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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta um estudo comparativo das Sinfonias n° 4 e 5 de Dmitri 

Chostakovitch, analisando as características das duas obras à luz dos acontecimentos que 

separam a composição das duas sinfonias, em especial o banimento da obra do compositor 

a partir da publicação do artigo Caos em vez de música em caráter oficial no jornal Pravda em 

1936, motivado pelo comparecimento de Stálin à uma apresentação da ópera Lady Macbeth 

do Distrito de Mtsensk. Este trabalho propõe-se a realizar uma análise que possa evidenciar os 

diferentes aspectos do impacto da perseguição governamental no discurso musical de 

Chostakovitch e sua significação para a música do século XX. 

 

Palavras-chave: Chostakóvitch; Música Soviética; Música Russa; Música do Século XX; 

Realismo Socialista; Análise Musical; Música Sinfônica.  

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
This work presents a comparative study of the Symphonies No. 4 and 5 of Dmitri 

Shostakovich, analyzing the characteristics of the two works in connection with the events 

that separated the composition of the two symphonies, especially the ban of his works after 

the publication of the article Chaos instead music in the official media Pravda in 1936, 

motivated by the presence of Stalin to a performance of the opera Lady Macbeth of the 

Mtsensk District. This work intends to show the various aspects of the impact of 

government persecution in the musical discourse of Shostakovich and its significance to 

the music of the twentieth century. 

 

Keywords: Shostakovich; Soviet Music; Russian Music; Music of the 20th century; Sovietic 

Realism; Musical Analysis; Symphonic Music. 
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CAPÍTULO 1 – QUESTÕES DE MÚSICA E POLÍTICA  

 

 

 

 

1.1 – INTRODUÇÃO 

 

 A obra musical de Dmítri Dmitrievitch Chostakóvitch (São Petersburgo, 1906 – 

Moscou, 1975) é, acima de tudo, uma proposta poética (no sentido da ποίησις). Esta 

afirmação implica o reconhecimento de que toda interpretação politicamente orientada de 

sua música deve ser considerada limitada e inevitavelmente parcial, na medida em que o 

ímpeto expressivo de sua linguagem musical acaba sempre visto como servindo aos ideais 

de quem a aprecia, ou como deficiência viciosa para quem a rejeita ideologicamente. Isso 

explica a trajetória paradoxal da recepção da música de Chostakóvitch desde sua juventude, 

a começar do sucesso imediato da Sinfonia no 1 na estreia em Leningrado, até o êxito 

internacional da ópera Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk, baseada no conto homônimo de 

Nikolai Léskov, que, a despeito da enorme aceitação na Europa e nos Estados Unidos, 

provocou o banimento velado em solo soviético da obra do compositor. Provocou-o a 

publicação de um artigo denominado Caos em vez de música no jornal Pravda, um dia após o 

comparecimento de Stalin a uma das récitas da ópera no Teatro Bolchói de Moscou, a 26 

de janeiro de 1936. Fazia mais de um ano que ela estreara no Teatro Metropolitan de Nova 

Iorque, projetando Chostakóvitch, juntamente com inúmeras outras montagens nos 

Estados Unidos e na Europa, como um dos mais importantes compositores do século XX. 

 Este trabalho se propõe a realizar um estudo analítico sobre as Sinfonias no 4 e no 5, 

que, partindo da interpretação do texto musical, possibilite verificar a consistência e as 

singularidades dessa proposta poética, para que o juízo estético enquanto obra de arte 

autônoma não seja obscurecido em meio a uma compreensão datada historicamente. 

Mesmo porque a música enquanto arte é também história em seu sentido mais essencial. 

Segundo Martin Heidegger (1889-1976), “a arte funda a história” (1960 [1935], p.80). 

