanto 
mais vívida melhor – vai então dar ao ouvinte um caminho para o 
entendimento.48 Nem a parte do performer nesse processo, nem a do 
ouvinte precisa ser consciente para que o processo seja bem suce-
dido; analistas profissionais também não trabalham apenas com o 
raciocínio consciente. 

A afirmação de Schenker, no primeiro epígrafo, é quase 
certamente errada: cada obra musical, como cada peça teatral, tem 
muitas performances verdadeiras. Mas uma análise que é solidária 
ao trabalho em todos os seus aspectos dá ao performer uma base 
firme sobre a qual ele pode construir sobre uma recriação convin-
cente. A análise, transformada pela imaginação e uma certa dose de 
astúcia, pode ajudar a inspirar aquela mágica sem a qual mesmo a 
música mais grandiosa não pode viver inteiramente.

47 Explicação do texto; em francês no original. 
48 Ver Sessions, [1950] 1971. 
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Métodos de Análise da Forma 
Sonata em torno do primeiro 
movimento da Op. 53, “Waldstein” 
de Beethoven1

Márta Grabócz

O objetivo deste estudo consiste em apresentar, de forma 
abreviada, a evolução ao longo do século XX das abordagens teóri-
cas – e estéticas, incluindo as semióticas – da Forma Sonata. Sem a 
pretensão de conseguir abarcar toda a complexidade desse domínio, 
contentar-nos-emos em evocar os maiores nomes do começo e do 
final do século, ligados à exploração da forma sonata, assim como 
os semióticos contemporâneos: Schenker, Schoenberg, Schering, 
Rosen, Tarasti e Hatten (acrescentando nossas reflexões pessoais).

Cada um desses teóricos, tendo primordialmente defini-
do as normas que eles próprios e seus adeptos musicais e espirituais 
consideram e utilizam, apresenta as obras escolhidas em função do 
cumprimento dessas mesmas regras e também dos desvios em relação 
a elas. Constatando as estratégias excepcionais – as não conformida-

1 Texto original: GRABÓCZ, Márta. Méthodes d’Analyse concernant la forme sonate. 
Autour du premier mouvement de l’op. 53 ‘Waldstein’de Beethoven. In: GRABÓCZ, Márta; 
KOCEVAR, Érik (Eds.). Méthodes nouvelles musiques nouvelles. Musicologie et creation. Strasbourg: 
Presses Universitaires de Strasbourg, 1990, p. 109-134. Publicado com permissão/Published 
with permission. 
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des – tentaram encontrar a ordem, a coerência, a lógica: o sentido e a 
particularidade das obras escolhidas. 

No começo do século, existiam duas grandes escolas de 
abordagem: 

1) os técnicos, os estruturalistas/formalistas (Schenker e 
Shoenberg2);

2) os simpatizantes da estética do conteúdo, os analistas 
da “emoção” e da expressão (Shering).

Atualmente, com o aparecimento de obras importantes 
como a de Charles Rosen (1978) e o surgimento de diversas teses 
sobre semiótica musical – toma-se este termo no sentido de signifi-
cado musical – os teóricos tentaram unir as duas abordagens: procu-
ram analisar tanto a estrutura quanto a expressão. Os semioticistas 
como Tarasti, Hatten, Monelle, Karbusicky ou os representantes da 
“nova musicologia” nos Estados Unidos e no Canadá (Nattiez, New-
comb, Abbate, Agawu) buscam novos modelos capazes de descrever 
o complexo processo dinâmico de uma forma musical. Procuram-se 
novos sistemas que possam fecundar a investigação sobre a articu-
lação do sentido, sobre o agenciamento das energias “disfóricas” e 
“eufóricas”, sob a organização dos afetos3 num discurso musical. 

O único ponto em comum entre as ideias desses diferentes 
teóricos no contexto aqui apresentado é justamente a obra analisada: 
o 1º movimento da Sonata op.53 de Beethoven, apelidada Waldstein.

Nos últimos tempos, observa-se uma renovação de con-
ceitos visando uma espécie de unidade universal: a retórica, os uni-
versos ou o sistema “orgânico” de Heinrich Schenker na música, 

2  No que diz respeito aos trechos de seu livro citados neste texto.
3 No original: “organization ‘thymique’ (= des affects)”. [N. do T.]
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para citar alguns exemplos. O editor Pierre Mardaga (1936) publi-
cou a versão francesa desta obra fundamental, completada logo 
após a morte de seu autor, em 1935 – Der freie Satz ou L’Écriture 
Libre 4 – e Xavier Hascher consagrou um livro à análise schenkeria-
na das formas sonatas de Schubert5. 

Schenker buscava “uma nova teoria, inscrita nas obras dos 
grandes mestres, que explicasse seu surgimento e sua existência: a 
teoria da coerência orgânica” 6. “Chegou o meu tempo” – dizia Schenker 
nos anos 1930 – “de proclamar, através da teoria da coerência orgâ-
nica, tudo o que pode ser dito sobre o que foi a música dos grandes 
mestres e sobre o que ela deve ser se quisermos conservá-la viva”.7 
Ele se compara a Fux, a C. P. E. Bach, e ao papel que desempe-
nharam na “notação estrita” (referindo-se a Fux) e do baixo contí-
nuo (referindo-se a C. P. E. Bach)8. A ideia ou a questão inicial de 
Schenker é a seguinte: “Não é verdade que existe necessariamente, 
na base de todo ato artístico assim como de toda ação, uma pré-con-
cepção de relações internas?”9. Para Schenker, “toda obra tonal é estru-
turalmente um movimento linear descendente em direção à tônica 
e a obra em sua integridade é a carne que envolve esse esqueleto. 
Podemos parafrasear afirmando que como fundamento de qualquer 
obra, encontramos uma fórmula cadencial simples.”10. Do ponto de 
vista estritamente histórico, essa concepção se sustenta. A cadência 
é o elemento estrutural no qual se baseia toda a música ocidental do 

4  SCHENKER, Heinrich. L’Écriture Libre. Trad. par Nicolas Meeús. Liège: Mardaga, 1993 
(Original em alemão: Der Freie Satz. Wien: Universal, 1956). 
5  HASCHER, Xavier. Schubert, la forme sonate et son evolution. Bern & Berlin: Peter Lang, 1993.
6  SCHENKER, Heinrich, op. cit., p. 13. 
7  Id.
8  Ibid., p. 14.
9  Id. 
10  ROSEN, Charles. Le Style Classique. Paris: Gallimard, 1978, p. 39- 40.
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século XII ao primeiro trimestre do século XX. As observações de 
Schenker explicam melhor que todas as outras este sentimento de unida-
de que transcende, em tantas obras, um aspecto exterior compartimentado.11

Ele reduz uma obra musical a um motivo curto que serve 
de base: nisso consiste o método de análise denominado “técnica 
de diminuição”12.

Este esqueleto cadencial é o plano de fundo:

Figuras 1 e 2: Fórmula de sonatas ABA

O plano de fundo constitui a estrutura fundamental: uma 
linha fundamental e o desdobramento do baixo em forma de ar-
pejo. A linha fundamental começa na “nota de cabeça” (Kopfnot)  
ou :

Figura 3 

11  Ibid., p. 40. 
12  Ibid., p. 43.  
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Ou ainda  (ver fig. 1) descendo em direção a 1 através 
da sensível descendente.

O simples desdobramento do baixo em forma de arpejo 
é o “triângulo sagrado” (dó-sol-dó), segundo Schenker. A estrutura 
fundamental é arrítmica.

A vida da linha fundamental e do desdobramento do baixo em 
forma de arpejo não se exprime apenas na primeira sucessão 
horizontal e no primeiro arpejo: ela se estende, em movimen-
to inverso ao do plano médio, através do que considero níveis 
contrapontísticos e níveis de transformação, prolongamentos, 
elaborações até chegar ao plano frontal. Seja qual for a maneira 
pela qual o plano frontal se libera, no final das contas, são sempre 
estrutura fundamental do plano de fundo e os níveis de trans-
formação do plano médio que lhe garantem uma vida orgânica 
natural. A totalidade se realiza na estrutura fundamental: é ela que 
se inscreve à frente da obra enquanto entidade; ela que, devido ao 
caráter único que oferece ao conjunto, exclui qualquer ideia falsa 
ou enganosa; é nela que repousa a percepção do todo, a resolução 
de todas as segmentações em uma unidade fundamental.13 

Para explicar a utilidade absoluta do plano de fundo, 
Schenker cita diferentes compositores que discorrem sobre a sua vi-
são global da obra. Beethoven, por exemplo, escreve: “Também em 
minha música instrumental, tenho o todo diante de meus olhos”.14 
Para Schenker, a forma musical “é simplesmente uma manifestação 
exterior da coerência que nasce do plano de fundo, do plano médio 
e do plano frontal”.15 

13  SCHENKER, Heinrich, op. cit., p. 21.  
14  Ibid., p. 130.
15  Ibid., p. 131.



128

Márta Grabócz

No que diz respeito às peculiaridades da forma sonata, 
Schenker enfatiza a importância da prolongação da exposição, ou 
seja, da interrupção (= chegando à dominante e ao segundo grau 
na linha fundamental ao final da exposição; ver fig. 1: sonata). Em 
outras palavras: “o que caracteriza a forma sonata é [...] o fato que 
a linha de terças deve ser absolutamente seguida do movimento 
em direção ao V/2 [= a dominante com o segundo grau na linha 
fundamental].16 

Com ajuda preciosa de Xavier Hascher, apresento abaixo 
o desenvolvimento do primeiro movimento da Waldstein segundo as 
exigências do plano de fundo:

Figura 4

Figura 5

16  Ibid., p. 134.
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A figura 3 apresenta um desenvolvimento “normal” de 
uma sonata. Comparando a Waldstein (figuras 4 e 5) com o esquema 
normativo, percebemos que a inovação ou a audácia de sua cons-
trução revela-se no desmembramento do baixo em forma de arpe-
jo. Em lugar de um simples V-I no decorrer da exposição, o segun-
do e terceiro grupos temáticos intercalam o terceiro grau antes de 
chegar ao fim da exposição.

Esta modificação origina outras durante a re-exposição, 
para realizar o esquema de retorno à tônica. A coda é que apresenta 
a estrutura fundamental já conhecida, das obras mais convencionais. 
Veremos mais tarde que do ponto de vista da produção do signifi-
cado, esta modificação importante do plano de fundo schenkeriano 
(3º grau) é efetivamente portadora do intercâmbio extremamente 
poderoso entre o primeiro, o segundo e o terceiro temas.

*

Porém, para que conheçamos melhor esse movimento, 
passaremos ao método schoenberguiano, verdadeiramente pedagó-
gico17. Como sabemos, ele apresenta o esquema da forma sonata 
(allegro de sonata) da seguinte forma:

Figura 6: Relações estruturais – allegro de sonata

17  SCHOENBERG, Arnold. Les fondements de la composition musicale. Paris: Lattès, 1987.
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O estabelecimento das regiões de tônica e das regiões 
vizinhas (subordinadas) (ver 1º e 2º grupos temáticos) dá-se com 
ajuda das ideias principais, que podem ser revestidas de uma forma 
de melodia ou de tema. [Do ponto de vista estrutural as ideias 
podem constituir períodos (antecedente + consequente), ou frase 
(início e finalização)].

Schoenberg faz uma distinção bastante clara entre melodia e 
tema, que apresenta em todo um capítulo de seu tratado (XI: Melodia e 
Tema). Ele diz, entre outras coisas, que “a melodia, graças ao seu equilí-
brio, restabelece o repouso, ao passo que o tema resolve um problema, 
assumindo as consequências”.18 A melodia é de certa forma bidimen-
sional (compreendendo intervalos e uma harmonia latente), enquanto o 
desenvolvimento rítmico torna o tema tridimensional”.19 

Desta forma uma melodia poderia ser comparada a uma visão, um 
aforismo, progredindo rapidamente do problema à solução, en-
quanto que um tema se parece mais com uma hipótese científica 
que não consegue convencer sem a ajuda de um bom número 
de experimentos ou sem apresentar provas [...]. É de todas essas 
restrições e limitações que a melodia tira sua independência e sua 
faculdade de autodeterminação, que fazem com que ela dispense 
qualquer tipo de adição, de continuação ou desenvolvimento. Por 
outro lado, o tema não atinge muito rapidamente, ou não tenta 
atingir o estado de repouso; em geral, o problema se apresenta 
mais intrincado, até sua trama, ou mais aprofundado. (Beetho-
ven, op. 53, I, op. 57, I, op.31/1, op. 31/2; I.) [...] A formulação 
de um tema supõe uma sequência de aventuras, de dificuldades, 
que encontraram soluções, elaborações, desenvolvimentos, 

18  Ibid., p. 123. 
19  Ibid., p. 123.
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contrastes [...]. A harmonia de um tema é frequentemente ativa, 
“vaga”, instável. No entanto, e ao contrário das harmonias alon-
gadas, veremos que mesmo os temas complexos giram em tor-
no de uma tônica, de uma região contrastante precisa (Brahms, 
Sinfonia nº 1, Quarteto para piano, op. 60, I; Beethoven op.53, 
I). A organização não será afrouxada a ponto de podermos ter 
a impressão de falta de estrutura. O tema não é independente 
nem autodeterminado. Ele está, ao contrário, estreitamente liga-
do às consequências que dele procedem e sem as quais ele corre 
o risco de parecer insignificante.20

Nesses dois parágrafos, Schoenberg evoca, como refe-
rência aos temas complexos e aos temas que apresentam um pro-
blema com trama e aprofundamento, o exemplo do primeiro tema 
(ver figura 7) da sonata Waldstein com sua harmonia indefinida, 
instável (antecedente = I-V; consequente = VIIb-IV-IVb-V7-...-Ib).  
Referindo-se às transições derivadas do tema precedente, ele cita 
evidentemente a transição dessa exposição (figura7) e descreve a 
chegada ao V grau do futuro Mi Maior (compasso 14 em diante). 
Além disto, Schoenberg aborda o grupo de temas subordinados e 
consagra um capítulo ao caso do tema dito “lírico” ou Gesangthema 
como uma das possibilidades de sua realização.21 

Este caráter lírico ou cantado resulta de uma construção des-
contraída, comparável à da música popular. Para o músico, esta 
“descontração” consiste em negligenciar quase todos os aspec-
tos, salvo os aspectos rítmicos, ignorando portanto as implica-
ções mais profundas e encontrando uma certa riqueza de con-

20  Ibid., p. 124.
21  Ibid., “Le thème lyrique”, p. 218-219.
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teúdo na multiplicação dos temas. [...] Os temas subordinados 
líricos [...] representam um dos contrastes em potencial. Como 
exemplo, a Sinfonia de Mozart em sol menor K550, I, compas-
so 44; o quarteto para cordas em Fá Maior K590, I, a sonata 
para piano de Beethoven, op. 53, I, compasso 35. [...] Nesses 
exemplos, o toque popular é facilmente percebido. Unificados 
por um ritmo persistente, os intervalos mudam livremente. [...] 
A simplicidade da construção é evidente. [...] Na op. 53, o ca-
ráter lírico (dolce e molto legato compasso 35) é óbvio apesar do 
estilo pianístico. Uma fórmula rítmica, que permanece substan-
cialmente a mesma, aparece sete vezes.22

Permaneçamos no âmbito desse segundo tema. Referin-
do-se aos modos de acompanhamento, Schoenberg evoca a forma 
coral, citando igualmente o segundo tema da Waldstein. Com suas 
duas características, uma cantabile e lírica e outra com textura “coral” 
(+ as indicações dolce, molto legato), podemos facilmente definir o 
lado contratante desse segundo tema (ver figura 8). 

A apresentação recortada, segmentada das seções da so-
nata, dada por Schoenberg, não nos permite ir mais adiante na des-
crição da tonalidade no desenrolar desse primeiro movimento.

22  Ibid., p. 218.



133

Métodos de Análise da Forma Sonata em torno do 
primeiro movimento da Op. 53, “Waldstein” de Beethoven

Figura 7
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Figura 8

Figura 9

Prosseguimos então à análise, percorrendo as páginas 
que dizem respeito à Waldstein no livro O estilo clássico, de Charles 
Rosen. Ele considera esse primeiro movimento como próximo da 
marcha haydniana23, que consiste em fazer crescer a música a partir 

23  ROSEN, Charles. Le style classique. Paris : Gallimard, 1978, p. 500-501.



135

Métodos de Análise da Forma Sonata em torno do 
primeiro movimento da Op. 53, “Waldstein” de Beethoven

de um pequeno núcleo ou uma ideia central. Rosen menciona a 
tentação e o perigo de definir essa ideia em termos exclusivamente 
lineares: isso funciona frequentemente no papel, correspondendo 
muito pouco ao que de fato ouvimos.

Por exemplo, todos os temas do primeiro movimento da sona-
ta Waldstein, sem exceção, podem ser relacionados uns com os 
outros em termos lineares, uma vez que todos progridem por 
graus conjuntos, por segmentos de uma escala. Algumas dessas 
relações lineares são, com efeito, auditivamente perceptíveis, 
outras não.24 [Em outras palavras, os temas parecem nascer uns 
dos outros.] A quinta descendente do compasso nº 4 (sendo, 
ela mesma, eco do compasso 3), apresenta antecipadamente a 
figura da mão direita do futuro tema 3 (compasso 74), mas esta 
quinta aparece também no final da primeira transição (com-
passos 21-23). Seu correspondente é o 2º tema com a inversão 
da progressão ascendente (compasso 35). A terça ascendente 
do primeiro motivo do 1º tema (compasso 2-3) reaparece na 
introdução do segundo tema (compasso 31).25

A segunda característica principal do movimento, segun-
do Rosen, é sua sonoridade particular: uma “rudeza enérgica, disso-
nante, porém curiosamente simples, expressiva, sem opulência. 
Esse movimento tira seu caráter específico de uma constante in-
terpretação harmônica das progressões por graus conjuntos. E em 
cada frase dos temas, um acorde sobre dois é uma sétima dominan-
te (V7). A sétima é a mais simples, a mais neutra das dissonâncias; 
sua alternância contínua, nas progressões por grau conjunto, com 

24  Ibid., p. 501. Italicizado pela autora. 
25  Id.
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puros acordes perfeitos, confere ao movimento uma sonoridade 
particular que invade cada frase.”26

 O terceiro traço desse movimento esquematizado por 
Rosen é a tensão enérgica.  

Nesta obra, a inovação mais marcante é indubitavelmente a pul-
sação de energia. Não saberíamos descrevê-la em termos pura-
mente rítmicos. A energia latente é devida em parte à modulação 
que intervém desde o segundo compasso. [...] Essa ampliação 
imediata de seu leque harmônico permite a Beethoven alongar 
igualmente a escala temporal de usa música. [...] Apesar da ausên-
cia de ambiguidade tonal, a sonata Waldstein precisa desses treze 
primeiros compassos para definir a tonalidade de Dó Maior. [...] 
Nenhuma obra de Haydn ou de Mozart havia podido retardar 
por tanto tempo a estabilidade harmônica. A amplidão além dos 
limites de sua iniciativa harmônica e o fato de que ele trabalhou 
em grande escala permitiram a Beethoven engendrar em seu 
ritmo inicial uma energia e uma excitação contínuas; mas num 
âmbito preciso, exercendo uma função de controle.27

Falando da sonoridade, do engendramento linear de ideias e ener-
gia contínua (da tesão que é sustentada) Rosen evoca os três aspectos 
principais que distinguem esta forma sonata de suas semelhantes.

*
Em 1936, Arnold Schering, o teórico dos símbolos (um dos 

“precursores” da semântica estrutural) consagrou uma grande obra às su-
postas correspondências entre as obras instrumentais de Beethoven 
(sinfonias, sonatas, trios, quartetos) e a literatura ocidental europeia28.

26  Ibid., p. 501-502. 
27  Ibid., p. 504.
28  SCHERING, Arnold. Die Klaviersonate op. 53 C-dur (Waldstein –Sonate), nach dem 
23. Gesange des, Odysse von Homer. In: Beethoven und die Dichtung Teil VI. Berlin: Junker und 
Dünnhaupt Verlag, 1936, p. 495-507.
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Seu ponto de partida foi uma enquete sobre as obras li-
terárias, dramáticas ou filosóficas que Beethoven havia de fato lido, 
fazendo anotações. Sua motivação consistia no estabelecimento 
preciso de correspondências estruturais entre forma musical (= 
analisada detalhadamente!) e a obra literária segmentada e citada 
em função das analogias em termos de expressão. 

Por exemplo – sem entrarmos em detalhes –, Schering 
achava que na sonata Waldstein, Beethoven representava as emo-
ções e ações da 23ª, penúltima parte da Odisséia de Homero, epopeia 
que o compositor conhecia e estimava bastante. Trata-se do retorno 
de Ulisses a sua casa em Ítaca, e de seu reencontro com Penélope. 
Testemunhamos desta forma as emoções do amor, do sacrifício, 
do heroísmo, da vitória sobre o mal. O cenário idealizado – diz 
Schering – é a vida e o amor do casal, e a história nos conta seus 
reencontros, sobrevivendo às provações até o final. 

1º Movimento, Allegro com brio: capítulo 23, versos 1-82. A velha criada Euricléia 
anuncia a Penélope o retorno de seu marido. A dúvida de Penélope; notícias que 
chegam sobre os duelos entre os convidados. Espera e feliz expectativa; Penélope 
decide ir ao encontro do marido.

2º Movimento, Introdução (Adágio Molto): versos 88-95. Penélope observa, com bas-
tante surpresa, curiosidade, dúvida e desconfiança, Ulisses, disfarçado de mendigo.

3º Movimento, Rondo (Allegro moderato): versos 130-147. Festa e dança dos amigos 
na casa de Ulisses. O herói beija sua esposa; Penélope o reconhece (versos 205-8, 
231-240); cena de felicidade, acompanhada de júbilo incessante.29  

29  cf. SCHERING, Arnold, op. cit., p. 496-497.
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A etapa seguinte de nossa enquete é a semiótica do estilo 
clássico – segundo a análise do primeiro movimento da Waldstein, de 
acordo com o capítulo 5 do livro importante de Eero Tarasti sobre 
a semiótica musical30.

O objetivo do musicólogo-semioticista é encontrar os ele-
mentos do percurso gerativo (com seu nível profundo, o nível de superfí-
cie e o nível discursivo) de Greimas na análise da forma sonata clássica.

                                                                 Percurso gerador

        elementos de sintaxe elementos de semântica

Estruturas 

semio-
narrativas

Nível profundo sintaxe

fundamental

semântica

fundamental

Nível 

de superfície

sintaxe narrativa 

de superfície

semântica

narrativa

estruturas

discursivas

             sintaxe discursiva

                   

            Discursivisação

actorialização

            temporalozação

                                     espacialização  

semântica discursiva

          Tematização 

          

          Figurativisação

Figura 10 

Ele se inspira mais particularmente nos atores musicais 
(em direção a uma gramática modal)31, e em direção a estruturas 

30  TARASTI, Eero. Semiotique musicale. Limoge: PULIM, 1996; em inglês: A Theory of  Mu-
sical Semiotics. Bloomington: Indiana University Press, 1994. 
31  Segundo a semiótica narrativa greimasiana, existem seis papéis actoriais (no original: 
actanciels [N. do T.]): sujeito-objeto; destinador-destinatário; adjuvante-oponente. As moda-
lidades principais são: dever, poder, fazer, saber e ser. Cf. GREIMAS, A. J.; CORTES, J. 
Sémiotique. Dictionaire raisonné de la théorie du langage. Paris : Hachete, 1979, t. I.  
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espaçotemporais da música (ver no esquema de Greimas os ele-
mentos da sintaxe discursiva). No que diz respeito à actorialidade 
especificada da Waldstein, Tarasti escreve:

Uma hipótese fundamental da presente análise e que me fez 
escolher o primeiro movimento da Waldstein é que um ator mu-
sical “permanece em cena” mesmo se nada “fale” – da mesma 
forma, os atores não abandonam a cena no meio de um diá-
logo quando a linha pertence a outro ator. Ao contrário, os 
atores permanecem em cena durante todo o discurso, mas in 
absentia, como destinatários, interpretando o enunciado do seu 
interlocutor e reagindo de acordo32. [Comparemos esta à des-
crição de Rosen no que concerne a gênese literária, a dedução 
de temas a partir de um só núcleo.]33 Meu objetivo é descrever 
o que realmente se passa na música – a alternância entre fazer 
e ser, a tensão e o repouso, a dissonância e a consonância no 
sentido mais amplo do termo – e de propor uma metalingua-
gem pertinente para esclarecer esta atividade.34 A actorialidade 
musical pressupõe certos aspectos gerais em relação ao conceito 
de tema: as características postas suficientemente em evidência, 
as harmonias relativamente simples para o acompanhamen-
to, uma duração previsível, etc. Esses traços caracterizam os 
atores musicais, sujeitos que influenciam o discurso musical e 
atuam em seu interior35. Procedemos a nossa análise do ponto 
de vista da ação: 1) enfatizando os atores principais do texto; 
2) indicando o conteúdo modal de cada ator; 3) pesquisando 
os atores que pertencem às esferas de outros atores – ou seja, 
descobrindo como os atores se modalizam reciprocamente 

32  TARASTI, Eero, op. cit., p. 162.
33  [N. do A.]
34  TARASTI, Eero, op. cit., p. 162.
35  Ibid., p. 172.  
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pelo lugar que ocupam nas diferentes situações espaçotempo-
rais. Podemos pressupor que, num texto, o equilíbrio modal 
prevalecerá. Por exemplo, se um ator tem força de vontade 
– se explora a dissonância e a tensão – então o ator seguinte 
submeter-se-á provavelmente ao primeiro ator, representando 
assim o querer fazer e o não querer fazer.36 [no 1° movimento da 
Waldstein] podemos distinguir entre quatro atores diferentes: a, 
o motivo ascendente; b, o motivo descendente; c, motivo da 
nota que reaparece; e d, o motivo arpegiado sobre a tríade37 [ver 
figura 7]. O primeiro motivo, a, é um agente [sujeito-ator] fecundo e 
catalizador, que possui um forte desejo de dissonância. Este te-
ma-ator principal contém um momento duplamente tenso. Ele 
começa sobre o terceiro grau da escala, que é orientado irresis-
tivelmente em direção a um movimento melódico ascendente 
para se juntar à nota sensível (7° grau). [...] No plano rítmico, 
o ator a possui uma dupla tensão, seguida de uma resolução. 
Efetivamente prolongado, por fazer parte do acompanhamen-
to “tamborilante”, a permanece sobre o mi 238 durante o tempo 
de uma mínima pontuada. A seguir, no registro agudo, escuta-
mos um outro motivo, b, reminiscência ou resposta ao ator c, 
ligeiramente abreviado enquanto isso. Nesse estágio da obra, o 
motivo b é evidentemente um objeto-ator [passivo], submisso 
ao ator principal e que até então não tinha vida própria. Mas a 
ação combinada do programa narrativo da primeira isotopia e 
da transição provoca um steigerung [crescimento, aumento] que 
transforma o objeto b num agente dominador que tira o ator c 

36  Ibid., p. 175. 
37  Id.
38  No original: mi 3. Na partitura, mi 2; o engano deve-se provavelmente ao fato de que 
no sistema americano, o dó central é o 4 (consequentemente, o nosso mi 2, assim como no 
sistema francês, leva o número 3, causando frequentemente esse tipo de mal-entendido na 
tradução). [N. do T.]
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de seu lugar. Deve-se notar que Beethoven rompe e desesta-
biliza a simetria teatral para criar uma atmosfera artificial de 
falta de acabamento (ou imperfeição). A frase dos 4 primeiros 
compassos já é simétrica no sentido da ação, pois os atores a 
e b ocupam 3 compassos e o ator c somente um. Examinemos 
a natureza modal de cada ator. O ator a, com energia e tensão 
acionadas pelos graus III e IV, proporciona a dissonância e o 
querer fazer. Seu saber fazer, da mesma forma, provém da ten-
dência ascendente da escala de Sol Maior formando o plano 
de fundo do ator a. Esta unidade [mi-fá#-sol] emprega os tons 
mais portadores da modalidade do querer fazer [em direção ao 
V grau ou qualquer outra coisa]. O ator b é evidentemente o 
oposto de a e parece responder à questão proposta por esse 
último. Em outras palavras, b deriva parcialmente do ator c ; b 
contém as três primeiras notas de c (si-lá-sol), mas num regis-
tro diferente. [...] Mais ainda, b representa o princípio do não 
querer fazer, o oposto de todo Steigerung [...]. Síntese da natureza 
modal dos atores: Ator a: Querer fazer, saber fazer, não dever fazer e 
poder fazer (devido ao plano de fundo deste ator e ao seu poder, 
produzido pelo ritmo e pelo registro); Ator b: não querer fazer, 
saber fazer (o material musical corresponde à natureza da missão 
prescrita e da vontade, neste caso, de não fazer); Ator c: não querer 
ser, saber não existir, precisar não existir; Ator d: querer ser, saber não 
existir, dever não existir. Algumas seções da sonata, do ponto de 
vista das modalidades: Desenvolvimento (compasso 86-155): 
A seção do movimento constitui o fazer propriamente dito da 
sonata. O desenvolvimento representa um espaço heterotópi-
co, no qual os atores da exposição adquirem, por assim dizer, 
uma falsa isotopia no domínio espaçotemporal. Eles entram 
em conflito uns com os outros. A seção de desenvolvimento 
de Waldstein poderia ser considerada como um todo sintagmá-
tico, mas nós a dividiremos em três programas narrativos: 1) 
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compassos 86-111: conflito entre os atores c e b; 2) compassos 
112-141: heterotopia de “perambulação” no espaço tonal inte-
rior, desenvolvimento do ator d, e diálogo entre os atores a e 
b (como isotopia implícita); 3) compassos 142-155: preparação 
para a re-exposicão, reforço da relação entre a e b durante o 
Nechteigerung39, uma detenção sobre um prolongamento da do-
minante. [...] No nível da encenação, as seções do desenvol-
vimento são interessantes. No primeiro programa narrativo, a 
atenção recai sobre a disputa entre os atores c e b. O ator c se 
transforma ritmicamente em uma forma mais envolvente: a vi-
tória de c (nos compassos 104-111) é apenas temporária apesar 
de sua aparência de perfeição, que se traduz numa sensação 
de sucesso. O segundo programa narrativo produz um grande 
efeito de estar fora de cena, como quando estamos dentro de 
um trem em plena marcha: temos poucas chances de perceber 
os atores, vemos apenas a paisagem que muda constantemente. 
O terceiro programa narrativo volta a centrar-se nas funções da 
encenação, desta vez sobre diálogo conflitante entre os atores a 
e b, cada vez mais tomados pela agitação.  

Vimos então como E. Tarasti procura reter científica e 
detalhadamente – com ajuda das categorias narrativas do percurso 
gerador de Greimas – esta particularidade da Waldstein que Rosen 
resume como “tensão enérgica e excitações sustentadas”. Em sua 
análise, Tarasti explora outras categorias narrativas – as da espacia-
lidade e da temporalidade –, para completar a descrição concreta dos 
meios de produção de energia e tensão, por vezes como camadas 
complementares que superpõem a teatralidade. Notemos de pas-
sagem, que sua apresentação da espacialidade externa (registros, tes-
situras) e da espacialidade interna (alongamento ou aproximação da 

39  Crescimento adiado, tardio ou postergado [N. do T.]. 
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tônica sobre o ciclo de quintas), corresponde igualmente ao desen-
volvimento analítico detalhado que foi designado por Rosen como 
sonoridade particular da Waldstein.

Apesar de todas essas novas categorias analíticas que cor-
roboram fortemente na abordagem complexa e energética da forma 
sonata, lamentamos que uma sequência tão detalhada de eventos 
narrativos e de ações “produtoras de energia” permitiram apenas 
a elaboração de uma percepção global desse movimento (que poderia 
ser realizada graças a uma síntese de três aspectos mencionados). 
Devemos reconhecer também que se desejássemos efetuar uma 
“superposição” desses três modos de análise, a apresentação de um 
único movimento exigiria a redação de todo um livro! Para o estu-
do de Tarasti, possuímos então a descrição energética (pelos meios 
científicos da macroestrutura compreendida com ajuda das categorias 
narrativas – em outras palavras: o percurso narrativo demonstrado 
pelas grande linhas precisa ainda ser elaborado.

*

Antes de chegar às duas últimas apresentações, gostaria 
de recordar brevemente uma característica essencial da forma sona-
ta clássica, do ponto de vista da cristalização histórica, um aspecto 
formulado por Charles Rosen, que ressalta sua relação com o drama, 
com a ação dramática.

O modelo essencial estático e de concepção espacial da for-
ma ternária é substituído por uma estrutura mais dramática, 
na qual exposição, contraste e reexposição se transformam em 
oposição, intensificação e resolução40. O sentimento dramáti-
co do alto-barroco se vê substituído pela ação dramática [...]. 
O final do segundo ato do Rapto do Serralho traduz bem, com 

40  ROSEN, Charles. Formes sonate. Paris: Actes Sud, 1993, p. 35.
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sua sucessão de quatro emoções diferentes [alegria, submissão, 
indignação e reconciliação] as ligações entre o estilo sonata e 
a encenação da ópera no período clássico ( = 1°, 2° grupos 
de temas, desenvolvimento, re-exposição). Essa necessidade de 
ação aplica-se igualmente à música puramente instrumental41. 
Se precisássemos definir a contribuição das formas sonatas 
para as formas precedentes, poderíamos falar de uma claridade 
dramatizada: as formas sonata se abrem sobre uma oposição 
claramente definida (a definição é a essência da forma) que se 
intensifica, e depois se resolve simetricamente. A clareza da de-
finição e da simetria proporciona ao ouvinte a possibilidade de 
aprender facilmente a forma individual no decorrer do curso 
das execuções públicas; as técnicas de intensificação e de dra-
matização permitem que essa forma retenha o interesse de uma 
grande plateia. [...] Ela [a expressão] poderia adquirir um caráter 
dramático sem estar acompanhada de palavras e sem implicar 
uma virtuosidade instrumental ou vocal42.  

A seguir veremos como alguns exemplos de análise do 
tipo semiótico e linguístico, literário, reforçam e demonstram, atra-
vés de noções novas – como os tópicos, os “gêneros expressivos”, 
os programas narrativos –, o caráter dramático, de confrontação e de 
evolução binária configurado por estas formas – sonatas instrumen-
tais. Em seu livro sobre o significado, Robert Hatten sugere que a 
delimitação e a interpretação nas obras instrumentais de Beethoven 
(sonatas e quartetos) não se aplicam particularmente à Op. 53. No 
entanto, sua teoria de gêneros expressivos e de delimitação poderia 
ter sido aplicada sem problemas à Waldstein43. 

41  Ibid., p. 50.  
42  Ibid., p. 29. 
43  HATTEN, Robert. Musical Meaning in Beethoven: markedness, correlation, and interpreta-
tion. Bloomington: Indiana University Press, 1994. 
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Hatten tenta provar a existência de gêneros musicais instru-
mentais (que ele chama de “mistos” devido à reunião de diversos 
tipos de forma, como por exemplo, A B A e Forma Sonata), cuja 
interpretação (musicológica) exige muito mais uma competência ex-
pressiva que estrutural. As “intrigas”, as encenações (as tramas) que 
emergem desses gêneros podem por vez sugerir uma estrutura não 
somente narrativa, mas dramática. Os “gêneros expressivos” im-
plicam em mudanças de estado (por exemplo a passagem do Gênero 
trágico para o triunfante na 5ª Sinfonia de Beethoven), ou mesmo a 
dramatização de uma incapacidade de mudar de estado (como nos 
finais implacavelmente trágicos das sonatas Apassionata e Tempes-
tade). Os gêneros expressivos são frequentemente indicados pelos 
tópicos: trágico, pastoral e heroico44. Os tópicos, por sua vez, são 
definidos por certas oposições estruturais45. 

No âmbito do estilo clássico, os compositores podiam 
escolher entre diversas opções estilísticas. Os estilos ou o tópico 
da figura 11 (HATTEN, 1991, p. 77) mostram que essas escolhas 
estilísticas estavam associadas de forma evidente aos diferentes ní-
veis sociais (superior/sublime/mediano e inferior, segundo a ter-
minologia retórica)46

44  Tópicos: tipo de temas no período clássico, frequentemente definidos de acordo com 
suas origens, vindas dos gêneros musicais barrocos, entre outros, como a ópera séria ou ópera 
bufa, etc. e se referem – segundo o consenso da época – a uma expressão codificada, típica e 
conhecida de todos. Cf. o termo “entonação”, utilizado com o mesmo objetivo nos países da 
Europa Central e do Leste e nos países nórdicos como a Finlândia. Para tópicos, ver: Ratner 
(1980); para a entonação, ver artigo de Tarasti (1979) e os livros de Assafiev. 
45  Para esta linha de pensamento, ver o 2º e 3º capítulos do livro de Hatten, op. cit.,1994, 
p. 29-90, e sobretudo seu artigo de 1991. 
46  Cf. (para texto e figura) Hatten, “On Narrativity in Music”, op. cit., p. 77.
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  ESTILOS MAIS ANTIGOS,
  SACROS, RELIGIOSOS
  “antigo”  
  “erudito” 

  GALANTE 

  POPULAR
  BUFFA
  RÚSTICO

Figura 11

Um compositor poderia explorar os estilos sublime, me-
diano ou baixo da mesma maneira que qualquer pessoa que, ao 
proferir um discurso, explora o que os sociolinguistas chamam de 
“registro social” da linguagem. O estilo sublime na música clássi-
ca representaria qualquer estilo que estivesse associado à igreja e 
consequentemente à causa do conservadorismo inerente à música 
eclesiástica e aos estilos antigos com seu caráter de “veneração” e 
“autoritarismo”. Hatten classificou como galante o estilo mediano não 
delimitado, abrangendo com esse termo todos os tipos de dança e o 
estilo melódico (estilo cantado). O estilo baixo refere-se aos tipos de 
temas populares, rústicos (camponeses), inspirados na Ópera buffa.

A figura seguinte apresenta as articulações mais refinadas 
de quando cruzamos as referências estilísticas (sublime, mediano e 
baixo) com as mudanças de tonalidade.

Figura 12

SUBLIME

MÉDIO

BAS

  Maior        Menor

Sublime  ALTO CÔMICO       TRÁGICO

Médio  NÃO TRÁGICO 

Baixo   BUFFA

(MARCADO)
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As obras clássicas que poderiam ser consideradas trágicas 
são escritas, em sua maioria, em tonalidades menores e exemplifi-
cam o estilo sublime. Podem igualmente apresentar traços do estilo 
“erudito”, representado pela fuga ou pelo contraponto imitativo.

A figura 13 descreve alguns gêneros expressivos que im-
plicam uma mudança de estado – no estilo, no tópico – menciona-
dos anteriormente47. Se o movimento trágico pode ser implacavel-
mente trágico em Beethoven, uma outra escolha de “gênero” pode 
implicar na mudança do menor trágico para o Maior “triunfante”, 
ou mesmo para o Maior “transcendente”. Essas duas variantes de 
gênero (do trágico ao triunfante ou do trágico ao transcendente) 
diferenciam-se somente no nível estilístico. A primeira corresponde 
mais ao gênero épico e heroico (por exemplo, o estilo “Prometeu” 
em Beethoven), enquanto a outra nos recorda o drama religioso 
enquanto gênero, descrevendo o triunfo espiritual (ver a análise de 
R. Hatten do movimento lento da sonata op. 106 Hammerklavier de 
Beethoven, representante desse segundo gênero)48.

 Maior  Menor
 (pastoral)
Sublime TRANSCENDENTE                       1
                  TRÁGICO
 TRIUNFANTE  2 
           (heroico)  
Médio
       (1 – DRAMA RELIGIOSO)  
       (2- ÉPICO)  

Figura 13: Mudança de estado

47  Ibid., p. 79.
48  Cf. o primeiro capítulo do livro Musical Meaning in Beethoven, op. cit., p. 9-28.
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A figura seguinte mostra uma análise resumida do primeiro 
movimento da sonata em Lá Maior, op. 101 de Beethoven: a passagem 
do tópico pastoral (estilo mediano) ao trágico, para chegar, ao final do 
movimento, à dupla expressão do triunfo transcendente (estilo sublime).

Transcendente

Triunfante

Trágico

Pastoral

R. Hatten

   Maior  Menor

   
Sublime         Past. 
                   
       

Médio  
  
Baixo 

{

Figura 14 

Em sua análise49, Hatten demonstra em detalhes (e com 
a ajuda de exemplos musicais), de que forma, até o fim do movi-
mento, a afirmação triunfante do tópico heroico, elevado a um nível 
transcendente, pode elevar o estado pastoral ao espiritual. 

O interesse nesses novos métodos interpretativos de Hat-
ten reside numa necessidade ignorada por muito tempo: renegando 
a análise do plano do conteúdo (ou seja, o conteúdo expressivo, dos 
significados, dos tópicos ao plano “subjetivo”), entre os métodos 
musicologicamente não científicos, tecnicamente não sustentáveis, a 
musicologia dos últimos 40/50 anos, antes do surgimento das ideias 
de Charles Rosen, privava-se do acesso a uma abordagem complexa 
dos fenômenos musicais “românticos”, “dramáticos”, desse tipo de 
música escrita seja por Haydn, Mozart, Schumann ou Beethoven. 

*

49  Cf. análise da op. 101, 1° movimento, em: “On Narrativity in Music”. Op. cit., p. 82-87.
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A última análise concernente à Waldstein será uma abor-
dagem na qual utilizaremos o conceito do programa narrativo, 
sobre a base da semiótica narrativa greimasiana. Falando dos en-
genhos da narrativa na música, Tarasti referiu-se, em 1984, muito 
pertinentemente a Lévi-Strauss. No nível da narrativa musical – 
diz Tarasti – a obra pode ser dividida em uma série de programas 
narrativos sucessivos que levam o ouvinte, guiado pelos programas 
narrativos superficiais ou profundos, até a solução. Solução? Para 
falar de solução, precisamos de um problema, uma lacuna ou algo semelhante 
que necessite ser resolvido, ou seja, devemos supor, seguindo o estilo 
de Lévi-Strauss, que a obra musical constitui sempre – da mesma forma 
que o mito – um modelo “lógico” e “simbólico” de um problema a ser sele-
cionado. A questão e a negação devem, de alguma forma, nos levar 
a uma resposta, a uma afirmação.50

Essa formulação corresponde exatamente à maneira como 
encaramos a evolução dos temas, dos materiais de transição a partir 
da exposição chegando a re-exposição e coda – passando pelo de-
senvolvimento – no primeiro movimento da Waldstein. Como vimos 
nas análises precedentes, esse movimento possui muitas particulari-
dades, inúmeros momentos excepcionais em relação ao desenrolar 
normativo da forma Sonata. Vimos nas abordagens estudadas até 
aqui que essas singularidades podem ser demonstradas em termos 
da organização harmônica e tonal, da assimetria – em comum – de 
temas e das proporções excepcionais de algumas seções.