Assim, temos a possibilidade de, através do mundo de uma obra de arte, sempre revisitar a 

história, compreendendo as complexas relações da produção musical com o pensamento 

social de uma época e também com o efeito político de seu pathos, e, neste caso, desde a 

recepção inicial da obra no estado soviético até a ampla difusão internacional, que se torna 



 

2 

cada vez maior no século XXI. O significado social da música de Chostakóvitch começa a 

ser revelado na busca da compreensão de seu discurso musical, que apresenta elementos 

particularmente evidentes nas obras sinfônicas. A esse discurso, essencialmente musical, foi 

atribuída uma série de associações filosóficas e ideológicas, que resultaram na acolhida 

polêmica e paradoxal de sua música, tanto dentro do estado soviético como nos demais 

países onde ela é apreciada. Essas associações ideológicas, com todas as distorções 

implícitas neste conceito, foram responsáveis por acontecimentos sociais relevantes, que 

influíram na vida e na música de Chostakóvitch, tais como a perseguição e o banimento em 

que tantos outros artistas soviéticos foram também envolvidos. Por outro lado, o debate 

ideológico desencadeado por esses acontecimentos possivelmente tenha levado ao 

obscurecimento da compreensão da essência musical de seu discurso, ou seja, resultou 

numa recepção ideologicamente distorcida de sua música, pela associação incontornável de 

questões extrínsecas ao discurso musical. Este trabalho procura se concentrar no processo 

composicional do autor, associando questões pertinentes à sua poética musical de fato. A 

metodologia desta análise baseia-se em cinco fatores principais: compreensão da forma, por 

meio da comparação com paradigmas formais proposta por Leonard Ratner, James 

Hepokoski, Warren Darcy e Diether de la Motte; análise paradigmática e localização dos 

processos motívico-temáticos e de bases tonais, fundamentadas nos textos de Patrick 

MacCreless, Arnold Schönberg, Richard Longman e Eric Roseberry; estudo dos materiais 

musicais, coleções e escalas, apresentado por Elliott Antokoletz e Miguel Roig-Francoli; 

estudo aprofundado dos tópicos de expressão musical, propostos por Robert Hatten e 

Raymond Monelle, que elucidam com segurança a ligação entre o texto musical e sua 

dimensão sociológica; e, por fim, uma concepção de discurso musical indicada por Kofi 

Agawu, baseada na compreensão dialética da reunião desses fatores, analisados como 

elementos que constituem uma linguagem musical, com a qual se pode construir um 

discurso. E se há um discurso, ele pode conter, em maior ou menor grau, uma conotação 

ideológica. Partindo dos elementos musicais imanentes à partitura e iluminado por questões 

estéticas levantadas por Walter Benjamin, este estudo pretende realizar, a partir de uma 

reflexão sobre o caráter onírico presente em toda produção material humana, uma leitura 

dialética que favoreça a compreensão do paradoxo arte/cultura, ou seja, neste caso, a 

exceção da arte (Chostakovitch) em meio à regra cultural (Stalinismo) - tomando-se aqui 

também a referência conceitual mais recente de Godard. 
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 1.2 – PREÂMBULO HISTÓRICO 

 

 Em 1925, aos dezenove anos de idade, Chostakóvitch começou a escrever a Sinfonia 

no 1, concebida inicialmente como um trabalho de diplomação para o Conservatório Estatal 

de Petrogrado (posteriormente Leningrado e atual São Petersburgo), onde estudava piano e 

composição. Concebida como trabalho acadêmico, é natural que essa obra tivesse como 

característica principal a fidelidade à forma tradicional da sinfonia e estivesse ainda bastante 

atrelada aos princípios da tonalidade. A despeito da forma convencional, ela já mostrava, 

contudo, a singularidade da linguagem musical de Chostakóvitch, cuja qualidade foi 

imediatamente reconhecida pelos grandes nomes da música de seu tempo. Com o apoio de 

Nikolai Malkó, diretor da Filarmonia de Leningrado, a sinfonia estreou a 12 de maio de 

1926 e alcançou o reconhecimento das principais autoridades musicais da época, incluindo 

Glazunov, Steinberg e Nikolaiev. Naquela noite, o regente Nikolai Malkó anotou em seu 

diário: “parece-me que iniciei um novo capítulo na história da sinfonia, descobrindo um 

novo grande compositor” (MEYER, 2008, pág. 65). Depois da estreia seguiram-se outras 

apresentações em Moscou e Kislovodsk. Já a 5 de maio de 1927, um ano após a primeira 

apresentação na União Soviética, portanto, Bruno Walter executava a sinfonia em Berlim. 