O que gostaria de expor muito brevemente, pois o espa-
ço não nos permite uma demonstração mais detalhada, é o fato de 

50  cf. TARASTI, Eero. Pour une narratologie de Chopin. IRASM, v. 15, n. 1, p. 53, 1984 
(artigo retomado em Sémiotique musicale, “La Polonaise-Fantasie” de Chopin). Referência a 
Lévi-Strauss, L´Homme Nu, Mythologies IV. Paris: Plon, 1971, p. 589-590. 
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que todas as situações excepcionais evocadas pelos teóricos citados 
adquirem um significado preciso quando observamos a lógica da 
construção sob o ponto de vista de tópicos (=os afetos, as ento-
nações, os conteúdos afetivos51), se a completamos com as ferra-
mentas metodológicas designadas por Greimas como “programa 
narrativo”. O programa narrativo (abreviado como PN) é um sin-
tagma elementar da sintaxe narrativa de superfície, constituído de 
um enunciado de ação, que rege um enunciado de estado. Ele pode 
ser representado nas duas formas seguintes52:

                                             F = função
                                             S1 = sujeito de fazer
                                            S2 =sujeito de estado
PN= F  [S1→S2 ∩ Ov]       O = objeto (com investimento semântico sobre forma de v = valor)

PN = F [S1→ S2U Ov]      [  ] = enunciado de fazer
                                            (  ) = enunciado de estado
                                            →  = função de fazer
                                            ∩U = conjunção-disjunção

Figura 15

O programa narrativo deve ser interpretado como uma mudança 
de estado, efetuada por um sujeito qualquer (s1), afetando um outro su-
jeito qualquer (S2); a partir do enunciado do estado do PN, con-
siderado como consequência, podemos, no nível discursivo, 
reconstituir figuras como a provação, o dom, etc.53

Para resumir nosso propósito, consideramos o primeiro 
tema e a transição que o sucede como primeiro sujeito narrativo (S1, 

51  No original: “thymiques” [dérivé du mot passion]. GREIMAS, Algirdas Julien; COUR-
TÉS, Joseph. 1979, I, p. 297. [N. do T.]
52  cf. SÉMIOTIQUE. In: GREIMAS, Algirdas Julien;  COURTÉS, Joseph. Dictionnaire 
raisonné de la théorie du langage, v. I, artigo “programa narrativo”, p. 207. 
53  Id.
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comp. 1-35). Sua função, do ponto de vista da expressão é garantir 
um estado de nascimento, uma preparação (Rosen enfatiza o fato de 
Beethoven precisar dos primeiros 13 compassos para definir a tona-
lidade de Dó Maior, e Tarasti igualmente sublinha a atmosfera de ina-
cabado e imperfeição das primeiras unidades importantes da exposição).

Chegando ao segundo tema da exposição (comp. 35, em 
Mi Maior), descobrimos um novo tópico de caráter cantante e tex-
tura coral (dolce e molto ligato), evocando a atmosfera espiritual, po-
rém contemplativa e interiorizada. Esse tema será imediatamente 
seguido de sua variação ornamentada, ainda mais melódica e envol-
vente. Ele representa o segundo sujeito narrativo (S2).  

Esse tema é completado por um pequeno desenvolvi-
mento (ver o tema Steigerung utilizado por Tarasti para descrever a 
aumentação) que tem sua realização nos compassos 66-67, numa 
espécie de ponto culminante (sempre em Mi Maior!), representan-
do uma elevação a um grau triunfante, do tópico do coral melódico, 
cantante (ver as mudanças nos “gêneros expressivos” de R. Hat-
ten). Para concluir, esse segundo sujeito ilustra a etapa da passagem 
de um estado sereno e introvertido a um mais jubilante-triunfante, 
em resultado da longa preparação garantida pelo S1.

Após um decrescendo e uma diminuição de texturas 
(comp. 68-73), assistimos a um fenômeno admirável – do ponto de 
vista de sua tonalidade e de seu material – enquanto tema de fe-
chamento (3º tema) dessa exposição (comp. 74-87). A tonalidade 
oscila entre Lá menor e Mi menor, segundo a melodia (na realidade, 
o tema começa por um bordão de Mi no baixo – o que resulta em 
Mi frígio para a melodia –, seguido de figuras cadenciais habituais 
em Mi). No que concerne à textura, ela é ainda mais surpreendente: 
a melodia utiliza as fórmulas rápidas da alla turca (ou de verbunkos – 
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mas em todo caso, um tópico “exótico”, bem distante dos outros 
estilos presentes na exposição), as quais são acompanhadas por uma 
variação do segundo tema “coral”. Por causa da tonalidade menor 
e por causa do aspecto camuflado, escondido, do coral, podemos 
considerar o terceiro tema como uma negação do S2 (= S2, segun-
do terminologia greimasiana). Essa função será a de anular, retirar, 
negar o momento sereno e seu ponto culminante realizados pelo S2. 

A exposição apresenta então, com seu S1, S2 e o não-S2, 
o primeiro programa narrativo: S1 (função de ação) conseguindo 
chegar até o S2 (enunciado de estado). Pelo efeito de uma outra 
função de ação (diminuição, comp. 68-73), chegamos à negação, ao 
retraimento de S2: ao não-S2. A seguir, o movimento compõe-se de 
três outros programas narrativos, cada um representando ao menos 
uma das funções representadas acima (ver figura 16).

Segundo programa narrativo: o desenvolvimento, através 
da forma como foi escrito, renova, acelera e amplifica os materiais 
e o caráter derivados do primeiro tema e da transição (comp. 88-
157). Certos detalhes dessa evolução são fornecidos pela descrição 
teatral de E. Tarasti que estabelece três miniprogramas no interior 
desta seção. Acrescento que Beethoven, explorando até as últimas 
consequências esses poucos materiais do tipo “escala” e/ou “arpe-
jo” ou “tríade”, chega a magnificar o tópico de S1 (definido acima 
pela preparação, pelo nascimento), para criar a “tempestade”, a “caça”, 
o “caos” que precede o nascimento. Não resta dúvida alguma: o 
desenvolvimento inteiro é regido pelo S1, por sua atmosfera de pre-
paração ampliada, agravada.



153

Métodos de Análise da Forma Sonata em torno do 
primeiro movimento da Op. 53, “Waldstein” de Beethoven

PN1  

         Nascimento  Chegada  Retração, negação de S2 
    Prep.
   S1   S2     não S2  

          +      (-)         P.C. -                                   -
                          Maior (men.)                       comp.66-67                              menor 
    

PN2
    Preparação
   S1 
   (motivos    70comp.
   variantes)  

PN3

      Nascimento  Chegada ambígua         Retração ambígua  
    Prep.
   S1   S2     não S2  
            22 comp.            
                           +        (-)                    +  -  -  +                                     -       +
                            (Maior          men.)          (M  m m  M)                              men. Maior
   
PN4 
    
         Nascimento  Chegada                          Conclusão enérgica  
    Prep.
   S1   S2      S1  
         (des./2=30 comp.)                                                      
                           +                            +                                           +
         (Maior)                               (M)                                        (M: única versão do T1 
     fragmentado                    chegando à tônica)
              quase recitativo
                                

Exposição

Desenvolvimento

Re-exposição

Coda

Op. 53/1

Ensino de análise narrativa: o movimento constitui uma série de quatro programas 
narrativos dos quais apenas o quarto, a Coda, apresenta um processo inequívoco: chegada 
a S2 (tema coral) sem retração deste último.

Figura 16

Terceiro programa narrativo: a re-exposição traz apenas 
as modificações obrigatórias (sem modulação) ao retorno de S1 
(comp. 158-197). Por outro lado, o 2º tema (S2) passa por transfor-
mações surpreendentes (comp. 198-214): ao Mi Maior da exposição 
corresponde aqui o Lá Maior, ao menos no antecedente do período 
(relação de terça Maior com a tônica). Em revanche, o consequente 
está em Lá menor (!). A variação ornamentada do tema repete a 
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mesma ambiguidade tonal. Essa mudança torna a função do início 
do S2 igualmente ambígua: assistimos à ligeira modificação do tó-
pico: a chegada, o apaziguamento assegurado pelo coral e o canto, 
tornam-se dúbios, instáveis, criando assim um novo objeto de valor no 
âmbito do terceiro programa narrativo (ver teoria de Greimas concer-
nindo os PNs, e a teoria de Hatten sobre os gêneros expressivos). 
Do ponto de vista das tonalidades, o S2 passa então do Maior ao 
menor, retornando ao Maior (pois o pequeno desenvolvimento e o 
ponto culminante permanecem inalterados e em Dó Maior). 

O terceiro tema (não-S2) cria a mesma surpresa (comp. 
237-251): começa em Fá menor (ou seja, Fá frígio) por causa do 
bordão em Dó), mas consequentemente é em Fá Maior, com cadên-
cias em Dó (etc.). O não-S2, ou seja, a retratação, a negação do tema 
coral S2, instala então as mesmas ambiguidades, embora invertidas, 
que o tema coral precedente, S2 (passamos do menor ao Maior) – e 
traz consigo o mesmo valor novo pelo caráter dúbio, incerto, da negação.  

Segundo a teoria narrativa de Greimas, todas as modifica-
ções (do S2 e do não-S2) recebem sua explicação lógica. Pois, de um 
lado, os termos (sujeitos) contraditórios acoplados a uma narração 
são produtores de valores até o fim de seu percurso, e de outro, o 
sujeito de ação (S1) afetando o sujeito de estado (S2), cria obrigato-
riamente um objeto de valor ligado a esta ação. Em nosso caso des-
crito acima: a ação ampliada do 2º PN (o do desenvolvimento) produz 
o efeito de desestabilização no 3º PN (no nível do S2 e do não-S2).

Quarto programa narrativo: a coda traz a luz necessária 
aos percursos excepcionais da exposição, do desenvolvimento e da 
re-exposição. Ela reitera o 1º tema (em Ré bemol Maior!), com-
pletado por fragmentos de evolução do tipo “caça” (apresentados 
pela seção do desenvolvimento: escalas ascendentes e descenden-
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tes prolongadas nas tessituras, segundo todos os valores rítmicos; 
desmembramento em arpejos; utilização de todas as tessituras do 
piano). Em suma, essa transição-desenvolvimento nos lembra de 
maneira enfática a função do S1: a do surgimento do caos, da de-
sordem, da preparação laboriosa (comp. 252-285).

Este S1 modificado (seu novo valor: a justaposição do 
1º tema e das recordações do desenvolvimento) prepara a chega-
da do tema coral, em sua versão de textura coral somente. Mas este 
S2 (apenas com a indicação dolce, e depois crescendo e ritardando) fixa 
igualmente uma nova particularidade: ele se torna declamatório, 
narrativo, quase recitativo (graças a essas indicações e, sobretu-
do, às mudanças de tessitura intervindo de todas as formas: uma 
particularidade “roubada” ou extraída do 1º tema durante o de-
senvolvimento). Esses doze compassos muito simples provocam 
uma mudança importante na expressão: não é mais um tema coral 
cantante e interiorizado, mas se transforma em palavra – declama-
da e expressiva – do poeta, a palavra do próprio Beethoven. “Der 
Dichter spricht”54, – como dirá alguns anos após a estreia da op.53, 
o discípulo espiritual de Beethoven, o jovem Schumann. A essas 
palavras declamatórias e retóricas (a frase permanece aberta no 
compasso 11!) sucedem-se os 8 compassos do primeiro tema, con-
cluindo, pela primeira vez em todo movimento, na tonalidade de 
Dó Maior, trazendo a confirmação da palavra-questão precedente.

Este quarto programa narrativo justapõe então o S1 prepa-
rador, o S2 que oferece a palavra declamatória – a voz do poeta –, e nova-
mente o S1, trazendo um fechamento enérgico e afirmativo aos valores 
positivos deste PN.

54  O poeta fala.
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*

Resumindo a informação contida nesse movimento, pen-
samos que Beethoven tinha um único propósito expressivo, uma 
única estratégia narrativa, ou, utilizando os termos citados, “um 
problema e sua solução” para esta forma sonata: a descrição de um 
movimento de geração55 monumental com vistas a preparar a palavra, a “prega-
ção” ou o “sermão” do poeta. Porém, no âmbito da forma sonata, um 
compositor é sempre tentado a repetir duas ideias. Para evitar essas 
reiterações aborrecedoras e inúteis, que, de outra forma, teriam eli-
minado o sentido da mensagem, Beethoven inventa as aberrações, 
os desvios, protelando a apresentação da ideia de base, sua estraté-
gia expressiva essencial, somente ao final do movimento. A surpre-
sa, as tentativas, os suspenses são mantidos até o último momento. 
Segundo as categorias de Charles Rosen, a “estrutura dramática da 
oposição, sua intensificação e solução” recebe uma demonstração 
perfeita e muito pessoal no primeiro movimento da Waldstein. 

Essa estratégia de adiamento56 não era desconhecida na 
época, mas deve-se ao gênio de Beethoven ter podido criar um mo-
vimento teleológico, evolutivo e romântico. 

55  No original: “naissance”. [N. do T.]
56  Ajournement [N. do A.]. A autora oferece um sinônimo para a palavra procrastination usa-
da no texto; ajournement = adiamento. [N. do T.]



157

Métodos de Análise da Forma Sonata em torno do 
primeiro movimento da Op. 53, “Waldstein” de Beethoven

Referências 

GREIMAS, Algirdas Julien; CORTÉS, Joseph. Dictionaire raisonné de 
la théorie du Langage. v.. 1. Paris: Hachette, 1979.

HATTEN, Robert. Musical meaning in Beethoven: markedness, correla-
tion and interpretation. Bloomington: Indiana University Press, 
1994.

______ .On narrativity in music: expressive genres and levels of  
discourse in Beethoven. Indiana Theory Review, v. 12, p. 75-98, 
1991.

RATNER, Leonard G. Classic music: expression, form, and style. 
New York: Schirmer, 1980.

ROSEN, Charles. Le style classique. Paris: Gallimard, 1978.

SCHENKER, Heinrich. L‘Écriture Libre. Liége: Mardaga, 1993.

SCHOENBERG, Arnold. Le fondements de la composition musicale. Pa-
ris: Lattés, 1987.

TARASTI, Eero. Pour une narratologie de Chopin. IRASM, v. 15, 
n. 1, 1984. 

______. Sémiotique musicale. Limoges: PULIM, 1996. 





159

Performance em conjunto1

Elaine Goodman King

Coordenação: mantendo o andamento2

O pré-requisito fundamental para qualquer conjunto é 
que as partes individuais estejam juntas, combinem, se encaixem. 
Consequentemente, é necessário que cada músico seja capaz de 
tocar no andamento, junto com o resto do grupo. Na realidade a 
coordenação do grupo é basicamente gerida em torno do anda-
mento. Qualquer membro de um conjunto sabe que a contagem é 
vital para que possamos manter o andamento, ao menos para se ter 
consciência do tempo que se está tocando, e de quando entrar ou 
sair. No entanto existem outras considerações que dizem respeito à 
coordenação do andamento; três delas serão discutidas nessa seção. 
O relógio do grupo, a habilidade de se manter o andamento e a 
ilusão da sincronia. 

1  Texto original: GOODMAN, Elaine. Ensemble Performance. In: RINK, John (Ed.). 
Musical performance: a guide to understanding. Cambridge: CUP, 1995, p. 153-167. Atendendo 
ao pedido da autora, fazemos menção de seu nome de casada: Elaine (Goodman) King. 
2  Onde a autora usa os termos timing, time, speed e tempo (do italiano), usaremos andamento, 
por ser o usual em nosso meio acadêmico musical; o termo  “pulso” será usado apenas 
quando constar no texto o termo similar em inglês, pulse, e tempo quando o termo em 
inglês for beat. [N. do T.] 
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O relógio do grupo

O relógio do grupo seria o primeiro passo para o ensaio 
de um grupo pequeno sem regente, o que implica em se estabelecer 
um andamento geral para a peça, o que pode implicar o acesso a 
diferentes andamentos através de “tentativa e erro”, até se chegar a 
um com o qual todos estejam de acordo. Alternativamente o regen-
te de um conjunto maior vai indicar o andamento do tempo básico 
para os músicos. Seja qual for o caso, o tempo básico da música (o 
andamento global) determina a referência para se manter o anda-
mento. Na realidade, cada músico vai gerar um pulso interno de 
acordo com o tempo básico (algumas vezes isso fica externamente 
evidente quando o músico bate o pé para manter o pulso, mas é 
melhor que esse movimento seja restrito aos dedos do pé dentro 
do sapato). Conclui-se que o andamento geral funciona como o 
relógio do grupo porque provê a fonte de coordenação e controla 
a batida interna do tempo para cada músico. Em outras palavras, o 
performer de um grupo possui o “controlador de andamento parti-
lhado” dentro do andamento geral da música.3 

Enquanto esse tempo básico é um apoio importante para 
se manter o andamento, considerações locais podem inspirar os 
músicos de um conjunto a subdividir individualmente ou alongar o 
tempo em lugares diferentes. Nessas ocasiões a barra de compasso 
atua como uma estrutura importante para coordenação, uma vez 
que é uma unidade de andamento em torno da qual o pulso geral 
pode ser organizado individualmente.

3 cf. SHAFFER, L. Henry. Timing in solo and duet piano performances. Quarterly Journal 
of  Experimental Psychology, v. 36A, p. 592, 1984.
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Habilidades para manutenção do andamento

Tocar no andamento com outras pessoas requer mais 
do que simplesmente a habilidade de contar e de ter consciência 
do andamento geral, porque a execução de cada tempo dentro de 
uma performance precisa ser cuidadosamente administrada. Isso 
envolve duas habilidades principais: antecipação e reação. Os músicos 
de um conjunto, quando são cuidadosos, possuem habilidades e 
capacidade de antecipação complexas que estão profundamente li-
gadas às reações geradas através de feedback, da resposta ao que está 
acontecendo com os outros, baseada na nota anterior. “Quando 
é que a próxima nota de um dos meus colegas vai soar”. Michael 
Tree, do Guarnieri String Quartet, afirma que “cada momento de nos-
sa performace está condicionado ao que acabou de acontecer ou 
ao que achamos que está prestes a acontecer”.4 A antecipação de 
cada tempo e a reação à produção de cada pulso são virtualmente 
definidas pela natureza da interação manifestada entre os músicos. 

Os membros de um conjunto musical interagem de vá-
rias formas uns com os outros para manter o andamento. Um dos 
tipos de interação pode ser comparado ao da caça, no sentido em 
que um músico vai seguir o outro da mesma forma que um caçador 
“fareja” sua presa, antecipando e reagindo de acordo com seus mo-
vimentos. Essa caça, que pode ser também considerada como “se-
guir o rastro”, é um processo de uma mão só, porque o indivíduo 
(músico) responde ao andamento produzido pelos outros.5

4  Citação de BLUM, David. The Art of  Quartet Playing: The Guarneri Quartet. In: Con-
versation with David Blum. Ithaca: Cornell University Press, 1986, p. 20.
5  cf. SHAFFER, “Timing”, op. cit., p. 587.
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 Um outro tipo de interação envolve ajuste mútuo ou 
cooperação entre os músicos. Cooperação é um processo dinâmico 
(ao contrário do processo em mão única), embora os elementos 
da “caça” sejam exibidos simultaneamente, na medida em que os 
músicos mudam de papel permitindo a liderança de um e de outro.6 
Com efeito existe uma linha limítrofe bastante tênue entre coopera-
ção e “caça”, e essas habilidades podem ser afetadas por personali-
dades dominantes no grupo da mesma forma que pela natureza da 
música propriamente dita (por exemplo, um acompanhador pode 
seguir o performer que tem a melodia). 

A interação musical precisa ser planejada, até um certo 
ponto, durante o próprio ensaio: os músicos podem querer decidir 
quem vai seguir quem durante uma passagem específica, ou quem 
vai liderar a passagem seguinte. Esse tipo de planejamento cons-
ciente pode ser muito útil para a coordenação, mas isso não se apli-
ca àquele tipo de “caça” que ocorre a cada momento e no tipo de 
cooperação que precisa estar presente durante toda a performance.

A Ilusão da Sincronia

O sucesso na manutenção do andamento resulta ideal-
mente na coordenação das notas entre os indivíduos do conjunto, 
mas a realidade de se tocar junto não é tão simples. De fato, a exe-
cução das notas exatamente na mesma hora por um grupo de mú-
sicos está além dos limites da percepção e das habilidades humanas. 
Existirão sempre mínimas discrepâncias de andamento – ou seja, 

6  APPLETON, Lucy J. W.; WINDSOR, Luke; Clarke, Eric F. Cooperation in piano duet per-
formance. In: GABRIELSSON, Alf  (Ed.). Proceedings of  the Third Triennial European Society for the 
Cognitive Sciences of  Music (ESCOM) Conference. Uppsala: Uppsala University Press, 1997, p. 471-474.
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uma assincronia – entre notas que se pretendia tocar simultanea-
mente.7 A figura 1 exemplifica a assincronia passível de acontecer 
num trio de cordas, mostrando que as notas do violino podem soar, 
de forma geral, um pouco mais cedo do que as do violoncelo e da 
viola respectivamente. Com efeito, deduz-se que a arte de se tocar 
junto é criar a ilusão de uma sincronia perfeita.8

Existem vários fatores que devem ser levados em con-
sideração quando tentamos adquirir coordenação num grupo; no 
mínimo as diferenças físicas entre os instrumentos, incluindo a voz 
humana. Os músicos precisam estar conscientes da quantidade de 
tempo necessária para que uma nota seja emitida9 num instrumento 
específico. Por exemplo, poderíamos imaginar que um instrumento 
de sopro irá “falar” mais cedo do que um instrumento de cordas, 
porque o tempo que ele precisa para que uma nota seja ouvida após 
ter sido tocada10 é menor. Então, o desafio para os membros do 
conjunto é controlar a percepção dessas notas de cada instrumento 
e de cada músico, particularmente quando se trata de combinar ins-
trumentos diferentes. Mais ainda, podem surgir problemas quando 
os músicos estão localizados em distâncias diferentes do público: o 
regente de uma orquestra, por exemplo, deve considerar o tempo 
que leva para o som ser percebido pelo público quando é emitido 
por músicos que estão no fundo do palco. 