Alban Berg estava presente e manifestou suas impressões positivas em uma carta na qual 

cumprimentava o compositor. Bruno Walter voltaria a apresentá-la em Viena e Mannheim 

já em 1930. Os Estados Unidos conheceram a Sinfonia no 1 no dia 2 de novembro de 1928, 

quando foi executada na Filadélfia, sob a regência de Leopold Stokovski, na mesma época 

em que Artur Rodzinski a executaria em Nova Iorque. Em 1931, Arturo Toscanini a dirigiu 

pela primeira vez. Desde então, a Sinfonia no 1 foi definitivamente incorporada ao repertório 

das principais orquestras do mundo. Após emigrar da União Soviética em 1929, Nikolai 

Malkó, o primeiro regente da sinfonia e grande defensor da música de Chostakóvitch, 

continuou apresentando esta e outras obras do compositor em diferentes países. 

 O êxito da Sinfonia no
 1 na União Soviética e no exterior certamente aumentou a 

confiança de Chostakóvitch em sua música, criando um momento favorável para a 

composição de caráter experimental. Depois de entrar em contato com as obras de 

Schönberg, Hindemith e Křenek, Chostakóvitch começa a buscar novos caminhos. Surgem 

obras para piano como a Sonata no 1 e Aforismos (ciclo de miniaturas), em que o compositor, 

pela primeira vez, além de romper com o sistema tonal, também abandona as formas 

tradicionais (como a forma sonata das sinfonias de Haydn e sua escola). Do ponto de vista 

formal, a relação da Sonata no 1 com o esquema tradicional da forma sonata é meramente 

simbólica. Essas obras não foram bem recebidas pelo público, tampouco pela crítica, à 
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exceção de tímidos comentários positivos de Chebalín, Assafiev e Prokofiev; quando o 

compositor da Sinfonia Clássica voltou à União Soviética, em 1927, Chostakóvitch mostrou-

lhe a Sonata no 1 em um encontro. 

 Já em 1929, Chostakóvitch recebeu a primeira encomenda de uma instituição 

estatal. A editora musical Muzsektor, dirigida pelo compositor Lev Chulguin, propôs que 

compusesse uma obra sinfônica em homenagem aos dez anos da Revolução de Outubro, 

baseada em texto do poeta komsomol 1 Alexandr Besymenski. Apesar de sua “eloquência 

inexpressiva”2, segundo a opinião do próprio compositor, a quem o texto não agradou, 

Chostakóvitch decidiu aceitar a proposta e produziu uma obra de aproximadamente 20 

minutos de duração, em que o coro aparece somente nos minutos finais. A princípio, a 

obra recebeu o título Ao Outubro (Oktiabriu), mas posteriormente foi denominada e 

catalogada pelo próprio compositor como sua Sinfonia no 2. Este fato mereceu atenção 

especial nas críticas que a obra recebeu desde a primeira apresentação.        

   O experimentalismo manifesto na Sonata no 1 e no ciclo Aforismos prossegue nessa 

Sinfonia, em que o compositor explora as possibilidades que a orquestra oferece para a 

experimentação de timbres e sonoridades complexas. Chostakóvitch passa também a 

utilizar largamente instrumentos de percussão, aos quais é adicionada ainda uma sirene 

industrial. 

 Ao se libertar da rigidez das formas tradicionais, ele começa a manifestar as 

principais tendências de seu processo composicional singular, entre as quais o pensamento 

linear em detrimento da lógica harmônica e a consequente tendência à polifonia – que   

adquirem nova dimensão. Esse processo fica evidenciado em uma espécie de fugato a 13 

vozes na Sinfonia no 2, iniciado no número de ensaio 30. O compositor não pretende exaltar 

a apresentação imitativa das vozes individualmente, conforme o contraponto tradicional 

(mesmo porque estas sequer constituem imitações propriamente ditas), mas procura 

condensar gradualmente a massa sonora até a culminação em um movimento denso e 

vibrante, como um cluster em movimento. Este efeito viria a se tornar comum na música 

dos anos 50 e 60 do século XX, podendo Chostakóvitch ser considerado o precursor desse 

pensamento linear. Um dos exemplos mais notáveis desse tipo de polifonia de textura será 

encontrado no primeiro movimento da Sinfonia no 4, que também será analisada. 

 

                                                 
1 Denominação dos integrantes da “União da Juventude Comunista” (Коммунистический союз 
молодёжи), órgão partidário responsável pela mobilização política da juventude soviética. 
2
 Expressão utilizada por Chostacovitch em carta a Sergei Protopopov, publicada no livro de С. Xентова, 

Шостакович пианист, Ленинград, 1964 [S. Khentova, Chostakóvitch pianista, Leningrado, 1964, pág. 186] (apud 
MEYER, pág. 109). 
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 A despeito da tendência experimental, a Sinfonia no 2 foi aclamada pela imprensa e 

louvada pelos críticos governamentais – dir-se-ia mesmo que estavam preparando para o 

autor o cargo de “compositor oficial”. O próprio regente Nikolai Malkó, responsável pela 

estreia e empolgado com a qualidade da sinfonia, sugeriu que Chostakóvitch a enviasse ao 

concurso de composição previsto para comemorar o décimo aniversário da revolução. 

Apesar de um resultado sem primeiro prêmio, a obra dividiu o segundo lugar com a 

composição de um famoso regente da época, Vladimir Dranichnikov. A estreia ocorreu a 5 

de novembro de 1927, na Filarmonia de Leningrado. O concerto foi acompanhado por um 

pronunciamento oficial do governo, em que tomaram parte Valerian Kuibichev, Anatoli 

Lunatcharski e Georgi Tchitcherin. Imprensa, público e críticos foram unânimes na 

aclamação da obra, que seria reapresentada ainda duas vezes em Leningrado naquele ano e 

posteriormente também em Moscou. A obra chamou a atenção de Sergei Kirov, o grande 

líder do partido em Leningrado, e impressionou de forma especial Anatoli Lunatcharski, 

comissário popular para as questões educacionais da União Soviética. O interesse 

internacional reduzido possivelmente tenha relação com o caráter evidentemente 

panfletário do conteúdo literário (com expressões como “viva Lênin”, “viva a Revolução”, 

do poema de Besymenski). A despeito, porém, do estrondoso sucesso da estreia, a obra foi 

rejeitada e condenada pela política oficial durante toda a fase stalinista, acusada de 

formalismo e considerada “antiartística” (MEYER, pág. 113). 

 Possivelmente influenciado pela apresentação de Wozzeck, de Alban Berg, O amor 

por três laranjas, de Prokofiev e O salto sobre as sombras, de Ernst Křenek, no Teatro Mariinski 

de Leningrado, no final dos anos 20, Chostakóvitch decidiu escrever sua primeira ópera. 

Procurando um tema contemporâneo e satírico, escolheu o conto O nariz, de Nikolai 

Gógol. O libreto narra a história do Major Kovaliov, que, após se dar conta de que perdeu 

o nariz, protagoniza uma sequência de cenas inusitadas à sua procura. Originalmente 

concebida em uma estrutura de 12 cenas, cada uma com dramaturgia autônoma, a ópera foi 

depois distribuída em três atos. O rompimento com a ópera romântica – em um caminho 

próximo, por exemplo, a Béla Bartók (O Castelo do Barba Azul) e Alban Berg (Wozzeck) – é 

também indício da tendência inovadora e experimental da escrita do compositor nesse 

período, com especial atenção ao desenvolvimento de novas estruturas formais. A fim de 

privilegiar a fluência teatral, a obra se desenvolve em um canto constante, sem divisão em 