7  cf. RASCH, Rudolf  A. Timing and synchronization in ensemble performance. In: SLO-
BODA, John A. (Ed.). Generative processes in music: the psychology of  performance, improvi-
sation, and composition. Oxford: Clarendon Press, 1988, p. 70-90. 
8  Ibid., p. 71; ver também DUNSBY, Jonathan. Performing music: shared concerns. Oxford: 
Clarendon Press, 1995, p. 64-65.
9  No original: “for a note to ‘speak’”. [N. do T.]
10  No original, esta é a definição dada pela autora para o termo rise time - the length of  time it 
takes for a note to be heard after it is played. [N. do T.]
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Figura 1: Exemplo hipotético de andamentos comuns determinados em milési-
mos de segundo para um trio de cordas (adaptado de Rasch, “Timing”); note-se 
que o violino lidera, o violoncelo segue e a viola fica bastante para trás.  

A dificuldade de se adquirir a coordenação em conjunto 
também pode ser afetada pelo andamento da música: a evidência 
mostra que é mais difícil sincronizar as notas em andamentos mais 
lentos porque os indivíduos precisam subdividir mais o tempo bási-
co.11 Além disso, as passagens musicais que envolvem mudanças de 
andamento e entradas que acontecem depois de silêncio são mais 
difíceis de se tocar junto. Nesse último caso, a ausência do som 
durante uma pausa significa que os músicos precisam realmente 
contar com a comunicação visual, além do relógio interno do grupo 
– para ajudar na coordenação de uma entrada.  

Comunicação: sinais aurais e visuais

A informação trocada entre os membros de um conjun-
to é primariamente de caráter aural e visual: sinais (ou dicas) es-
tão sendo constantemente liberadas em termos de som e através 
de contato visual, gestos e movimentos do corpo. Os músicos se 
olham e se escutam, não apenas para coordenar as ações, mas para 

11  cf. RASCH, “Timing”, op. cit., p. 80-81.  
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comunicar ideias sobre a expressão e interpretação da música. No 
entanto, a comunicação aural (a capacidade de se ouvirem uns aos 
outros) é mais importante do que a comunicação visual (capacidade 
de se enxergarem uns aos outros). A referência mais simples a esse 
aspecto é o fato de que ouvimos música – não vemos a música.12 As 
seções que se seguem tratarão respectivamente desses dois aspectos 
da comunicação, considerando até que ponto pode-se planejar os 
sinais aurais e visuais. 

Comunicação Aural

Os músicos de um conjunto precisam ser capazes de ou-
virem-se uns aos outros para fins de coordenação, certificando-se de 
que todas as partes estão soando juntas e nos devidos lugares. Num 
nível um pouco mais crítico, no entanto, cada músico precisa estar 
continuamente ouvindo as nuances expressivas do som que emana 
de seus colegas, como por exemplo flutuações de andamento, gra-
duações na dinâmica e mudanças na articulação, timbre e entonação. 
Com efeito, a concentração individual divide-se entre a monitoração 
do som produzido por seu próprio instrumento e o som produzido 
pelo resto do grupo. Como resultado, ajustes sutis podem ser feitos 
– consciente ou inconscientemente – para que se atinja equilíbrio e 
resolução no som do conjunto durante a performance.

Independentemente do tamanho do conjunto, todas as 
pequenas nuances que emergem de cada parte afetarão, em maior 

12  Ver CLAYTON, Anthony. Coordination between players in musical performance. Ph.D. thesis, 
University of  Edinburgh, 1985; GOODMAN, Elaine C. Analysing the ensemble in music rehearsal 
and performance: the nature and effects of  interaction in cello–piano duos. Ph.D. thesis, Uni-
versity of  London, 2000.
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ou menor escala, a forma como a música é expressada. Os dois 
tipos de habilidade mencionados anteriormente – antecipação e 
reação – vêm à tona no momento em que os músicos de um grupo 
tentam antecipar ou responder aos sinais e dicas fornecidos pelos 
outros membros. Concomitantemente também irão contribuir para 
o resultado sonoro fornecendo seus próprios sinais. Por exemplo, 
se os músicos de um grupo pequeno começam um crescendo, os ou-
tros músicos precisam ajustar seus volumes adequadamente, talvez 
juntando-se à dinâmica que vai crescendo ou tocando mais suave-
mente para valorizar o crescendo individual que dominará o resultado 
sonoro do todo. Além disso, os membros de um conjunto precisam 
ser capazes de antecipar as ações físicas de cada um com base na 
consciência aural. Por exemplo, quando o nível do som do oboísta 
começa a decrescer, os outros músicos de um quarteto de sopros 
podem talvez acelerar o andamento em direção ao final da frase 
para garantir que o oboísta não perca o fôlego antes do final desta. 
Da mesma forma o conjunto pode reagir às mudanças de som com-
pensando suas ações entre si. No caso do oboísta que corre o risco 
de ficar sem ar, os colegas podem aumentar os níveis de dinâmica 
para manter o volume do som geral do grupo ou alternativamente 
também diminuir o seu próprio volume para garantir que a parte do 
oboísta seja projetada acima do conjunto.      

Algumas nuances expressivas podem ser planejadas no 
ensaio para que os músicos possam ao menos responder à intenção 
de cada um, embora paradoxalmente esse planejamento estratégi-
co de nuances expressivas seja encarado com cautela por alguns.13 

13  De acordo com Blum (op. cit., Art.16), “too much planned rubato can restrict true 
freedom”; ver também o capítulo 9 em: RINK, John (Ed.). The practice of  performance: studies 
in musical interpretation. Cambridge: CUP, 1995.
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Além disso, a pesquisa mostra que a prática extensiva pode diminuir 
a habilidade do controle de expressão do som durante a perfor-
mance porque as ideias começam a ficar muito fixas e difíceis de 
serem ajustadas. Caroline Palmer escreve que “a falta de prática ex-
tensiva numa peça em particular pode resultar num maior controle 
de nuances expressivas do que quando as performances são muito 
bem ensaiadas [...]. A prática extensiva de certas performances pode 
tornar gestos expressivos mais difíceis de serem suprimidos.”14

Esse aspecto tem implicações bastante extensas para o 
conjunto porque sugere que esses indivíduos precisam ser pruden-
tes quanto à quantidade de prática individual na preparação para a 
performance em conjunto. Depois da performance individual os 
músicos podem sentir mais dificuldade de “suprimir” suas ideias 
expressivas em função de se adaptar ao som do conjunto. Essa ob-
servação contradiz a convicção de certos instrumentistas de música 
de câmera, como por exemplo Abram Loft, que aconselha : “de-
senvolva ao máximo sua própria ideia sobre a peça e seu mundo 
especial [...] e então avalie e modifique aquele conceito sob a luz 
dos pontos de vista expressados pelos outros músicos.”15 De forma 
contrastante, William Pleeth lembra aos seus leitores que pratiquem 
“visualizando uma tela ampla” e desenvolvam o som “com o con-
ceito do todo na mente”.16

De forma similar, estratégias desenvolvidas em conjunto 
durante o ensaio podem se tornar mais difíceis de sofrerem ajus-

14  PALMER, Caroline. On the assignment of  structure in music performance. Music Per-
ception, v. 14, p. 54, 1996.
15  LOFT, Abram. Ensemble! A rehearsal guide to thirty great works of  chamber music.

Portland, Oregon: Amadeus Press, 1992, p. 17.
16  PLEETH, William.  Cello. Ed. Nona Pyron. London: Kahn and Averill, [1982] 1992, p. 
113, 119.
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tes durante a performance porque os músicos são incapazes de se 
desviarem de seus planos. Alguns, como por exemplo pianistas que 
acompanham maravilhosamente, demonstram uma flexibilidade re-
marcável no trabalho em conjunto e podem (justificadamente) rejei-
tar o paradoxo mencionado acima: são realmente capazes de adaptar 
suas próprias intenções expressivas para se ajustar ou combinar com 
outra parte, seja depois de um período curto ou longo de prática. 

Comunicação Visual

Os músicos de um conjunto podem também comunicar 
suas ideias sobre expressão uns para os outros usando a linguagem 
corporal, ou seja, através de canais visuais. Jane Davidson observa 
que “as expressões físicas da estrutura musical fornecem um canal 
de entendimento e partilha das intenções musicais.”17 Por exem-
plo, os músicos num quarteto de cordas dificilmente irão se mover 
agitadamente durante uma passagem musical calma, lenta; ao invés 
disso, podem adotar uma postura corporal contida ou no máximo 
permitir um leve balançar da parte superior do torso.

A coordenação sonora pode ser assistida pelo planeja-
mento de sinais visuais – por exemplo, determinando quem vai dar 
a entrada no começo de uma peça ou quais dos músicos vão es-
tabelecer contato visual entre si depois de uma grande pausa. No 
entanto, como sugerimos acima, essa coreografia pode prejudicar a 
espontaneidade da performance. Interessantemente, os membros 
do quarteto Guarnieri afirmam que seus movimentos físicos são 

17  DAVIDSON, Jane W. The social in musical performance. In: HARGREAVES, David 
J.; NORTH, Adrian C. (Eds.). The social psychology of  music.  Oxford: Oxford University 
Press, 1997, p. 222.
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mutuamente absorvidos em um nível inconsciente após um certo 
tempo, de forma que eles têm muito pouca consciência dos sinais 
visuais liberados durante a performance. “Existe uma linguagem 
corporal que cada um de nós possui enquanto toca. Você acaba 
aprendendo isso de seus colegas, reagindo de acordo. Durante os 
anos muito disso se torna intuitivo.”18 Nesse sentido, eles nos lem-
bram que os membros de um conjunto não precisam necessaria-
mente se olhar diretamente durante a performance, porque a visão 
periférica está constantemente trabalhando. 

Como mostramos acima, os músicos de um conjunto 
confiam muito mais na comunicação aural – informação expressada 
em forma de som pelos colegas do grupo – do que na comunica-
ção visual para se fazer música em grupo. No entanto, as pesquisas 
mostram que um feedback visual “contribui significativamente tanto 
para a acuidade quanto para a liberdade de expressão nas perfor-
mances cooperativas”.19 Um regente, cujo modo de comunicação é 
puramente visual, pode ajudar e enriquecer a coordenação do anda-
mento num conjunto musical. Os músicos de orquestra estão cons-
tantemente monitorando o movimento da batuta do maestro, com 
o intuito de aprender a antecipar e a reagir a esse movimento. Para 
o regente, no entanto, esses sinais visuais são apenas parcialmente 
fornecidos pela batuta. O movimento da batuta de Simon Rattle no 
pódium, por exemplo, é absorvido no seu movimento corporal de 
forma geral – incluindo alguns gestos que podem parecer capricho-
sos, mudanças de postura e expressões faciais diferentes – que trans-
mitem informação sobre o caráter e o espírito da música. Conclui-

18  DALLEY, John apud BLUM, op. cit., Art. 14. 
19  cf. APPLETON et al., “Cooperation”, p. 474; ver também CLAYTON, “Coordina-
tion”, op. cit., p. 72-108.
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se que, com efeito, o regente comunica muito mais do que apenas 
um tempo, porque os membros da orquestra precisam ler os sinais 
visuais que implicam expressão, através da linguagem corporal do 
maestro, da mesma forma que os músicos que tocam juntos num 
quarteto de cordas precisam projetar ideias interpretativas olhando e 
prestando atenção nos movimentos físicos uns dos outros. 

O papel do indivíduo

O músico de conjunto desempenha um papel similar ao 
do ator num drama. O ator desenvolve um senso do personagem 
por si mesmo, mas quando este personagem entra em contato com 
outros na peça ele muda, pelo menos no que concerne o ritmo e a 
forma de expressar suas falas. Da mesma forma que os atores mol-
dam e ajustam seus personagens uns aos outros, indo em direção a 
eles e atuando a partir de suas partes, os músicos precisariam fazer 
o mesmo nas performances em conjunto. No entanto, os atores 
nunca perdem de vista o seu próprio personagem, porque o drama 
é definido por cada ator da mesma forma que pela combinação dos 
atores. Isso também é verdade num conjunto musical, porque cada 
músico representa o conjunto com a sua própria identidade, mas 
também tenta combiná-la com a do grupo. Esse relacionamento 
entre indivíduo e conjunto será explorado agora.

Em 1996, Mitch Waterman investigou os tipos de res-
postas emocionais experimentadas pelos performers. Ele pediu aos 
músicos de um duo de piano e cello que comentassem sobre seus 
sentimentos depois da performance de acordo com momentos 
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“em que a música fazia com que algo acontecesse”.20 Waterman 
observou que cada performer tinha diferentes respostas emocionais 
para a música, e isso o fez concluir que os “performers podem não 
concordar sobre quais seriam os eventos carregados de emoção 
numa performance compartilhada.”21 Isso sugere que os indivíduos 
não necessariamente experimentam coisas similares quando estão 
tocando juntos, ou compartilham ideias sobre a performance; ao 
invés disso, eles conservam identidades bem distintas. 

Existem muitos truísmos em torno da noção de con-
junto, que podem prejudicar o papel do indivíduo. Por exemplo, o 
conjunto ideal vem sendo descrito como um “organismo musical 
integrado refletindo a visão coletiva de todos os membros.”22 Um 
conjunto é muito mais complexo e certamente menos integrado 
do que essa descrição sugere, porque o conjunto musical trata de 
caracteres individuais muito mais do que caracteres combinados. 
Então o que acontece com o indivíduo quando ele está tocando em 
conjunto? A presente discussão enfoca o caso de um pianista pro-
fissional tocando o terceiro movimento da sonata para violoncelo 
em sol menor de Chopin, op. 65. A pesquisa realizada por esta au-
tora comparou nuances expressivas – especialmente andamento e 
dinâmica – de duas performances feitas antes do ensaio em conjun-
to. A primeira foi feita individualmente, para que a pianista tocasse 
sua parte do concerto num contexto solo, e a segunda foi feita com 

20 WATERMAN, Mitch. Emotional responses to music: implicit and explicit effects in 
listeners and music. Psychology of  Music, v. 24, p. 56, 1996.
21  Ibid., p. 65; contrastando com o recente estudo de Goodman sobre ensaios em conjunto 
que mostram que os músicos frequentemente discutem ideias sobre emoções para fins de 
reconciliação de pontos de vista interpretativos (cf. GOODMAN, “Analysing”, op. cit., p. 
105-152).
22  LOFT, op. cit., p. 18.
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o violoncelista, num contexto de conjunto. A pianista havia prepa-
rado sua parte sem consultar o violoncelista. Tratava-se então da 
primeira vez que esses dois músicos estavam se encontrando e to-
cando a obra juntos. Os resultados mostram de que forma a execu-
ção (solo) da pianista mudou quando ela tocou com o violoncelista. 

A figura 2 mostra as flutuações de andamento a cada 
tempo da performance solo da pianista e da performance em con-
junto.23 Em primeiro lugar fica evidente que o andamento básico 
da performance em conjunto ficou mais lento do que quando na 
performance solo (o que pode ser verificado no gráfico porque o 
perfil do andamento do conjunto está indicado abaixo do perfil do 
andamento do solo). Isso mostra que a pianista foi imediatamente 
afetada pelo fato de estar tocando com o violoncelista, porque ela 
negociou o tempo do solo para combinar com o violoncelista. No 
entanto, os picos e o desenrolar dos perfis são muito similares, o 
que sugere que algumas tendências solísticas da pianista foram re-
tidas na performance em conjunto. Os níveis de rubato, no entanto, 
diferem a cada performance: de forma geral, havia mais rubato no 
solo do piano do que na performance em conjunto (compare, por 
exemplo, a extensão das flutuações entre os compassos 7 e 11 e a 
quantidade de ritardando no final dos compassos 15 e 23). Pode-se 
inferir que aparentemente o rubato da pianista foi constrangido na 
performance em conjunto. 

23  O fator andamento na figura 2 demonstra as diferenças entre os valores das notas 
executadas pelo performer em tempo real em seu valor metronômico “normal” (sendo assim, 
quanto maior o fator andamento, maior o andamento real da performance). O pianista tocou 
num Yamaha Disklavier que gravava performances no format MIDI. Os dados MIDI foram 
analisados a seguir utilizando-se programas como POCO.
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Os seis compassos de abertura (veja a partitura e a área 
circulada no gráfico na figura 2) merecem uma atenção especial 
pois as alternâncias na fluência24 da pianista diferem marcadamente 
entre as duas performances (isso reflete o que aconteceu nos pri-
meiros momentos do encontro da pianista com o violoncelista). Na 
performance solo a pianista tocou mais devagar o final do compas-
so 2, enquanto que em conjunto o andamento permaneceu o mes-
mo entre os compassos 1 e 2, particularmente em direção à metade 
do segundo compasso (o ponto em que o violoncelista executou 
um grupeto na linha melódica). A redução de  andamento na perfor-
mance em conjunto sugere como a pianista gradualmente adotou 
o andamento geral do violoncelista, e como foi se acomodando à 
ornamentação da linha melódica feita pelo violoncelista. Mais ain-
da, a forma como a pianista executou a segunda frase – compassos 
3 e 4 – foi bastante alterada na performance em conjunto, pois o 
andamento aumentou durante a ligação das frases nos compassos 2 
e 3, permanecendo relativamente estável logo a seguir. Com efeito, 
assim que a pianista teve contato com o violoncelista, não só tocou, 
direcionou sua performance à dele, mas tocou reagindo à parte do 
outro25, o que significa que as flutuações de andamento diferiram 
nos dois contextos.

24  No original: ebb and flow, como a maré, que vem e vai. [N. do T].
25  No original : “[...] played up to and played off  the other part ”. 
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Figura 2: Perfis de flutuações de andamento nas performances solo e em conjun-
to da pianista, da Sonata para violoncelo Op. 65 de Chopin, 3° mov. (comp.1–26). 
Um extrato da primeira edição alemã (Leipzig, Breitkopf  & Härtel, 1846, comp.1-
6) é mostrado acima do gráfico em discussão, para facilitar a referência à porção 
circulada no mesmo.

A figura 3 mostra as flutuações de dinâmica da pianista a 
cada tempo, tanto no solo quanto nas performances em conjunto.26 
Enquanto os picos e o desenrolar desses dois perfis basicamente 
coincidem, fica evidente que a pianista tende a tocar um pouco 
mais calmamente em conjunto (compare, por exemplo, os níveis 
de dinâmica nos compassos 1 a 6 e 10 a 15). Deduz-se que mais 
uma vez um certo constrangimento parece delinear a performance 
em conjunto da pianista, apesar de estar sempre dentro da mesma 
textura de dinâmica. 

A passagem nos compassos 21 a 23 (veja a área circula-
da no gráfico da figura 3) é particularmente interessante porque a 
pianista de fato tocou mais alto em conjunto do que sozinha. Essa 

26  O valor “intensidade” (intensity) na figura 3 reflete a dinâmica ou volume da nota 
numa escala arbitrária de 0 a 1, começando de fato no zero. Quanto mais alto o valor, 
maior a dinâmica.
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passagem é o clímax principal do movimento e está marcada por 
uma mudança de textura (como se pode verificar na partitura mos-
trada acima do gráfico): o momentum em colcheias no piano cessa no 
compasso 21 sendo substituído por acordes em contratempo que 
ocorrem em forma comparável a um recitativo na parte do violon-
celo (a dinâmica indicada é forte em ambas as partes). Curiosamente, 
em sua performance solo, a pianista reagiu à mudança de textura 
nos compassos 21 e 23 tocando de forma relativamente calma, apa-
rentemente sem dar atenção ao forte indicado na partitura. Contra-
riamente, sua dinâmica no conjunto aumentou nos compassos 22 e 
23. Aqui ela alterou rapidamente sua abordagem prévia produzindo 
gradualmente um som mais alto para dar suporte ao violoncelista. 
Isso exemplifica a importância da comunicação aural, porque a pia-
nista sem dúvida respondeu aos sinais de dinâmica do violoncelista. 
Interessantemente, mais tarde, a pianista comentou no ensaio que 
sua parte estava marcada forte.

Figura 3: perfis de flutuações de dinâmica nas performances solo e em conjun-
to da Sonata para violoncelo Op. 65 de Chopin, 3° mov. (comp.1–26) pela pia-
nista. Um extrato da primeira edição alemã (Leipzig, Breitkopf  & Härtel, 1846, 
comp.18-23) é mostrado acima do gráfico em discussão, para facilitar a referência 
à porção circulada no mesmo.
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A performance individual da música pode ser afetada de 
várias formas pela interação com outros performers: fatores de ex-
pressão podem se tornar mais contidos, ou enriquecidos, ou exa-
gerados, ou podem simplesmente ser mantidos num nível seme-
lhante. Ao mesmo tempo o indivíduo pode preservar padrões de 
expressão. No exemplo acima os aspectos expressivos da perfor-
mance solo da pianista foram contidos no contexto do conjunto e 
enquanto algumas situações de dinâmica e andamento foram alte-
radas, outras foram mantidas. Isso sugere que o músico não muda 
necessariamente suas ideias quando toca em conjunto: o papel do 
indivíduo é de negociação, de dar e receber.27

Fatores sociais: permanecer juntos

Um conjunto musical é [...] uma forma pouco comum de grupo 
social, cuja interação implica um grau de intimidade e de sutileza 
possivelmente não comparáveis a nenhum outro tipo de grupo.28 

A performance em conjunto implica trabalho em equipe: 
metade da batalha de se fazer música em conjunto (e consequente-
mente permanecer em conjunto enquanto grupo) acontece sobre 
fundamentos sociais. O aspecto mais importante a ser considerado 
é a liderança, porque todo grupo precisa ao menos de um líder. 
Alguns são designados, assim como os regentes de uma orques-
tra, enquanto outros surgem sem serem eleitos (por exemplo, um 
membro mais autoritário num quarteto de cordas). Os fatores que 

27  Para discussões subsequentes, ver: GOODMAN, “Analysing”, p. 165-225.
28  YOUNG, Vivienne M.; COLMAN, Andrew M. Some psychological processes in string 
quartets. Psychology of  Music, v. 7, p. 12-13, 1979.
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influenciam na escolha do líder incluem as personalidades dos mú-
sicos, a música e o estereótipo social. 