árias ou cantilenas. Nesse contexto, a orquestra assume um papel de grande importância, 

deixando de ser mera acompanhante para tornar-se protagonista musical em seções 

exclusivamente orquestrais. Um exemplo marcante da nova tendência é o Interlúdio do 
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segundo quadro, de notável originalidade. Trata-se de uma obra musical completa para 

percussão, composta cinco anos antes da estreia de Ionisation, de Edgar Varèse, em 1933, 

considerada a primeira obra de concerto escrita exclusivamente para instrumentos de 

percussão. A ópera despertou o interesse de Vsevolod Meyerkhold, célebre diretor teatral 

russo do início do século XX, que pretendia montá-la ainda em 1928, em Moscou. Sua 

intenção não se concretizou, mas o contato entre o compositor e o régisseur constituiu uma 

aproximação importante. Meyerkhold também viria a ser perseguido pela política cultural 

do stalinismo. A estreia da ópera se deu somente a 18 de janeiro de 1930, no Teatro 

Mikhailovski (Maly Sal), em Leningrado, já sob direção de Samuil Samossoud (e a 

encenação não esteve a cargo de Meyerkhold). A montagem suscitou grande polêmica entre 

musicólogos e músicos, incluindo alguns dos executantes. Houve inúmeros artigos a seu 

respeito, e a grande voz defensora foi de Ivan Sollertinski. Este era, porém, um tempo em 

que as controvérsias artísticas ainda se restringiam ao campo das ideias estético-poético-

estilísticas (sem considerar a guerra subliminar entre os egos exacerbados do meio 

artístico). Por outro lado, no fim dos anos 20 o comissariado soviético limitava-se a emitir 

juízos de valor qualitativo, definindo se uma obra era artisticamente interessante ou não 

(em um momento ainda diverso daquele que se estabeleceria posteriormente com a 

ascensão do secretário estatal Andrei Jdánov, quando a qualidade das obras passou a ser 

relacionada, perigosamente, com atitudes favoráveis ou contrárias ao governo). Perturbado 

com a polêmica, Chostakóvitch redige uma carta à direção do teatro, solicitando, sem êxito, 

que a ópera fosse retirada da programação. Apesar de toda a agitação, a obra foi 

apresentada 14 vezes naquela temporada, superando títulos consagrados como O barbeiro de 

Sevilha, de Rossini, e o Galo de Ouro, de Rimski-Korsakov. A ópera ainda seria montada duas 

vezes na temporada subsequente, mas acabou por sair de cena por causa da complexidade 

técnica e pela crescente intriga que acompanhava suas récitas. Com a censura a 

Chostakóvitch no artigo de 1936 do Pravda, a partitura ficou esquecida até ser publicada 

pela Universal Edition de Viena, em 1962. Logo depois, houve novas apresentações em 

Düsseldorf, Florença, Roma e Berlim. Na União Soviética, porém, o sucesso só viria em 

1974, quando a obra foi encenada pela Ópera de Câmara de Moscou, sob a regência de 

Guennadi Rojdestvenski, pouco tempo antes da morte do compositor. 

 Não obstante a discussão que envolveu a produção de O Nariz, sua realização 

encorajou o compositor a trilhar o caminho experimental aberto pela obra. Proveniente 

tanto da atividade como pianista de cinema como das recentes incursões na composição 

sinfônica de trilhas sonoras de filmes como A Nova Babilônia e As Montanhas de Ouro, da 
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mesma época, a música para cinema influenciou de forma decisiva a concepção estrutural 

de sua sinfonia seguinte, a terceira, que traria o subtítulo Primeiro de Maio. Pela inspiração 

revolucionária, manifesta de forma evidente no texto do coral final escrito pelo poeta 

soviético Semion Isaakovitch Kirsanov, a Sinfonia no 3 representa um desdobramento do 

trabalho já realizado na no 2, possuindo com esta uma relação de semelhança formal. 