Uma pessoa dominadora pode liderar um conjunto di-
rigindo um ensaio e impondo aspectos interpretativos da perfor-
mance. A forma como a música é composta pode também afetar a 
relação entre os performers29 (donde os compositores exercem certo 
impacto na interação social entre os músicos). Além disso, os per-
formers de um grupo que estão conscientes de estereótipos sociais 
ligados a grupos de instrumentais específicos (por exemplo, o pa-
pel supostamente inferior assumido pelo segundo violinista num 
quarteto, ou o pianista acompanhador que adota uma postura de 
subserviência) podem ser afetados conscientemente ou inconscien-
temente por esse fator.

O estilo da liderança gerada num conjunto vai determi-
nar o clima social; por outro lado, os membros de um quarteto de 
cordas podem chegar a trabalhar juntos democraticamente, “pos-
sivelmente tentando garantir uma quantidade de trabalho razoa-
velmente engajada pelos membros do grupo, não apenas durante 
os ensaios e as performances (quando o líder está presente), mas 
durante a prática individual em casa.”30 Por outro lado, o regente da 
orquestra pode também trabalhar em direção a uma forma/abor-
dagem menos ditatorial gradualmente liberando o controle “para o 
bem do esforço coletivo.”31 

29  Como professa Loft (op. cit., p. 18), “a voz mais proeminente e mais superior impõe um 
carimbo no temperamento do grupo”.
30  YOUNG, Vivienne M.; COLMAN, Andrew M., op. cit., p. 16.
31  ATIK, Yaakov. The conductor and the orchestra: interactive aspects of  the leadership 
process. Leadership and Organization Development Journal, v. 13, p. 27, 1994.
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Enquanto o papel do líder é vital para determinar a dinâ-
mica de grupo num conjunto, a interação entre os performers é tam-
bém importante. Não precisa ser dito que um feedback positivo entre 
os músicos vai inspirar níveis de confiança mais altos e finalmente 
ajudar o grupo a tocar bem em conjunto. A interação social entre os 
músicos representa um “processo de construção constante,”32 que 
pode ser percebido mais efetivamente durante o ensaio em con-
junto, quando eles precisam negociar ideias, lidar com conflitos e 
tentar manter seus compromissos. 

Um conjunto vai florescer na medida em que “cada in-
divíduo sente que ele/ela está contribuindo ao máximo com sua 
capacidade artística e ao mesmo tempo colaborando com os outros 
colegas para produzir uma coisa mais bonita do que eles poderiam 
produzir individualmente.”33 Em times de esportes enfatiza-se a 
“sinergia” (o potencial do grupo que é maior do que apenas a soma 
dos potenciais de cada membro do grupo), e a “confluência” (o 
senso de pertencer a um time). Os músicos também podem gerar 
esse mesmo tipo de espírito quando estão tocando juntos.34

Finalmente, por que alguns conjuntos permanecem jun-
tos por mais tempo do que outros? Fora razões práticas (como 
quando um membro do grupo se muda da cidade), grupos que 
são bem sucedidos tentam reconhecer a influência de estereótipos 
sociais e de paradoxos de liderança e democracia, assim como a 
necessidade da confrontação e do compromisso.35 Ao mesmo tem-

32  DALLEY, John, apud BLUM, op. cit., Art. 7.
33  HARVEY-JONES, John. All together now. London: Heinemann, 1994, p. 137.
34  cf. SYER, John. Team building: the development of  team spirit. In: BULL, Stephen J. 
(Ed.). Sports psychology: a self-help guide. Marlborough: Crowood Press, 1991, p. 123-143.
35  cf. MURNINGHAM, J. K.; CONLON, D. E. The dynamics of  intense work groups: a 
study of  British string quartets. Administrative Science Quarterly, v. 36, p. 165-186, 1991. 
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po que é impossível de se antecipar o quão compatíveis serão os 
indivíduos de um grupo e consequentemente determinar o tempo 
que vai durar esse grupo, é claro que as relações vão continuamente 
se desenvolver e mudar. Afinal de contas, os performers profissionais 
de um conjunto não apenas fazem música juntos, mas passam um 
grande tempo extramusical juntos, por exemplo, viajando. As rela-
ções sociais e musicais precisam ser nutridas e os choques de perso-
nalidades podem também surgir depois de certo tempo.

Conclusão

Em resumo, quatro aspectos da performance em con-
junto foram discutidos nesse capítulo, especificamente coordena-
ção (manter o andamento), comunicação (sinais aurais e visuais), 
o papel do indivíduo e fatores sociais. Podemos agora começar a 
nos dar conta dos inúmeros desafios da performance em conjunto 
e reconhecer os sucessos implícitos nessa atividade. Realmente um 
músico de conjunto demonstra inúmeras habilidades, tanto ao nível 
musical quanto social. Para se conseguir coordenação no andamen-
to, os performers precisam antecipar e reagir às ações dos outros, se-
guindo e cooperando com seus colegas. Ao mesmo tempo, ideias 
de expressividade são comunicadas através de canais visuais e sono-
ros, para que os performers possam ouvir e ver uns aos outros como 
sinais musicais que estão constantemente ligados e monitorados. 
Um músico de conjunto exibe tendências individuais de solista na 
performance ao mesmo tempo em que tenta combinar com o resto 
do grupo. As relações sociais e musicais entre os performers estão 
constantemente se desenvolvendo para que cada grupo continue a 
gerar um novo espírito, o que talvez seja a razão da performance em 
grupo ser tão refrescante e excitante. 
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Performer Moderno
Peter Walls

Este capítulo é endereçado aos “performers modernos” 
não importando que toquem instrumentos modernos ou de época, 
ou que cantem acompanhados por eles. Podemos começar ques-
tionando sobre “o que exatamente precisaríamos tentar realizar 
quando tocamos música escrita antes de nossa época.” Com efeito, 
a resposta é exatamente a mesma, tanto para música antiga quanto 
para uma composição recente. Muitos performers pensariam em ter-
mos de fidelidade à obra, explorando seu conteúdo emocional ou 
tentando honrar as intenções do compositor. Valorizamos a ima-
ginação e a originalidade dos performers, e reconhecemos que (nor-
malmente) isso presta serviço à música que eles tocam, ajudando 
a iluminar seu caráter ou tornar palpável seu conteúdo emocional. 
Mais frequentemente do que gostaríamos, não ficamos tão con-
tentes quando a imaginação de um performer distorce ou camufla a 
música sobre a qual ela é exercida.

O processo de transformação de uma obra musical em 
som é geralmente denominado “interpretação” – apesar de alguns 
compositores se sentirem muito desconfortáveis com todas as im-
plicações. A famosa declaração de Ravel “não peço que minha mú-
sica seja interpretada, mas simplesmente tocada”, foi ecoada por 
Stravinsky quando escreveu que “a música precisa ser transmitida e 
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não interpretada, pois a interpretação revela a personalidade do in-
térprete mais do que a do autor, e quem pode garantir que o execu-
tante irá refletir a visão do autor sem distorção?”1 Essa reclamação 
era claramente destinada a versões obstinadas de performers cujos 
caprichos, sem justificativas constantes na partitura, são óbvios. 

“Interpretação”, no entanto, deveria ser uma boa defi-
nição para o que esses compositores queriam. Uma das definições 
de “interpretar” constantes no OED2 é “explicitar o significado de 
uma composição musical através da performance”.3 Nesse sentido, 
pode-se estabelecer um paralelo com a responsabilidade assumida 
pelos intérpretes de línguas estrangeiras de não representar errone-
amente o significado do que lhes é dado a traduzir.  

Refletir sobre a ambiguidade do termo “interpretar” é 
uma forma bastante prática de se distinguir as performances que 
são fiéis à música que está sendo tocada, daquelas nas quais alguma 
coisa a mais (exibicionismo, por exemplo) interfere. Poderíamos, de 
fato, chamar esse primeiro tipo de performance de “interpretação” 
(ancorando esta palavra ao seu significado original) e o segundo 
tipo de “apropriação” (uma vez que a obra musical, de certa forma, 
tornou-se um veículo da agenda pessoal do performer). Interpretação, 

1  Respectivamente: RAVEL, Maurice, citado em LONG, Marguerite. At the piano with 
Maurice Ravel. London: Dent, 1973, p. 16; STRAVINSKY, Igor. Autobiography. New York: 
Simon and Schuster, 1936; repr. New York: Norton, 1962, p. 75. Long também reporta uma 
troca entre Ravel e Toscanini da seguinte forma: Ravel – “Este não é o meu tempo”; Tosca-
nini – “Quando eu toco no seu tempo a peça não faz efeito”; Ravel – “Então não a toque” 
(At the Piano, p. 18).
2  Oxford English Dictionary. Disponível em: <http://www.oed.com/> [N. do T.].
3  A definição completa (1c) é: “Evidenciar o significado (de uma composição dramática 
ou musical, uma paisagem, etc.) através de representações artísticas ou performance; dar sua 
própria interpretação; render.”
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então, pode se tornar sinônimo de tentar determinar e executar as 
intenções do compositor.

A leitura da partitura

Toda a música escrita precisa de “interpretação”. Uma 
partitura musical espera ser transformada em som. Além disso, da 
mesma forma que com uma língua estrangeira, a especialização4 
em leitura musical é um pré-requisito para que isso seja feito. Isso 
é algo que tendemos a assumir como garantido até que encontra-
mos formas não familiares de notação, como a tablatura de alaúde 
(exemplo 1a), scordatura (1b) ou notação pictórica (1c). Precisamos 
reconhecer, no entanto, que da mesma forma que a pronúncia e o 
significado das palavras vão mudando com o decorrer do tempo, 
a notação aparentemente tradicional da música possui significados 
sutilmente diferentes, dependendo de onde e quando foi escrita. 
Com efeito, a contextualização é uma parte sempre necessária desse 
processo de interpretação. Em 1717, François Couperin escreveu 
sobre o problema específico da música do contexto em que vivia: 
“Existem, a meu ver, algumas deficiências na forma como notamos 
a música, que estão relacionadas com a maneira de escrevermos 
nossa própria língua. Escrevemos algo diferente do que tocamos. É 
por isso que os estrangeiros não tocam nossa música tão bem quan-
to nós a deles.”5 O que ele tinha em mente especificamente é que 
a primeira colcheia de cada par, numa série de colcheias separadas 
por grau conjunto, deveria ser sutilmente alongada (notes inégales) 
independentemente da sua notação aparentemente igual. 

4  No original: expertise. [N. do T.]
5  COUPERIN, François. L’Art de toucher le clavecin. Paris: François Couperin, 1717, p. 39.
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(a)

6 5

6 5

violin

violin

basso continuo

basso continuo

written:

sounding:

(b)

(c)

Example 2.1 (a) John Dowland, ‘Lachrimae’, bars 1–2, with realisation in upper system
( c© 1974, 1978, 1981 by Faber Music Ltd. Reproduced by permission of Faber Music Ltd.
from The Collected Lute Music of John Dowland, 3rd edn, transcribed and ed. Diana Poulton
and Basil Lam.) (b) Heinrich Biber, ‘Rosary Sonata’ No. 7 (‘The Flagellation of Christ’), bars
1–2 (c) John Cage, Water Walk, beginning (Edition Peters No. 6771; c© 1961 by Henmar
Press Inc., New York. Reproduced on behalf of the publishers by kind permission of Peters
Edition Limited, London.)

Ex. 1: (a) John Dowland, ‘Lachrimae’,comp. 1-2, com realização no sistema su-
perior (c_ 1974, 1978, 1981 por Faber Music Ltd. Reproduzido com permissão de 
Faber Music Ltd. do The Collected Lute Music of  John Dowland, 3rd ed., transcrito e ed. 
por Diana Poulton e Basil Lam.); (b) Heinrich Biber, ‘Rosary Sonata’ nº. 7 (‘The 
Flagellation of  Christ’), comp. 1–2; (c) John Cage, Water Walk, início (Edition 
Peters nº. 6771, c_ 1961 por Henmar Press Inc., New York. Reproduzido com 
permissão de Peters Edition Limited, London).
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Muitos elementos, mesmo numa peça muito simples para 
teclado, pressupõem algum tipo de contextualização. O exemplo 2 
mostra a segunda Gavotte da Overture nach Franzosicher Art (Abertura 
Francesa de Bach) BWV 831. Esta Abertura (nesse caso significan-
do Suíte) foi um dos poucos trabalhos publicados enquanto Bach 
ainda vivia. Apareceu em 1735, na segunda parte do Clavierübung 
(exercícios para instrumentos de teclado), cuja capa informa que foi 
escrito para “um cravo com dois manuais”. Imediatamente, a indi-
cação de piano no começo da peça assume um significado específi-
co, uma vez que consiste numa instrução do compositor, para que 
se toque no manual superior cujas pinças só vão atingir um grupo 
de cordas afinadas na altura indicada (8’). De forma contrastante, a 
Gavota I (que precede e sucede a Gavota II, no tipo de relação que 
associamos aos pares de minueto e trio) traz a indicação de forte, sig-
nificando que é para ser tocada no manual inferior, que junta dois 
grupos de cordas, provavelmente enriquecido por um terceiro gru-
po afinado uma oitava acima (4’). Evidentemente essa alternância 
de manuais cria um contraste de dinâmica entre essas duas Gavotas, 
mas mais do que isso, resulta numa mudança significativa de timbre. 

Um instrumento como esse deveria ter sido “bem tempe-
rado”. Em outras palavras, ele não estava afinado num temperamen-
to igual6 que é a forma comum de afinação dos teclados modernos, 
para se resolver um problema fundamental – ou seja, que um “cír-
culo” de quintas acusticamente puras não retorne ao mesmo ponto 
onde começaram. No século XVIII, a solução preferida era uma 
sequência de temperamentos circulares onde algumas das quintas 
(normalmente do quatro ou seis), eram um pouco menos puras. 

6  No original: equal temperament [N. do T.]
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Isso cria um chiaroscuro (um termo usado por Tartini7, recomendan-
do esse tipo de temperamento), entre uma doce consonância de 
acordes mais comumente usados e um som bastante mais tenso de 
harmonias mais remotas. Consequentemente, cada tonalidade tem 
um caráter distinto. Existem instruções bastante detalhadas, vindas 
do século XVIII, sobre como estabelecer diferentes temperamen-
tos circulares. Qual foi exatamente aquela favorecida por Bach é 
uma questão de conjectura, mas todos os temperamentos circulares 
partilham alguns princípios gerais.20 peter walls

6

Example 2.2 J. S. Bach, Gavotte II, ‘Ouverture nach Französischer Art’ BWV 831, bars 1–10

the two gavottes, but more than that, it results in a significant change in

timbre.

Such an instrument would have been ‘well tempered’. In other words, it

would not have been tuned in equal temperament, which is the standard

way on modern keyboard instruments of resolving a fundamental problem –

namely, that a ‘circle’ of acoustically pure fifths does not quite return to the

point from which it started. In the eighteenth century, the preferred solution

lay in a range of circular temperaments in which a few of the fifths (normally

four or six) are slightly smaller than pure. This creates a kind of chiaroscuro

(a term actually used by Tartini4 in recommending one such temperament)

between the sweet consonance of the most commonly used chords and

the rather more tense sound of remoter harmonies. Consequently, each

key has a distinctive character. There are many quite detailed instructions

from the eighteenth century on how to set various circular temperaments.

Exactly which one Bach favoured is a matter of conjecture, but all circular

temperaments share certain broad principles. One reasonably reliable rule

of thumb for conceptualising the effect of these tunings is to regard each

note on the keyboard as being tuned to suit its simplest form, meaning the

form which is lower in the order of accidentals; hence the note immediately

above F on the keyboard will sound better when it functions as an F� rather

than a G�, and so on. Thus, D major – the tonic of Gavotte II – is likely to be

a sweeter sounding chord than F� major (the dominant of Gavotte I, which

is in B minor). Within Gavotte II itself, a circular temperament will subtly

underline the movement away from and back to D major.5

The indication that this work was written to be played on a two-manual

harpsichord may be read as implicitly more specific than the actual form

of words suggests. There is no definite information about Bach’s own harp-

sichords (though the inventory of his estate shows that he owned five

at the time of his death). In 1719 he was responsible for purchasing a

Ex.2: J.S. Bach, Gavotte II, ‘Ouverture nach Französischer Art’ BWV 831, 
comp.1-10. 

Uma regra geral8, razoavelmente confiável para contextualizar o 
efeito dessas afinações é encarar cada nota do teclado como se fos-
se afinada para servir a forma mais simples, ou seja, a forma mais 
baixa na ordem dos acidentes; desta forma, a nota imediatamente 
acima de fá no teclado vai soar melhor quando ela funcionar como 
um fá# do que como um sol b, e assim por diante. Sendo assim, Ré 
Maior – a tônica da Gavota II – terá um som mais doce do que Fá# 

7  TARTINI, Giuseppe. Trattato di musica secondo la vera scienza dell’armonia. Padua: Semi-
nario, 1754, p. 100, apud LINDLEY, Mark. La “Pratica ben regolata” di Francescantonio 
Vallotti. Rivista Italiana di Musicologia, v. 16, p. 72, 1981.
8  No original, o autor usa uma expressão idiomática: rule of  thumb. [N. do T.]
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Maior (a dominante da Gavota I, que é em Si menor). No contex-
to da Gavota II propriamente dita, um temperamento circular vai 
enfatizar sutilmente o movimento de entrada e saída de Ré Maior9.

A indicação de que esse trabalho foi escrito para ser to-
cado em cravo de dois manuais pode ser interpretada de uma for-
ma implicitamente mais específica do que a forma real das palavras 
sugere. Não existe uma informação definitiva sobre os cravos que 
Bach possuía (embora o inventário mostre que ele possuía cinco na 
ocasião de seu falecimento). Em 1719 ele foi responsável pela com-
pra de um instrumento de dois manuais feito por Michael Mietke 
para a corte de Köthen (onde Bach era Kapellmeister) e esse constru-
tor de cravos parece ter sido bem conceituado em Leipzig. Bach 
também trabalhou com um construtor radicado em Leipzig, Zaca-
rias Hildebrandt. Dois anos antes da publicação da segunda parte 
do Clavierübung, um jornal de Liepzig tinha anunciado a estreia de 
concertos do Bach Collegium Musicum que iria ser agraciado com “um 
novo cravo (Clavicymbel ), nunca antes ouvido”.10 Independentemen-
te da nacionalidade, existem características desses instrumentos que 
afetam a técnica. O comprimento das notas um pouco mais curto 
faz com que o dedilhado ortodoxo do piano seja impraticável (par-
ticularmente a passagem do polegar por debaixo dos dedos em pas-

9  Ver abordagem oposta: RASCH, Rudolf. Does “well-tempered” mean “equaltem-
pered”? In: WILLIAMS, Peter (Ed.). Bach, Handel, Scarlatti: tercentenary essays. Cambridge: 
CUP, 1985, p. 293-310.
10  Apud DAVID, Hans T.;  MENDEL, Alfred (Eds.). The new Bach reader. Revisado e 
ampliado por Christoph Wolff. New York and London: Norton, 1998, p. 156. Ver também 
o verbete “harpsichord”em BOYD, Malcolm (Ed.). Oxford Composer Companions: J. S. Bach. 
Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 207-208; KOSTER, John. The quest for Bach’s 
Clavier: a historiographical interpretation. Early Keyboard Journal, v. 14, p. 65-84, 1996; e GER-
MANN, Sheridan. The Mietkes, the Margraves and Bach. In: WILLIAMS, Peter (Ed.). Bach, 
Handel, Scarlatti, 1985, p. 119-148.
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sagens de escalas). Bach, segundo seu filho Carl Philipp Emanuel, 
estava sempe à frente de sua época em seus métodos de dedilhados 
e ele usava o polegar mais do que o normal – mas isso ainda está 
muito longe do dedilhado que usamos para o piano moderno. Mais 
ainda, os exercícios de dedilhado incluídos no Notebook compilado 
para seu filho Wilhelm Friedemann mostra que Bach esperava que 
ele praticasse os dedilhados em pares, usados comumente na época 
(veja exemplo 3). Esses dedilhados contribuem para que a primeira 
de um par de colcheias seja um pouco mais alongada, o que resulta 
em notes inégales. 

Levando-se em conta que a Gavotte II é quase 
explicitamente uma peça de estilo francês (e uma vez que Bach era 
muito versado em questões da prática de performance11 francesa) 
as colcheias que se movimentam por grau conjunto no exemplo 3 
talvez devessem ser tratadas como notes inégales. As indicações de 
ornamento também são manifestações de traços do estilo francês. 
De fato Bach incluiu uma tabela de ornamentos no Notebook de 
Wilhelm Friedemann que pode ser usado para decifrar os sinais 
usados nessa partitura. 
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two-manual instrument by Michael Mietke for the court at Cöthen (where

he was Kapellmeister), and this maker seems to have been well regarded

in Leipzig. Bach also worked with the Leipzig-based harpsichord maker

Zacharias Hildebrandt. Two years before the publication of the second part

of the Clavierübung, a Leipzig newspaper had announced the resumption

of concerts by Bach’s Collegium Musicum which would be graced by ‘a new

harpsichord [Clavicymbel] such as had not been heard here before’.6

Regardless of national type, there are features of such instruments that

affect technique. The slightly shorter length of key makes orthodox piano

fingering impractical (in particular, passing the thumb under the fingers

in scale passages). Bach, according to his son Carl Philipp Emanuel, was

forward-looking in his fingering methods and used the thumb more than

had been normal – but this is still a far cry from standard modern piano

fingering. Moreover, the fingering exercises included in the ‘Notebook’ com-

piled for his son, Wilhelm Friedemann, show that he expected him to practise

the paired fingers then commonly used (see Example 2.3). Such fingerings

lend themselves to the subtle lengthening of the first in a pair of conjunct

quavers, resulting in notes inégales.