Ambas são construídas em um único movimento, encerrado por uma seção coral. Apesar 

dessa semelhança na forma e também na temática revolucionária, as duas obras diferem 

substancialmente quanto ao processo composicional. Na Sinfonia no 3, Chostakóvitch decide 

radicalizar a estrutura interna como fizera na ópera O Nariz, construindo um discurso 

musical com características narrativas, através da sucessão de quadros aparentemente 

desconexos. Essa sucessão consiste na combinação sequencial de episódios musicais cuja 

unidade não se dá pelo desenvolvimento de materiais temáticos, mas pela analogia de 

estilos e de tópicos de expressão musical. A composição de uma sinfonia a partir de tal 

proposta, comparada com a criação de O Nariz, constituiu um desafio ainda mais 

significativo, considerando que a sinfonia não dispõe de um enredo que possa dar unidade 

ou contiguidade ao discurso. 

 Chostakovich evidenciou sua intenção de compor uma sinfonia a partir destes 

princípios em uma declaração ao compositor Vissarion Chebalin, seu amigo: "seria muito 

interessante escrever uma sinfonia na qual nenhum tema fosse repetido"3. Assim, o 

compositor compõe a Sinfonia no 3 por livre e espontânea vontade, sem qualquer 

encomenda, em um processo diverso da no 2. Isso não impediu que a obra fosse estreada 

imediatamente, a 21 de janeiro de 1930, em Leningrado, com a Orquestra da Filarmonia de 

Leningrado e o Coro Acadêmico Kapella, regidos por Alexander Gauk. A recepção na 

União Soviética foi positiva. Dois anos mais tarde, a partitura foi publicada. 

 Em 1931, Chostakóvitch teve oportunidade de conhecer pessoalmente o famoso 

regente Leopold Stokovski, então em visita à União Soviética. Após ter incorporado a 

Sinfonia no 1 a seu repertório, o regente recebeu das mãos do compositor a partitura da no 3, 

que apresentou nos EUA, com grande interesse, pela primeira vez a 14 de dezembro de 

1932. Seguiu-se uma execução em Chicago, em 1933, sob regência de Frederick Stock, 

possivelmente sem o finale coral (MEYER, pág. 143). Pela primeira vez, foi executada em 

solo americano uma obra de Chostakóvitch com mensagem explicitamente socialista. 

                                                 
3 Frase reproduzida em CHEBALIN, Vissarion Iakovlecitch, Escritos. Artigos. Discursos. Moscou, 1975 pág. 41 
[ШЕБАЛИН, Виссарион Яковлевич, Литературное наследие воспоминания. Переписка. Статии. Выступления. 
Москва, 1975] (apud MEYER, pág. 140). 
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Sendo essa informação importante para compreender a recepção da obra, transcrevemos 

abaixo o texto original e a tradução do poema Primeiro de Maio, cantado no finale da sinfonia. 

 
 
 

В Первое Первое мая 
No Primeiro de Maio 

Finale da Sinfonia no 3 

 

В Первое Первое мая 
Брошен в былое блеск. 
Искру  в огонь раздувая, 
Пламя покрыло леса. 
 
Ухом поникших ёлок 
Вслушивались леса 
В юных ещё маёвок  
Шорохи, голоса. 
 
Шорохи, голоса - 
Первая полоса Мая, 
Огнями бюшего  
Будушему в глаза. 
 
Наше Первое мая 
В посвисте пуль горя, 
Штык и наган сжимая, 
Брало дворец царя. 
 
Павший дворец царя - 
Это ещё заря Мая, 
Вперёд идущего,  
Светом знамён горя. 
 
Первое мая наше - 
В будущее паруса - 
Взвило над морем пашен  
Гулкие корпуса. 
 
Новые корпуса - 
Новые полоса Мая, 
Огнями бющего 
Будушему в глаза. 
 
Фабрики и колонии, 
Майский взметнём парад, 
Землю сожмён коленками - 
Наша пришла пора. 
 