Since Gavotte II is quite explicitly a French-style piece (and since Bach was

well versed in matters of French performance practice), the stepwise quavers

in Example 2.2 should perhaps be treated as notes inégales. The ornament

signs are also manifestations of a French stylistic trait. Bach, indeed, included

an ornament table in Wilhelm Friedemann’s ‘Notebook’ which can be used

to decode the signs used in this score. And, last but not least, it is obvious that

the fact that this is a gavotte (even though clearly not a danced gavotte) will

have a direct bearing on tempo and rhythmic character. Johann Joachim

Quantz described the gavotte as being a little slower than a bourrée or

rigaudon but sharing the gay and well-articulated character of those dances.

Example 2.4, a short recitative introducing an aria sung by Argante in

Handel’s 1731 version of Rinaldo, presents a case in which it is all but impos-

sible to read the notation accurately without some understanding of matters

which fall within the province of performance practice. First, any trained
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Example 2.3 J. S. Bach, Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach, Applicatio BWV 994,
bars 1–4Ex. 3: J. S. Bach, Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach, Applicatio BWV 994, 

comp.1-4.

11  No original: performance practice [N. do T.].



191

Performance Histórica e o Performer Moderno

A tempo: é óbvio que o fato de se tratar de uma Gavotte 
(embora não se trate claramente de uma gavotte para ser dançada) vai 
ter uma influência no tempo e no caráter rítmico. Johann Joachin 
Quantz descreveu a gavotte como sendo um pouco mais lenta do 
que um bourrée ou rigaudon, mas partilhando do caráter alegre e bem 
articulado dessas danças. 

O exemplo 4, um curto recitativo introduzindo uma ária 
cantada por Argante na versão de 1731 do Rinaldo de Handel, apre-
senta um caso no qual é completamente impossível ler a notação 
acuradamente sem a compreensão de alguns assuntos que perten-
cem ao domínio da prática da performance.12 22 peter walls

che l’in de gno tuo lac cio io vuo pur fran ge re.

T’ar re sta, oh Di o! non pian ge re;

Recitativo

RGANTEA

Continuo
(Violoncello,

Cembalo)

Example 2.4 Handel, Rinaldo (1731 version), recitative ‘T’arresta, oh Dio!’

singer in Handel’s company would have realised that appoggiaturas should

be introduced where the repeated notes on a stressed–unstressed pair of

syllables coincide with the changes in harmony and are followed by a rest

(in a so-called feminine ending). This is a way of doing justice to the accentu-

ation of the words and has a syntactical (rather than decorative) significance.

Depending on the taste of the performer, an appoggiatura might also have

been used on ‘T’arresta’. The continuo harpsichordist would add a 4–3 sus-

pension on the dominant in the final cadence (bar 4) to avoid an abrasive

clash with the singer’s appoggiatura. And the cellist playing alongside the

harpsichord would have known not to sustain the long notes for their full

value.

How would eighteenth-century performers have absorbed these princi-

ples? Partly from their music teachers, partly from just hearing colleagues,

partly from treatises, partly from written-out exempla. How do we assimilate

them today? Directly, only from the last two sources (and indirectly from

these sources as they are mediated by our own teachers or by the performers

we most admire). Appoggiaturas of this kind are discussed, for example, by

Francesco Gasparini in his L’armonico pratico al cimbalo (Venice, 1708).7

An even fuller discussion can be found in Johann Friedrich Agricola’s heav-

ily annotated translation of the singing treatise by Pier Francesco Tosi.8

Alessandro Scarlatti habitually wrote exactly what notes he expected from

the singer in cadences like the one ending the recitative in Example 2.4. The

aria that follows assumes an equal familiarity with unnotated conventions –

particularly in regard to ornamentation. Again, this is discussed by Tosi (and

Agricola), but there are a few fascinating written-out examples of operatic

arias which can be traced to Handel himself.9

Who should sing this music? For his 1731 production Handel had the

famous castrato Francesco Bernardi, known as Senesino, singing the title

role of Rinaldo. But Argante (another male role) was sung by the contralto

Ex. 4: Handel, Rinaldo (versão de 1731), recitativo ‘T’arresta, oh Dio!’

Antes de mais nada, qualquer cantor treinado pela com-
panhia de ópera com a qual Handel trabalhava iria perceber a ne-
cessidade de introduzir apojaturas onde as notas repetidas num par 
de sílabas (sendo que uma era enfatizada e a outra não) coincidiam 
com a mudança de harmonia sendo seguidas de uma pausa (o que 
chamamos de terminação feminina). Isso é uma forma de se fa-

12  Idem.
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zer justiça à acentuação das palavras e tem um significado sintáti-
co (mais do que decorativo). Dependendo do gosto do performer a 
apojatura podia também ser usada na “T’arresta”. O cravo que faz o 
contínuo iria adicionar uma suspensão do III pelo IV na dominante 
da cadência final (compasso número 4) para evitar um conflito que 
“arranharia”13 a apojatura do cantor. Além disso, o violoncelista que 
tocava junto com o cravo saberia não sustentar as notas longas du-
rante seu valor completo. 

De que forma os performers do século XVIII absorveram 
todos esses princípios? 

Em parte, de seus professores de música, em parte ou-
vindo seus colegas, em parte de tratados e em parte através de 
exemplos que eram anotados detalhadamente. Como é que nós os 
assimilamos hoje? Diretamente, apenas através das duas últimas 
fontes (e indiretamente através dessas fontes, mediadas por nossos 
próprios professores ou por performers que admiramos). Apojaturas 
desse tipo são discutidas, por exemplo, por Francesco Gasparini 
no seu L’Armonico Pratico al Cimbalo (Veneza, 1708).14 Uma discus-
são ainda mais completa pode ser encontrada na tradução bastante 
anotada de Johann Friedrich Agricola. A tradução do seu tratado 
de canto foi feita por Pear Francesco Tosi.15 Alessandro Scarllatti 
habitualmente escrevia exatamente quais as notas ele queria que 
fossem cantadas na cadência, como ilustra o final do recitativo no 
exemplo 4. A ária que segue assume uma familiaridade similar a 

13  No original: abrasive clash [N. do T.]. 
14  Traduzido por Frank S. Stillings e Donald L. Burrows como The Practical Harmonist at the 
Harpsichord (New Haven and London: Yale University Press, 1963).
15  AGRICOLA, Johann Friedrich. Anleitung zur Singekunst. Berlin: Winter, 1757; sobre o 
uso de apojaturas no recitative ver Julianne C. Baird’s English translation, An introduction to the 
art of  singing by Johann Friedrich Agricola (Cambridge: Cambridge University Press, 1995).
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certas convenções que não estão anotadas particularmente no que 
diz respeito à ornamentação. Esse aspecto também é discutido por 
Tosi (e Adicolla), mas existem exemplos fascinantes de anotações 
de  Árias operáticas que podem ser atribuídas ao próprio Handel.16 

Quem cantava essa música? A produção de 1731 de Han-
del contava com o famoso castrato Francesco Bernarti, conheci-
do como Senezino, que cantou o papel principal de Rinaldo, mas 
Argantti, também um papel feminino, foi cantado pela contralto 
Francesca Bertolli. Nessa época os papéis masculinos mais impor-
tantes da ópera barroca eram geralmente atribuídos aos Falsetti, os 
Contratenores. O Contratenor operístico é uma invenção do século 
XX, uma resposta desnecessária ao problema de não termos castrati 
disponíveis. Quando Handel se viu em uma situação parecida (ou 
seja quando ele ficou sem bons castratis) ele simplesmente come-
çou a empregar cantoras mulheres na sua companhia. Para sermos 
historicamente acurados,  temos que seguir este exemplo. 

É muito tentador enxergar a notação apenas – ou primor-
dialmente – como uma prescrição em relação à altura e à duração. 
Mas os exemplos de Bach e Handel considerados aqui nos ajudam 
a identificar inúmeros outros parâmetros que estão implícitos na 
forma como a música é escrita. Poderíamos então criar uma lista 
de checagem de questões básicas que tenham o propósito de nos 
levar a um entendimento da partitura solidamente contextualizado: 

• Que tipo de vozes ou instrumentos estão envolvidos? 

• Como eles serão preparados (afinados etc.)? 

16  Ver HANDEL, George Friedrich. Three Ornamented Arias. Ed. Winton Dean. London: 
Oxford University Press, [c. 1976]; e Dean, Winton. Vocal embellishment in a Handel aria. 
In: LANDON, H. C. Robbins (Ed.). Studies in Eighteenth-Century Music. London: Allen & 
Unwin, 1970, p. 151-159.
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• Que tipo de técnica se pressupõe e quais as implicações que isso 
traz para a articulação, o fraseado, a cor tonal, etc.? 

• Será que o compositor pressupôs familiaridade com convenções 
rítmicas e sintáticas que não são explícitas na partitura?  

• Que tipo de ornamentação, se for o caso, é mais apropriada? 

• Existem estratégias expressivas que pareceriam naturais quando 
a música foi composta, mas não fazem mais parte do vocabulário 
de músicos bem treinados? 

• Existem aspectos de expressividade moderna que não são ade-
quados para esse tipo de repertório? 

Todas essas questões estão tão proximamente ligadas a 
uma compreensão das devidas nuances da notação que exito até 
mesmo em descrevê-las como aspectos de um contexto. Mas a essa 
lista de questões (a “lista A”) outras poderiam ser adicionadas (uma 
“lista B”) que também poderiam influenciar a forma como aborda-
mos a performance de uma obra em particular. Para que circunstân-
cias ela foi escrita? A peça foi composta tendo em mente um tipo de 
acústica particular? E assim por diante.

Chegar a ter as respostas “corretas” para todas essas per-
guntas nunca é fácil, e muitas vezes é impossível; mas ainda, tais 
respostas não são substitutas para a imaginação do performer. No 
melhor dos casos a arena dentro da qual a imaginação funciona é 
onde um grupo de pressupostos recebidos é substituído por um 
conjunto alternativo de possibilidades estilísticas. Esse processo de 
substituição pode, ele mesmo, agir como estímulo para a imagina-
ção musical. Carl Dalhaus argumentou que o que distingue uma 
história da música – e, por extensão, qualquer outra história das 
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artes – de outros tipos de história é o comprometimento não ape-
nas com as coisas do passado (eventos, documentos) mas com um 
presente estético17. 

Uma afirmação similar pode ser feita sobre o papel dos per-
formers. O performer cujo papel é executar aquela partitura para um pú-
blico de seu tempo, deve estar especialmente preocupado com esse 
ato de mediação entre um passado histórico e um presente estético. 

O Instrumento correto

Neste momento, eu gostaria de examinar o mais óbvio 
dos parâmetros entre os que foram delineados acima – a escolha do 
instrumento – e considerar o quanto ela está integrada à compreen-
são devida da música escrita antes de nosso tempo. Em contra-
partida, isso nos leva a uma questão relacionada: até que ponto os 
performers são livres para ignorar (ou permanecer ignorantes) infor-
mações historicamente verificáveis sobre como a música que eles 
estão tocando soava originalmente?

O interesse por instrumentos de época foi inspirado na 
convicção de que a música de épocas remotas é mais bem servida 
recriando-se os timbres instrumentais almejados pelo compositor 
(na medida em que podem ser estabelecidos). Evidentemente existe 
um ponto de vista alternativo colocado mais eloquentemente por 
volta de 1870 por Philipp Spitta, que proclamava que o piano forte 
moderno “flutuava na mente de Bach”18. Spitta, incapaz de apreciar 

17  DAHLHAUS, Carl. Foundations of  Music History. Trans. J. B. Robinson. Cambridge: 
CUP, 1983.
18  SPITTA, Philipp. Johann Sebastian Bach. Trad. Clara Bell e J. A. Fuller-Maitland. 2 v. Lon-
don: Novello, 1884-5; repr. New York: Dover, 1951, II: p. 44. 
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a beleza de um cravo alemão do século XVIII (e talvez sem possibi-
lidades de escutar tal instrumento em boas condições de execução), 
estava convencido que a concepção intelectual de Bach estava à 
frente da tecnologia instrumental de sua época – em outras pala-
vras, que suas obras para teclado só alcançaram sua plenitude com 
o surgimento de um instrumento que fazia jus a elas. 

É realmente interessante especular sobre qual seria a 
atitude de Mozart diante de um piano da metade do século XIX 
ou mesmo um Steinway D moderno. De acordo com Spitta ele 
poderia pensar “este é o instrumento dos meus sonhos, isso é real-
mente o que eu queria para meus concertos” ou, alternativamente, 
“se eu tivesse conhecido esse instrumento maravilhoso eu teria es-
crito alguma música para ele”. Por outro lado, ele também poderia 
dispensar isso como um produto vulgar e rude da sociedade indus-
trializada. Não podemos realmente saber qual dessas duas respostas 
seria evocada, mas sabemos que ficou muito entusiasmado com os 
fortepianos19 que encontrou por volta de 1770. Isso por si só poderia 
ser mais do que o suficiente para fazer com que qualquer pessoa 
que queira tocar Mozart leve-as a sério. 

19  No original: fortepianos [N. do T.]
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Vc., Bass
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Example 2.5 Mozart, Piano Concerto in B� major K. 450, i, bars 71–87 (piano with
orchestral reduction)Ex. 5: Mozart, Concerto para piano em Si bemol Maior, K.450, comp. 71-87 (re-

dução orquestral para piano).
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A primeira coisa que se percebe a respeito de Mozart, 
quando tocado nos instrumentos que ele gostava e conhecia, é que 
a noção geral de que sua música era uma expressão de elegância e 
discrição clássica tende a evaporar rapidamente. Mesmo uma obra 
como o Concerto para piano em Si bemol Maior K450, que parece 
evocar um universo de drama jocoso como em Fígaro, utiliza os 
recursos do piano inteiramente. O exemplo 5 começa onde o piano 
recupera a ideia que foi apresentada nos primeiros compassos num 
bonito diálogo entre sopros e cordas. 

Quando o solo se aproxima da cadência no compasso 86 
(quando as cordas efetuam um compasso de transição para o tom 
relativo menor), ele se expande para cobrir a extensão completa de 
cinco oitavas (do fá1 ao fá3) do instrumento de Mozart. Indo mais 
além, a transparência do som do instrumento é adequado tanto 
para as terças dobradas que prevalecem nesse exemplo quanto para 
as ágeis semicolcheias. 

O manuscrito autógrafo20 da sonata de Haydn em Mi 
bemol Maior Hoboken XVI:49 é recomendado para fortepiano – a 
primeira sonata assim descrita pelo compositor. Além disso, em três 
cartas que ele escreveu à Maria Anna Genzieger na época em que 
concluiu a sonata, em junho de 1790, deixa claro que ele compôs a 
peça tendo em mente um instrumento específico. 

Esta sonata foi destinada à Sua Graça21 há um ano e apenas o 
Adágio é realmente novo, e eu recomendo especialmente este 
movimento à sua atenção, porque contém muitas coisas que 
eu pretendo analisar para Sua Graça no momento oportuno; é 

20  Manuscrito autógrafo: todo documento vindo diretamente da pena do compositor. Ma-
nuscrito: música escrita à mão. [N. do T.]
21  No original: Your Grace [N. do T.]
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muito difícil mas é cheio de sentimento. É uma pena, no entan-
to, que sua graça não tenha um dos fortepianos de Schantz [sic], 
pois sua graça iria realmente conseguir produzir um efeito duas 
vezes melhor.22

A preferência não apenas pelo pianoforte mas pelo ins-
trumento de Schantz é explicada e reforçada em duas cartas sub-
sequentes: primeiro Haydn insiste que a sonata realmente não vai 
funcionar bem no cravo:

é realmente uma pena que Sua Graça não tenha um fortepiano 
Schantz onde tudo pode ser muito mais bem expressado. Eu 
pensei que Sua Graça poderia dar o seu cravo ainda bastante 
tolerável para solo em Peperl e comprar um novo para vossa 
graça; as suas mãos bonitas e sua facilidade de execução me-
recem isso e muito mais. Eu agora deveria já ter composto a 
sonata de acordo com as habilidades do seu teclado, mas achei 
isso impossível pois não estou mais acostumado com ele.23 

Na última carta de 4 de julho de 1790 Hadyn explica de-
talhadamente sua preferência pelos instrumentos de Schantz sobre 
os outros fabricantes vienenses, enfatizando a leveza de seu toque. 
O que se deve enfatizar aqui é a importância que ele dá ao papel 

22  Carta datada de 20 de junho de 1790, de Esterháza, a Maria Anna von Genzinger, em 
Viena. cf. LANDON, H. C. Robbins. Haydn, chronicle and works, v. II: Haydn at Esterh´aza 
1766–1790. London: Thames and Hudson, 1978, p. 743-744.
23  Carta datada de 27 de junho de 1790, de Esterháza para Maria Anna von Genzin-
ger, em Viena; Ibid., p. 745. Alterei a tradução inglesa Clavier feita por Landon para teclado 
(keyboard) ao invés de “piano”; de acordo com BROWN, A. Peter. Joseph Haydn’s keyboard 
music: sources and style. Bloomington: Indiana University Press, 1986, p. 146: “Haydn usa o 
termo Clavier no sentido geral”. Ver o texto original em: BARTHA, Dénes; LANDON, H. 
C. Robbins (Eds.). Joseph Haydn: gesammelte briefe und aufzeichnungen. Kassel: B¨arenreiter, 
1965, p. 242. [N. do A.]
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exercido pela sensação (física) do instrumento em seu exercício 
como compositor: o fato de que ele não estava mais acostumado 
nem mesmo com um cravo de boa qualidade tornou impossível 
para ele a escrita na forma adequada à Maria Anna Genzieger. E 
desse ponto ele vai adiante e diz que a melhor forma de se tocar era 
replicando não apenas o som, mas o sentir do instrumento que ele 
tinha em mente. 

Em alguns lugares nesta sonata, Haydn usa indicações 
que pressupõem o uso de um pianoforte. Os movimentos externos 
têm um único sinal de crescendo, enquanto que o Adágio e Cantabile 
têm diversos sforzandi, e de mudanças de dinâmica dentro de uma 
mesma frase (que poderiam ser realizadas não tão convincentemen-
te com mudança de manual). Mais ainda, no entanto, os aspectos 
especificamente pianísticos são mais sutis – numa questão do tipo 
cantabile de fraseado os pianofortes eram exemplares (veja o exem-
plo 6). Entretanto, para qualquer pessoa suficientemente determi-
nada, essa sonata poderia ser tocada no cravo. 

De nosso ponto de vista, Haydn incentivou muito esta 
amiga – para quem ele tinha escrito a sonata em mi bemol Maior – a 
adquirir um instrumento mais apropriado (nesse caso mais atualiza-
do). Podemos imaginá-lo adaptando sua carta em nosso benefício. 
Afinal de contas, ele iria ser igualmente justificado dizendo para os 
pianistas do século XX que o instrumento com as características da 
leveza de toque do instrumento de Schantz seria mais adequado do 
que um Steinway que tem um mecanismo muito mais pesado. E, 
da mesma forma que o exemplo de Mozart citado anteriormente, 
o som mais transparente do pianoforte vienense do final do século 
XVIII vai servir melhor às terças que dominam nessa sonata.  
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A. Peter Brown comenta: 

as diferenças entre o cravo e o pianoforte do século dezoi-
to não são tão pronunciadas quanto as disparidades entre o 
Steinway ou o Bösendorf  modernos e o antigo fortepiano Stein 
ou Walter. O instrumento feito na Alemanha e na Áustria du-
rante o século dezoito tinha um brilho e uma articulação agu-
da que pareciam ter poucas ligações estéticas com o som mais 
volumoso e escuro dos pianos ingleses que são os verdadeiros 
antecessores do nosso instrumento moderno.24

Historical performance and the modern performer 27

cantabile phrasing at which the fortepiano excelled (see Example 2.6). For

anyone determined enough, however, this sonata could be played on a

harpsichord.

As we saw, Haydn urged the good friend for whom he had written the

E� major Sonata to acquire a more appropriate (in this case, more up-to-

date) instrument. We might imagine him adapting his letter for our benefit.

After all, he would be equally justified in telling pianists in the twenty-first

century that an instrument with a Schanz-like lightness of touch would suit

the sonata better than the Steinway with its much heavier action. And, as

in the Mozart example cited earlier, the more transparent sound of a late

eighteenth-century Viennese fortepiano will serve the prevalent thirds in

this sonata so much better. A. Peter Brown comments:

the differences between the harpsichord and fortepiano of the eighteenth century

are not nearly as pronounced as the disparity beteen the modern Steinway or

Bösendorfer piano and the old Stein or Walter fortepiano. The instrument made in

Germany and Austria during the eighteenth century had a brightness and

[ ]

13

forz.

9

5
[ ]

Adagio e cantabile

Example 2.6 Haydn, Sonata in E� major Hob. XVI:49, ii, bars 1–16
Ex. 6: Haydn, Sonata em Mi Maior Hob. XVI:49, ii, comp.1-16. 

24  BROWN, Joseph Haydn’s keyboard music, p. 171.
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Aspectos similares – sobre a “adequação” do instrumento 
à música – poderiam ser aplicados igualmente à música de uma épo-
ca mais tardia. A marcação de pedal nos compassos de abertura do 
terceiro concerto para piano Opus 37 de Beethoven (exemplo 7) é 
bastante controversa, quase chegando ao ponto da impossibilidade 
de execução num piano moderno Steinway de concerto, mas para o 
instrumento para o qual foi escrito25, representa um recurso de evoca-
ção de cores. Carl Czerny, que estudou com Beethoven, dizia que esta 
abertura precisa soar como uma harmonia celestial, sagrada, distante.26

28 peter walls

crispness of articulation that seems to have had little aesthetic connection to the

more massive and darker-sounding large English pianos that are the true ancestors

of the modern instrument.14

Similar points – about the ‘rightness’ of the instrument for the music –

could be made about later music. The marked pedalling in the opening

bars of the slow movement in Beethoven’s Third Piano Concerto Op. 37

(Example 2.7) is puzzling to the point of impossibility on a modern concert

Steinway, but an evocative colouristic device on the instrument for which

it was written.15 Carl Czerny, who studied with Beethoven, said that the

opening ‘must sound like a holy, distant, and celestial harmony’.16

The increase in the piano’s range and power over the first thirty years

of the nineteenth century redefined the relationship between soloist and

orchestra in piano concertos. Schumann was very aware of this. He did not

advocate that pianists should find old instruments on which to perform

their Mozart or Beethoven concertos, but he did think that composers had

to discover a new way of approaching the genre. In an article from 1839

entitled ‘Das Clavier-Concert’ (The Piano Concerto) in the Neue Zeitschrift

für Musik (the journal he had founded in 1832), he wrote:

This severing of the bond with the orchestra, as we have seen, was long in

preparation. Modern pianistic art wants to challenge the symphony [orchestra],

Largo

3 3 3

7

11

[ ]

[ ] [ ]

Example 2.7 Beethoven, Third Piano Concerto Op. 37, ii, bars 1–12 (piano part only)

Ex. 7: Beethoven, Terceiro concerto para piano Op. 37, ii, comp. 1-12 (piano).

25  Não é fácil determinar exatamente que instrumento Beethoven tinha em mente aqui. 
Considerando-se que o último movimento vai até o c4 (comp. 346–9), o candidato mais 
plausível é um Erard do tipo que ele adquiriu em 1804 (depois da primeira performance da 
op. 37 em abril de 1803). No entanto, já existiam outros instrumentos desse tipo em Viena.
26  Apud PLANTINGA, Leon. Bethoven Concertos. New York and London: Norton, 1999, p. 
143-144. 
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O aumento de extensão e volume do piano durante os 
trinta primeiros anos do século XIX redefiniu a relação entre so-
lista e orquestra no concerto para piano. Shumann estava bastante 
consciente disso. Ele não advogava que os pianistas deviam achar 
instrumentos mais antigos para tocar os concertos de Mozart ou 
Beethoven, mas achava que os compositores tinham que achar uma 
nova forma de abordar o gênero. Num artigo de 1839 intitulado 
Das Clavier-Concert 27 do Neue Zeitschrift für Musik (jornal que ele fun-
dou em 1832), escreveu-se: 

O rompimento da conexão com a orquestra, como temos as-
sistido, foi longamente preparado. A arte pianística moderna 
pretende a sinfonia [orquestra], e reinar soberana através de 
seus próprios recursos; isso pode ser a razão para uma re-
cente diminuição dos concertos pra piano... Certamente seria 
uma perda se os concertos pra piano se tornassem obsoletos, 
mas por outro lado nós não podemos contradizer os pianistas 
quando eles dizem “não precisamos de assistência; nosso ins-
trumento pode conseguir um efeito completo inteiramente por 
ele mesmo”. Então precisamos esperar com confiança um gê-
nio que nos mostre um meio brilhante de coordenar orquestra 
e piano de maneira que o autocrata do teclado possa revelar a 
riqueza do seu instrumento e de sua arte enquanto a orquestra, 
muito mais do que apenas uma observadora, com suas inúme-
ras possibilidades de expressão, colabora com o todo artístico.28

Numa primeira vez, é muito comum que as pessoas ou-
çam um piano antigo apenas em termos de sua incapacidade de fa-

27  O concerto para piano. [N. do T.]
28  Apud PLANTINGA, Leon. Schumann as Critic. New Haven: Yale University Press, 1967, 
p. 204.
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zer o que um piano de concerto atual faz. A recompensa vem quan-
do ultrapassamos esta fase – ouvir a flexibilidade de dinâmica, as 
gradações tonais, a mobilidade brilhante em termos que explicam o 
entusiasmo de Mozart, Haydn e Beethoven por esse instrumento. 

O mesmo tipo de ajuste pode inicialmente ser requerido 
por outros instrumentos. No caso do violino, testemunhamos o 
paradoxo absurdo de, na prática, embora Antonio Stradivari seja 
popularmente conhecido por ser o maior construtor de violinos de 
todos os tempos, não confiarmos se ele sabia realmente o que esta-
va fazendo. Nenhum dos instrumentos Stradivarius que são usados 
pelos virtuoses de hoje é programado da mesma forma que ele era 
na oficina de Cremona. As barras dos baixos foram fortificadas, 
pontos de som mais espeços foram inseridos, as pontes foram al-
teradas, os pescoços reposicionados num ângulo diferente, os tipos 
de cordas mudaram e o lugar para repousar o queixo foi adicionado. 
Certamente o som foi consideravelmente alterado de forma que se 
adéqua às performances dos concertos do século XIX, mas presta 
um desserviço à música da época de Stradivari. 

A arte do possível

Uma vez que aceitamos que as intenções de Haydn ou de 
qualquer outro compositor serão possivelmente mais bem executa-
das nos instrumentos para as quais essas obras foram concebidas, 
existe uma outra questão prática e contingente que nós músicos, 
que vivemos no século XX, precisamos confrontar: o quão estrei-
tamente precisamos direcionar nosso enfoque em nossos esforços 
para adequar instrumentos aos repertórios? Afinal de contas Haydn 
nos recomenda não apenas um pianoforte vienense mas uma mar-
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ca particular de manufatura de instrumento. No entanto, quando 
ele compôs sua sonata seguinte, maravilhosamente flamboyant que 
é sonata em Mi bemol Maior Hoboken XVI, 52, 1794, ele já ti-
nha conhecido os instrumentos de John Broadwood e seus con-
temporâneos que encontrou na Inglaterra e que eram muito mais 
robustos, com mecanismos mais pesados e com o som encorpado. 
Quando Haydn retornou a Viena em 1795, depois de sua segunda 
visita à Inglaterra, trouxe com ele um pianoforte de cauda29 feito 
por Longman e Broderip (cuja extensão ia além do c4). Então as so-
natas “inglesas” estariam fora das possibilidades da Maria Anna von 
Genzinger (logo depois que ela tinha convencido o seu marido a 
investir num Shantz), e deveriam ser evitadas por fortepianistas que 
não tinham acesso a um piano da última década do século XVIII no 
estilo inglês? Na verdade as últimas três sonatas de Haydn não vão 
além da extensão dos instrumentos vienenses (embora a explorem 
completamente), o que quer dizer que Haydn queria ter certeza que 
essas obras, por mais que ele tivesse sido inspirado pela sonoridade 
do piano inglês, permanecessem acessíveis aos seus compatriotas. 

Beethoven nos fornece um paralelo interessante uma vez 
que suas composições para piano cobrem um período de grandes 
mudanças do instrumento. Suas últimas sonatas simplesmente não 
podem ser tocadas no mesmo instrumento para o qual as sonatas 
do início foram concebidas. Será que os pianistas que queriam tocar 
todas as obras para piano de Beethoven teriam que adquirir uma 
meia dúzia de instrumentos para fazê-lo? 

Num caso como este, precisa-se fazer uma distinção en-
tre a solução ideal (que sempre pode ser obtida através de projetos 

29  No original: Grand Piano Forte. [N. do T.]
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comerciais de gravação) e outra mais prática e generalizada. Nesse 
ponto é interessante que se reflita sobre a evidência histórica para 
esse tipo de pragmatismo que é, para muitos músicos, a única alter-
nativa, estando confinados a um seguimento de repertório cada vez 
menor para o seu instrumento. Todos os compositores examinados 
nesse trabalho combinaram preferências instrumentais muito pre-
cisas com a disposição para considerar as exigências de situações de 
performances reais. 

A história e a gênese das revisões de inúmeros trabalhos 
de Bach são testemunhos de sua vontade de se adaptar às circuns-
tâncias, de testar as suas ideias e explorar alternativas. Na sua Paixão 
Segundo São João, por exemplo, os alaúdes e as Violas d’amore em 
‘Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken’ são substituídos por órgão 
e violinos com surdina na terceira e na quarta versão. Todos os 
sete concertos para cravo solo de Bach (BWV 10.52 a 10.58) são 
considerados transcrições de trabalhos originalmente compostos 
para outros instrumentos. Com certeza dois deles – os Concertos 
em Ré Maior BWV 1054 e em Sol menor BWV 1058 – são arranjos 
dos concertos para violino em Mi Maior BWV 1042 e Lá menor 
BWV 1041 respectivamente.

Mozart, como sabemos, adorava clarinetas. Depois de ter 
visitado Mannheim em 1778 ele chegou a divagar, escrevendo a seu 
pai, sobre o efeito num conjunto orquestral: “Ah, se também tivés-
semos clarinetas! Você não imagina o efeito glorioso de uma sinfo-
nia com flautas, oboés e clarinetas.”30 Evidentemente ele continuou 

30  Carta datada de 3 de dezembro de 1778, de Mannheim, para Leopold Mozart em Sal-
zburg; MOZART, Wolfgang Amadeus. The Letters of  Mozart and His Family. 3. ed., transcritas 
e editadas por Emily Anderson, rev. Stanley Sadie and Fiona Smart. London: Macmillan, 
1985, p. 638.
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escrevendo maravilhosamente para esse instrumento, mas estava 
sempre preparado para contemplar substituições em circunstâncias 
nas quais, como ele havia experimentado em Salzburg, os clarinetes 
não estavam disponíveis. Em 1786, quando enviou as partes de seu 
concerto em Lá Maior K.488 para serem usadas na corte do prínci-
pe von Fürstenebrg, ele escreveu: 

temos dois clarinetes nesse concerto em Lá Maior. Caso Sua 
Alteza não tiver clarinetes em sua corte, um copista competen-
te pode transpor essas partes nas tonalidades adequadas para 
que a primeira possa ser substituída pelo violino e a segunda 
pela viola.31 

Similarmente, Beethoven ofereceu um violino como al-
ternativa para clarineta em seu Trio em Si bemol Maior opus 11 
(1798),e da mesma forma que aconteceu com Haydn, as páginas de 
muitas de suas sonatas para piano fornecem piano e cravo como 
alternativas, embora isso esteja mais relacionado com a prioridade 
comercial das editoras do que com um desejo direto do composi-
tor de ser flexível. 

Os performers modernos devem ser encorajados por essa 
aparente prontidão dos compositores de se adaptar às circunstân-
cias. Ao menos em certas ocasiões eles estavam preparados para 
contemplar substituições se o instrumento exato que eles tinham 
em mente para uma obra específica não estivesse disponível. Mas 
realismo não é a mesma coisa que indiferença e não serve de justi-
ficativa para uma total negligência quanto às intenções do compo-
sitor no que diz respeito às escolhas dos instrumentos. Além disso, 

31 Carta datada de 30 de setembro de 1786, de Viena, para Sebastian Winter em Donaues-
chingen; ibid., p. 900.
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seria muito insensato fazer isso uma vez que estarmos cada vez 
mais próximos – literalmente – das intenções do universo sonoro 
para obras do passado é parte do engajamento com sua essência. 
Evidentemente não existe espaço aqui para lidarmos com a falácia 
de que conseguir-se algo parecido com o impacto original inclui 
desafiar níveis de decibéis e timbres para ouvidos acostumados aos 
espetáculos modernos.

Conclusão

Nesse ponto, podemos retornar à ideia de “interpretação” 
discutida no começo deste capítulo. Se é da responsabilidade do per-
former definir as intenções do compositor, então o primeiro passo é, 
claramente, tentar compreender a música da forma mais completa 
possível. Alguns aspectos dessa compreensão não envolverão direta-
mente (ao menos não ostensivamente) um senso histórico. A análise, 
obviamente, é uma parte central desse processo. Mas muitos outros 
aspectos da compreensão da música (basicamente a mesma coisa do 
que ler corretamente) demandam uma perspectiva histórica.

Como indicado acima, esta perspectiva precisa ser enca-
rada simplesmente como uma questão de leitura apropriada de uma 
partitura com uma consciência o mais completa possível de suas 
nuances. Descrevi isto como uma leitura consistentemente contex-
tualizada. Mas o conceito crucial do contexto histórico precisa ser 
refinado, uma vez que na abordagem de qualquer obra musical, pre-
cisa-se exercer um julgamento musical sobre quais os aspectos das 
circunstâncias históricas pertencem ao nosso entendimento da par-
titura e quais os que podem ser descartados como irrelevantes ou 
desnecessários. Em outras palavras, precisa-se saber decidir quais as 
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questões que pertencem às listas “A” e “B” foram sugeridas acima 
e quais as que podem ser relegadas a uma lista “C” – aspectos de 
performances históricas que, por mais interessantes que sejam en-
quanto história, não deveríamos nunca decidir explorar.32 A decisão 
sobre o que não incorporar de dados históricos, salvaguardando a 
presença estética da música que tocamos é o início do julgamento 
musical. No entanto, a ligação entre “meros” contextos e detalhes 
vistos como parte integral de nosso entendimento de uma obra mu-
sical não é fixa. Precisamos permanecer abertos à possibilidade de 
descobrir a relevância de detalhes aparentemente não importantes.

O ponto de vista abraçado nesse trabalho já foi várias 
vezes caracterizado como uma questão de autenticidade históri-
ca. Esse conceito, no entanto, está contornado por algumas con-
trovérsias. Como Peter Kivy e outros já apontaram, na prática, é 
impossível satisfazer as várias facetas envolvidas no que se com-
preende como autenticidade – ou ao menos seria irreal esperar uma 
concordância geral de que isto tenha sido alcançado numa situação 
específica.33 Então vamos esquecer autenticidade – um termo que 
já causou mais problemas do que deveria. Das várias alternativas 
que foram sugeridas, “performance historicamente informada” é 
a que tem alcançado a preferência da maioria. Mas isso também já 
foi questionado. De acordo com Richard Taruskin, este termo é 
inaceitável porque não leva em conta o teste do “antônimo desagra-
dável”, não sendo de muita ajuda na caracterização de alternativas 

32  Seria ingênuo, por exemplo, entender o fato de que em 1778 Mozart executou suas Va-
riações sobre um Minueto de J. C. Fischer K. 179 na frieza de uma plateia desatenta em Paris, 
como um encorajamento para se replicar tais condições numa execução atual. Ver a carta de 
Mozart datada de 1° de maio de 1778 de Paris para seu pai Leopold em Salzburg. Ibid., p. 531.
33  cf. Peter Kivy, Authenticities: philosophical reflections on musical performance. Ithaca 
and London: Cornell University Press, 1995.
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válidas.34 A objeção de Taruskin pressupõe, no entanto, que cada 
performer tem total liberdade de adotar ou rejeitar uma abordagem 
que leve em consideração as intenções do compositor. Isso só é 
verdade se aceitamos que também é de responsabilidade dos perfor-
mers tocar ou não as notas certas. Numa análise final, poderíamos 
argumentar que tocar Bach em um instrumento apropriado para 
Brahms sem levar em consideração suas expectativas em relação a 
aspectos de articulação e ornamentação não é aceitável. Poderíamos 
talvez encarar o fato de que os performers que acreditam poder fazer 
justiça a essa presença estética da música ignorando implicações 
históricas da partitura, mercem ser considerados não como “dife-
rentemente capacitados”, mas “historicamente desinformados”. 

34  TARUSKIN, Richard. The pastness of  the present and the presence of  the past. In: 
KENYON, Nicholas (Ed.). Authenticity and Early Music. Oxford and New York: Oxford Uni-
versity Press, 1988, p. 140.



211

Performance Histórica e o Performer Moderno

Referências

BROWN, Clive. Classical and romantic performing practice 1750–1900. 
Oxford: Oxford University Press, 1999.

BROWN, Howard Mayer and Stanley Sadie (Eds.). Performance Prac-
tice. 2 vols. London: Macmillan, 1989.

CYR, Mary. Performing Baroque Music. Portland, Ore.: Amadeus, 1992.

DONINGTON, Robert. The interpretation of  early music. London: 
Faber, [1963] 1989.

DREYFUS, Laurence. Early music defended against its devotees: a 
theory of  historical performance in the twentieth century. Musi-
cal Quarterly, v. 49, p. 297-322, 1983.

HASKELL, Harry. The early music revival: a history. London: Thames 
and Hudson, 1988.

KENYON, Nicholas. (Ed.). Authenticity and Early Music. Oxford 
and New York: Oxford University Press, 1988.

KIVY, Peter. Authenticities: philosophical reflections on musical per-
formance. Ithaca and London: Cornell University Press, 1995. 

LAWSON, Colin; STOWELL, Robin. The historical performance of  
music: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 
1999. 

MACCLINTOCK, Carol (Ed.). Readings in the history of  music in per-
formance. Bloomington and London: Indiana University Press, 
1979.





213

Situação de descoberta e escu-
ta repetida: duas chaves para a 
recepção da obra
François Madurell 

O estudo da recepção é um campo imenso ao qual aces-
samos por múltiplas entradas. A primeira é dada pela malha estésica 
da cadeia semiológica1. Uma segunda abordagem considera a recep-
ção sobre seu aspecto funcional e neurobiológico, e tenta definir os 
processos mentais; trata-se do território da neurociência e da psi-
cologia cognitiva. Uma terceira possibilidade da recepção explora o 
ângulo social e relacional. É o território da sociologia. 

A recepção, no senso amplo, é uma construção que resul-
ta parcialmente das interações entre esses domínios/áreas, mas que 
implica outras, pois a recepção se desdobra num campo que não se 
restringe ao da execução da obra. No caso da música ocidental eru-
dita, inclui-se o período, bastante longo, durante o qual uma obra 
se insere pouco a pouco na perspectiva histórica: trata-se então da 
musicologia, e evidentemente da estética, a partir do momento que 
abordamos o julgamento do gosto e sua evolução. Estamos, nesse 
caso, no âmbito da espessura da recepção. 

1  NATTIEZ, Jean Jacques C. S. Fondements d’une semiologie de la musique. Paris: Union Gene-
rale d’Éditions, 1975, p. 50-75. Nattiez se estende sobre a tripartição de Molino e especifica 
as circunstâncias nas quais Molino enunciou estas proposições. (cf. nota 2, p. 62).
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Tomemos o exemplo da Sagração da Primavera: o escânda-
lo da estreia – 29 de maio de 1913 – foi provocado pela coreografia 
de Nijinsky. Foi a modalidade visual que a causou. A revanche do 
5 de abril de 1914, no Cassino de Paris, repousa sobre a modalida-
de auditiva. Desta vez a Sagração foi recebida pontualmente como 
uma obra de concerto. No entanto, não é a modalidade auditiva que 
fechará sozinha o destino da Sagração. Depois das coreografias de 
Massin, de 1920, e de Mary Wigman, de 1957, a obra muda radical-
mente de status com Béjart (em Bruxelas, 1959). Ele conquista um 
público imenso. Desde então, outros coreógrafos se igualaram a ele, 
ampliando ainda mais o público: Mcmillan (Royal Ballet de Lon-
dres, 1962); Kasatkina et Vasiliov2 (Ballet do Bolshoi, 1965); John 
Neumeier (Frankfurt, 1972); Glen Tetley (ópera de Munique, 1974); 
hans Van Manen (Ballet Nacional neerlandês, 1974); Pina Bausch 
(1975); Mats Ek (1982); Martha Graham (1984), Angelin Preljocaj 
(2001), e mais recentemente o franco-algeriano Heddy Maalem ou 
o coreógrafo George Momboye, originário da Costa do Marfim, 
para citar apenas esses artistas.

A multiplicação das coreografias da Sagração faz dessa 
peça uma armadilha metodológica. No caso particular da Sagração 
existem tantas variáveis de natureza do objeto artístico e da situação 
em que ele é recebido, que o estudo de sua recepção particular-
mente complexa se apresenta como um verdadeiro mil-folhas : ele só 
pode ser encarado como pluridisciplinar. Se eliminamos a modali-
dade visual e levamos em conta apenas a escuta, podemos reduzir a 
recepção ao esquema seguinte:

2  Encontramos igualmente Wassiljow, em alemão.
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Situação de descoberta e escuta repetida: 
Duas chaves para a recepção da obra

Características da obra

Características 
intrapsíquicas do sujeito

Fatores externos 
circunstanciais ou sociais

Recepção

Esquema 1

Para abordar a questão da recepção, escolhemos intro-
duzir-nos por uma fresta bastante estreita – a da percepção – es-
tritamente limitada aqui à modalidade auditiva. Vamos nos ater 
ao momento instaurador, que é o da criação da obra, e sobre um 
personagem cuja posição não é sempre confortável – a do crítico 
musical. Ele deverá, na ocasião do concerto, redigir sua decisão, sua 
resenha. Do ponto de vista cognitivo ele se encontra numa situa-
ção de descoberta, e constrangido a produzir um discurso escrito a 
partir da representação mental que construiu. Essa representação é 
tributária de vários fatores: 

1 - O tempo, neste caso, a duração da obra (Chopin, o 
breve Prelúdio n° 7 op.28 em Lá Maior, 1839, 30 a 
35”; Mahler, a longa Terceira Sinfonia, 1896 – 1h30);

2 - A densidade de informação (Boulez, primeiro livro de 
Structures pour deux pianos, 1952; e Cage, 4’ 33”, 1952);

3 - A familiaridade do crítico3 com o material e com o 
sistema musical utilizado.

3  No sábado, 12 de março de 2005, Nicholas Isherwood, baixo barítono, interpretou Ca-
pricorne, de Stockhausen (transcrição da sessão Hiver de Sírius, 1997, originalmente para voz de 
baixo e fita com oito pistas) e também o Chant du Capricorne, de Scelsi. O concerto aconteceu 
na França, numa cidade da província onde a música de Stockhausen e Scelsi nunca havia sido 
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É fácil ironizar hoje os autores de textos que desqualifi-
caram, no passado, obras inovadoras. Se muitos fizeram prova de 
um conservadorismo aflitivo, outros simplesmente se viram numa 
posição insustentável de sobrecarga cognitiva: confrontados com 
uma linguagem musical muito diferente, por exemplo com músi-
cas às quais não podiam associar nenhuma aprendizagem implícita, 
eles não fizeram outra coisa senão exprimir, sem pensar, as reações 
epidérmicas de exasperação e rejeição, por vezes severamente des-
mentidas pelos ouvintes de gerações posteriores. Nessas condições, 
a possibilidade de uma segunda execução parece decisiva. Muitas 
dessas obras contemporâneas não tiveram essa segunda chance 
e foram completamente esquecidas. Além disso, notadamente na 
França, não é frequente que um crítico assista a várias execuções 
de uma mesma obra, e é muito mais improvável que ele revise seu 
julgamento e publique um novo artigo. 

Em caso favorável, quando a segunda execução de uma 
obra acontece, será que ela realmente modifica profundamente a 
representação? Os trabalhos existentes mostram uma melhora com 
escutas sucessivas.4 Enquanto isso os constrangimentos materiais 
da experimentação não permitem abordar facilmente a zona crítica 
onde os sujeitos vivem efetivamente uma situação de escuta repeti-
da, uma vez que se trata de peças muito longas. Se a primeira escuta 
falhou em suscitar uma representação mínima – veja o esquema 2 –, 
ou se ela deixou apenas traços muito fracos, o ouvinte se encontra 
numa situação ainda de descoberta, mesmo numa segunda escuta.

tocada. O crítico do jornal local, muito favoravelmente impressionado pela performance 
vocal de Isherwood – e muito loquaz nesse ponto – confiou-nos sua dificuldade em exprimir 
um julgamento coerente sobre essas obras muito inabituais para ele. 
4  DELIÈGE, Irène et. al. Musical schemata in real time listening to a piece of  music. 
Music Perception, v. 14, n. 2, p. 117-160, 1996.



217

Situação de descoberta e escuta repetida: 
Duas chaves para a recepção da obra

Quantidade de informação 
material

Situação de descoberta
Representação

Situação de escuta repetida
Representação

Julgamento

Familiaridade
Tempo

duração

Esquema 2 

A passagem para situação de escuta repetida vai acontecer 
gradualmente e só será efetiva a partir do momento em que os gan-
hos obtidos pelo ouvinte, na representação, forem significativamen-
te importantes para melhorar essa representação. Frequentemente 
surgirá a necessidade de muito mais que duas escutas para se ir 
realmente além do automatismo do tratamento sensorial alcançan-
do um tratamento simbólico suficiente para sustentar o julgamento 
estético. Dito de outra forma, a materialidade de uma segunda exe-
cução ou de uma segunda difusão (em se tratando de música ele-
troacústica) não encadeia ipso facto a saída da situação da descoberta.

Percebermos então que na prática ordinária do concerto, 
as condições de uma passagem ao estado de escuta repetida são ra-
ramente efetivadas quando se trata de obras inovadoras. É hoje, na 
esfera de escuta privada, graças às gravações, que acontece a maior 
parte da transformação. Ainda, é necessário que a obra seja grava-
da e que ela se beneficie de um campo de distribuição que a torne 
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acessível. Amanhã a história da recepção deverá levar em conta, de 
um lado, os mecanismos de decisão, que vão conduzir a gravação 
de uma obra ou sua rejeição e, de outra parte, o uso privado que 
os ouvintes fazem das gravações. Do ponto de vista metodológico, 
é evidente que o estudo da recepção de obras não se limita aos 
testemunhos e aos escritos produzidos por ocasião das estreias. Po-
rém, um estudo sistemático da recepção de uma obra, levando em 
conta a totalidade de escritos e testemunhos produzidos na situação 
da descoberta, deve incluir uma análise musical profunda capaz de 
avaliar o grau de inovação da obra junto com uma estimação fina 
dos problemas que ela provoca no ouvinte. Isso atravessa um co-
nhecimento suficiente do processo de escuta em tempo real e de 
constrangimentos da memorização auditiva. O julgamento estético 
presente nessas condições particulares não deve ser tratado da mes-
ma forma que um julgamento que resulta de situações de escuta 
repetida, com a qual ele é muitas vezes confundido.

Entre a estesia indutiva, muito bem descrita por Nattiez, 
em que os musicólogos e compositores prescrevem aquilo que o 
ouvinte deveria ouvir e a psicologia experimental, que tenta com 
mais ou menos êxito pôr em evidência o que o ouvinte realmente 
ouve, a questão da recepção introduz uma nova problemática, que é 
a mais difícil de todas: discernir o mais precisamente possível o que 
os ouvintes de ontem puderam ouvir, para melhor medir o espaço 
estético que separa a obra do seu primeiro público. 
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Este texto foi extraído de um ciclo de três conferências 
consagradas à metodologia da tese. O conteúdo apresentado nes-
te capítulo constou da segunda conferência, apresentada em 6 de 
março de 2012 para os estudantes da Ecole doctorale V - Université 
Paris-Sorbonne. Para uma melhor compreensão de seu propósito, este 
texto vem precedido da menção de alguns pontos essenciais da pri-
meira conferência, apresentada por Karine Berthelot-Guiet2 no dia 
14 de fevereiro de 2012. O objetivo deste ciclo foi a abordagem de 
questões metodológicas de forma a despertar o interesse dos estu-
dantes de diferentes áreas das Ciências Humanas, para que pudes-
sem tirar o melhor proveito. Trata-se portanto de uma abordagem 
decididamente pragmática e transversal, sem nenhuma intenção de 
dissertar sobre o assunto “metodologia da tese”, cuja bibliografia 
é abundante. Sendo assim, justifica-se o caráter prescritivo e por 
vezes um pouco “seco” deste texto. 

Conforme prévia exposição de Karine Berthelot-Guiet, 
foram enfatizados três aspectos importantes em torno das possíveis 
variáveis do objeto de pesquisa, escolhas metodológicas e explora-
ção de resultados: 

1  Tradução do original em francês, fornecido pelo autor em formato de apresentação de 
slides (PPT).  
2  Responsável pela cadeira de Comunicação estratégica e Marketing, Celsa/Sorbonne, 
Paris IV. 
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•	 Legitimidade ou trivialidade do tema escolhido: certos te-
mas mudam de status em função da história e da evolução da 
disciplina (processo de reconhecimento); 

•	 Inventividade metodológica: se o método não é tradicional e 
foge à regra, deve-se justificar; 

•	 Exploração de resultados imprevistos: tirar proveito. 

Esses princípios preliminares introduzem a presente refle-
xão cuja síntese se articula em três partes. Abordaremos primeira-
mente a definição do objeto de pesquisa, antes de evocar as operações 
mentais, as escalas temporais e a questão da redação. A memória, o 
esgotamento cognitivo e a estratégia são expostos por último. O tex-
to é apresentado aqui de forma concentrada e lacônica, acrescido de 
interações e fatores locais que permearam a exposição oral. 

Temas explorados nesta exposição: 

•	 1. Construção do tema da pesquisa; 
•	 2. Processos de raciocínio, escalas temporais e redação; 
•	 3. Memória, excessos cognitivos e estratégias. 
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Construção do tema da pesquisa

1.1 Questão inicial 

• Pertinente para o pesquisador3 e relevante para seu interesse pes-
soal, para o futuro social e profissional, representando um desafio; 

• Igualmente pertinente para o campo da pesquisa e de real inte-
resse para as ciências humanas; 

• Possível de ser formulada de forma condensada (em uma única 
frase). 

Uma vez verificadas todas as pesquisas já realizadas sobre 
o tema proposto4 ou similares (ao menos em nível nacional [N. do 
T.]), deve-se reformular a questão inicial.  

A evolução do trabalho também pode impor ajustes a 
esta questão após a reformulação. 

1.2 As hipóteses 

Hipóteses eventuais devem ser em número limitado: hi-
pótese(s) principal(is) e secundária(s). Sua multiplicação faria  “osci-
lar” a problemática, o que deve ser evitado. O regime de “compro-
vações” não é especialmente relevante para as ciências humanas, ao 
contrário do que acontece no campo das ciências experimentais. A 

3  Mais especificamente, no âmbito do público para o qual a palestra foi direcionada, 
mestrandos e doutorandos; no entanto essas estratégias podem ser aplicadas no processo de 
pesquisa e redação de qualquer tipo de trabalho acadêmico. [N. do T.]
4  No original: état de la recherche. [N. do T.]
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argumentação e procedimentos subsequentes de validação (mais ou 
menos convincentes) são substituídos pela demonstração. 

1.3 Condições de sucesso 

• Pertinência: o que se quer mostrar ou observar é pertinente para 
o objetivo da pesquisa? 

• Validade: adequação entre o que se pretende mostrar ou obser-
var e aquilo que é realmente mostrado ou observado; 

• Confiabilidade: haveria uma concordância entre pesquisadores 
que se pusessem a realizar um trabalho sobre o mesmo tema 
utilizando um método semelhante5?

1.4 O corpo da pesquisa 

• O corpo (escrito, oral) é primordialmente um conjunto definido 
de enunciados reais (segundo a linguística); 

• Numa concepção mais ampla e transdisciplinar, constitui uma 
coleção de temas (textos, partituras, expressões de linguagem, 
gravações, etc.) reunidos para fins de estudo e pesquisa; 

• Este corpo deve ser histórica e geograficamente bem delimitado, 
e situado em seu contexto social ou “campo”;

• Se a coleção de temas é muito rica ou se a população de sujei-
tos interrogados é significativa (questionários), uma abordagem 
quantitativa e um tratamento estatístico são possíveis (classifica-
ção, trabalho de categorização); 

5  No original: (codage/recodage). [N. do T.]
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• Pode-se escolher no corpo examinado (temas) ou na população 
estudada (pessoas) uma amostra representativa; 

• Exposição clara de critérios de escolha da(s) amostra(s); 

• Certeza da representatividade da amostra (quantidade e avalia-
ção); 

• Transferabilidade (amostra/população de referência ou amos-
tra/corpo do trabalho); 

• A transferabilidade transcultural (importância do contexto) 
transcircunstancial ou transtemporal é frequentemente imprová-
vel e bastante discutível.

 1.5 Sistema de referências do plano de fundo  

• Segundo Henri Wallon6: “o líder deve definir para todo objeto 
observado, o quadro de referência que responde ao propósito 
da pesquisa”; 

• Gaston Mialaret7 comenta: “Utilizamos todos os sistemas de re-
ferência em nossos contatos com o outro e passamos ao próxi-
mo”. Os sistemas de valores que fazem parte do plano de fundo 
influenciam os julgamentos, as análises e interpretações, mesmo 
quando são empregadas ferramentas estatísticas; 

6  No original:  “il importe donc au premier chef  de bien définir pour tout objet d’obser-
vation quelle est la table de référence qui répond au but de la recherche”. WALLON, Henri. 
L’Évolution psychologique de l’enfant. Paris: A. Colin, 1941, p.19. 
7  No original : “Nous utilisons tous des systèmes de références dans nos contacts avec 
autrui, et nous passons de l’un à l’autre”. MIALARET, Gaston. Les sciences de l’éducation. Paris: 
PUF, 2010.
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• Além do campo teórico legítimo anunciado pelo pesquisador 
(redator da tese8), o sistema implícito de valores pode influen-
ciar a análise da situação, dos fatos ou assuntos estudados. Este 
sistema é resultante da educação familiar, ou do percurso e da 
cultura individual. Muito difícil de ser totalmente apagado, na 
melhor das hipóteses, tomamos consciência de seu peso, para 
limitar os efeitos.

1.6 Plano da pesquisa ≠ plano da redação 

• Deve-se insistir finalmente num ponto importante: o planeja-
mento ou organização da pesquisa é uma atividade distinta da 
concepção do plano da tese, da forma como aparecerá no docu-
mento impresso; 

• No âmbito da redação da tese, certas operações se efetuam em 
ordem cronológica enquanto outras fogem à cronologia. Por 
exemplo, as páginas introdutórias da tese são redigidas normal-
mente por último, quando a conclusão é definida e os resultados 
do trabalho de pesquisa são inteiramente conhecidos; 

• A redação propriamente dita não é linear, salvo em pequena es-
cala (capítulo ou subtítulo), podendo-se trabalhar em dois capí-
tulos situados em partes diferentes da tese;  

• Frequentemente alguns capítulos avançam mais rápido; neste 
caso deve-se aproveitar da inspiração e levá-lo a termo;

8  Este texto é destinado especialmente a mestrandos e doutorandos, mas, como o próprio 
professor Madurell colocou, os princípios se aplicam à produção de qualquer tipo de docu-
mento acadêmico de grande porte.
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• O documento depositado e submetido à banca deve obedecer a 
uma lógica conceitual e não à ordem cronológica das ações; 

• A tese redigida é uma reconstrução, e não um reflexo de uma série 
de ações bem (ou mal) sucedidas. A história da tese – toda tese 
possui uma história – permanece no campo privado; não con-
cerne à banca.

2. Operações mentais, escalas temporais 

e redação

O trabalho da tese confronta o pesquisador com diversas 
escalas temporais e formas de pensar. 

2.1 Pensamento e estrutura global 

Trata-se de pensar nas grandes articulações da tese, con-
servando uma visão global do conjunto sem perder o fio condutor. 
Este pensamento é lógico e arquitetural, concretizado num plano 
hierárquico que deve ser conservado ao alcance da vista (afixado 
na parede do cômodo onde se trabalha). Este plano deve ser atua-
lizado regularmente. Ele deve caber em uma ou duas páginas, 
indicando apenas os níveis hierárquicos superiores. 

Este tipo de exposição do plano de tese – modificável – 
permite a manutenção na memória das orientações em larga escala 
sem se perder os detalhes locais.  

Uma outra técnica, muito eficaz, que contribui para o 
domínio do conjunto, consiste em representar as partes constituintes 
por figuras geométricas ligadas por flechas, testando-se a lógica dos 
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encadeamentos ao se deslocar ou trocar as figuras de lugar: as ano-
malias, redundâncias ou contradições aparecem rapidamente. Este 
trabalho pode ser feito isoladamente (com o uso da informática) 
ou coletivamente (p.e. em seminários ou reuniões de doutorandos).

2.2 Organização de detalhes e encadeamentos

De um ponto de vista psicológico, a alternância entre 
o raciocínio global em grande escala, e a organização de detalhes 
de uma passagem em processo de redação é um exercício mental 
difícil. O conflito temporal entre a velocidade do planejamento 
mental e a lentidão da redação é frequentemente ressentida dolo-
rosamente. As operações mentais que permitem manipular a estru-
tura global da tese podem ocorrer rapidamente. Contrariamente, 
o tempo de redação real é de uma lentidão exasperante. Este con-
traste temporal, inevitável, causa desânimo e por vezes bloqueio. 
É como se empurrássemos uma grande quantidade de terra diante 
de nós, que acaba por impedir a visão do horizonte; uma sensação 
de impasse e bloqueios.

Da mesma forma que a exposição permanente do pla-
no geral facilita a memorização e a manipulação rápida e eficaz do 
mesmo, existe uma técnica para se reencontrar rapidamente o fio 
condutor quando se retoma a redação da tese após uma interrup-
ção. O momento decisivo é o do fechamento do arquivo sobre o 
qual se trabalha: após o ponto final da ultima frase redigida, AN-
TES DE FECHAR, escreve-se, em letras maiúsculas uma sequência 
de palavras-chaves que resumam a linha de pensamento da forma 
como seria desenvolvida caso se continuasse a redação. Ao retomar 
a redação, as palavras-chaves situadas ao final do arquivo reativarão 
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as recordações e a fluência do raciocínio recomeça. Desta forma 
facilita-se a renovação e a retomada do fio condutor. O erro mais 
recorrente é imaginarmos que lembraremos o que queríamos dizer. 
A experiência mostra que esquecemos rapidamente, sobretudo em 
situação de sobrecarga. Perde-se um tempo enorme tentando-se 
reencontrar aquilo que havíamos de fato entrevisto. A técnica de 
palavras-chaves antes do fechamento do arquivo é simples e eficaz. 
Ela facilita o retorno à tese e o encadeamento de frases redacionais. 

3. Memória, sobrecarga cognitiva, estratégia

De um ponto de vista psicológico, levar a termo uma tese 
implica em operações complexas:  

3.1 Memória a longo termo (MLT)

O armazenamento do conjunto de informações disponí-
veis na memória a longo termo (MLT) exige uma boa organização 
de conhecimentos e um trabalho de categorização e classificação. 
Os experts são mais bem-sucedidos neste ponto, pois armazenam 
informações de forma econômica: elas são classificadas, hierar-
quizadas e interligadas transversalmente. O novato funciona por 
justaposição e empilhamento de conhecimento. Esta forma de pro-
cedimento não permite a recuperação rápida da informação e nem 
sua utilização em tempo real, quando da redação, e muito menos na 
defesa. O expert pode mobilizar seus conhecimentos pois estes são 
organizados em estruturas hierárquicas; a ativação de um elemento 
aciona o encadeamento de todos os assuntos correlatos. 



228

François Madurell

Depois da primeira fase (entusiasmante) da pesquisa (bi-
blioteca ou “campo”), um trabalho minucioso de classificação de 
fontes, documentos, comprovantes, citações, referências, entrevis-
tas, fichas bibliográficas e o estabelecimento de uma bibliografia te-
mática bem feita, facilitarão a visão do conjunto e o acesso rápido à 
informação. Um pesquisador imerso na montanha de documentos 
colecionados frequentemente perde a fase laboriosa mais decisiva 
de organização e classificação de sua coleta. 

3.2 Memória de trabalho e sobrecarga cognitiva 

Durante a redação, a memória de trabalho (MDT, segun-
do o modelo de Baddeley9), análoga à memória “ativa” do com-
putador, é particularmente solicitada. É ela que resgata a informa-
ção pertinente, armazenada na Memória de Longo Termo (MLT) 
tornando-a operacional no ato da redação, mantendo na mente o 
conjunto de dados necessários para a produção, interligando-os. Os 
recursos de atenção, não sendo ilimitados, e a sobrecarga cognitiva 
podem bloquear a redação e exaurir rapidamente o pesquisador.  

• A má organização da documentação impossibilita a memoriza-
ção eficaz; 

•  Atenção à má estratégia na resolução de problemas: redigimos 
“às cegas”, sem saber aonde vamos, na incapacidade de passar de 
uma escala à outra (tendência à enumeração); 

• Levar em consideração o domínio insuficiente da língua (redi-
gindo-se em língua estrangeira) ou pouca experiência de redação 
(jovens pesquisadores redigindo em sua própria língua); 

9  BADDELEY, Alan D. Working memory. Oxford: Oxford University Press,1986.
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• A má formulação da questão, ou má reformulação, leva à fraque-
za na problemática;

• Evitar a inadequação da metodologia ao tema da pesquisa. 

3.3 Impasses e bloqueios: como se sair?

• Remediar as falhas em um dos pontos precedentes, ou seja, refa-
zer o que foi mal feito; 

• Sacrificar, sem exitar, um capítulo mal encaminhado ou uma se-
ção sobre a qual exista um bloqueio. Libertar-se do que já foi 
escrito, apesar da sensação de amputação;

• Rever o encadeamento de ideias e proceder a uma redistribuição 
(problema de lógica).

 3.4 Gestão de esforço 

• Trabalhar todos os dias na tese: nulla dies sine linea. Se o tempo 
disponível é curto, arrumar ou corrigir a bibliografia, completar 
os anexos, reler; 

• Guardar um “arquivo de ideias” para abrigar o que encontramos, 
mas não é imediatamente utilizável; 

• Somos mais eficientes pela manhã..., mas a inspiração matinal é 
por vezes fruto da véspera, à noite “trazendo conselho”10; 

• Não pensar que se tem bastante tempo adiante. Depois da fase 
de pesquisa, passar à fase de redação sem esperar o dia seguinte; 

10  Expressão idiomática em francês: “la nuit porte conseil”. [N. do T.]
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• O trabalho da tese exige uma grande disciplina pessoal, incom-
patível com o diletantismo; 

• Em caso de atividade profissional paralela, planejar rigorosamen-
te o emprego do tempo (agenda) para reservar tempo e energia 
suficientes para a tese; 

• Trabalhar TODOS OS DIAS, mesmo que seja pouco tempo 
PARA PERMANECER NO TEMA; 

• A pluralidade de atividades é frequentemente fatal (tese fora do 
prazo, redação deficiente). A tese é prioridade absoluta (assumir 
a escolha de se fazer uma tese). 

AO FINAL DO TRABALHO, DUAS QUESTÕES: 

• A questão colocada foi respondida de forma convincente? 

• Qual é, finalmente, o aspecto original de sua tese? 

Esta autoavaliação é indispensável e condicionará ampla-
mente a argumentação oral que será desenvolvida durante a defesa, 
diante da banca. 
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