No primeiro de maio, 
O brilho foi lançado sobre o passado. 
Cintila em fogo a centelha 
Que cobriu a mata com as chamas. 

 
Com os ouvidos dos pinheiros curvados 
As matas escutavam 
Das novas canções de maio 
Sussurros e vozes. 

 
Sussurros e vozes 
São o primeiro momento de maio 
Que lança o fogo 
Nos olhos do futuro. 
 
O nosso primeiro de maio 
Ardendo no assobio dos tiros, 
Empunhando a baioneta e o revólver, 
Tomava o palácio do czar. 

 
O palácio tomado do czar 
É ainda a aurora de maio, 
Que segue e avança, 
Ardendo com a luz das bandeiras. 
 
O nosso primeiro de maio 
Levantou suas velas para o futuro 
Erguido sobre o mar dos campos cultivados 
Em couraças retumbantes.  
 
As novas couraças 
São o novo momento de maio 
Que lança o fogo 
Nos olhos do futuro. 
 
Fábricas e colônias: 
Ergueremos a parada de maio, 
Apertaremos a terra com os joelhos 
É chegada nossa hora. 
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Слушайте, пролетарии, 
Наших заводов речь, 
Вам, поджигая старое, 
Новую явь зажечь. 
 
Солнце знамён поднимая, 
Марш, загреми в ушах: 
Каждое Первое Мая -  
К социализму шаг. 
 
Первое мая - шаг 
Сжавших винтовку шахт. 
В площади, революция, 
Вбей миллионый шаг! 

Escutem, proletários, 
A fala de nossas fábricas: 
Vocês, incendiado o passado, 
Acenderão a nova realidade. 
 
Levantando o sol das bandeiras, 
A marcha ressoe nos ouvidos: 
Cada Primeiro de Maio 
É um passo rumo ao socialismo. 
 
O primeiro de maio é um passo 
Das minas que empunharam o fuzil. 
Entre, revolução, nas praças, 
Com o passo das multidões! 

Texto de Semion Isaakovitch Kirsanov4 

 

 Biógrafos e musicólogos que estudaram Chostakóvitch, tais como Gerald Abraham 

e Ian MacDonald, citados por Lauro Machado Coelho, insistem na tese de que a Sinfonia no3 

foi obra meramente utilitária, de qualidade questionável, talvez mesmo um escudo contra a 

perseguição stalinista que se iniciava (COELHO, 2006. pág. 71). Krzysztof Meyer, 

considerado um dos principais biógrafos do compositor, utiliza palavras como “humor”, 

“grotesco” e “paródia” em sua definição, desqualificando ainda a seção coral final como 

"totalmente vazia, banal, fruto de fraqueza de inspiração ou de pressa" (MEYER, pág. 142). 

O biógrafo faz citações da correspondência entre Prokofiev e Miaskovski para justificar sua 

condenação artística à obra (ibidem, pág. 143). Ultrapassadas tanto as celebrações do 

centenário de nascimento de Chostakóvitch como as implicações políticas que envolviam 

essas interpretações, talvez se possa hoje observar a Sinfonia no 3 de outro ponto de vista. 

Ao que tudo indica, desde a estreia norte-americana até o fim do século XX, o texto de 

Kirsanov, cantado ao fim dessa sinfonia, incomodou de forma insuportável todos aqueles 

cujo posicionamento ideológico, seja filosófica ou politicamente, se opunha ao pensamento 

marxista-leninista manifesto no poema. Ao analisar o subtexto dessas críticas, encontra-se 

um silogismo puramente preconceituoso: uma composição que exalta explicitamente o 

socialismo soviético não pode ser uma obra musical interessante. Daqui surgem as mais 

estranhas hipóteses: que a seção final não faria parte orgânica da obra, que seria somente 

um selo ou apêndice; ou ainda, de forma mais atrevida, que um texto de paixão 

revolucionária visceral como este poderia ser musicado de forma irônica. Acreditar que 

                                                 
4
 Não foi possível localizar tradução deste poema para o português. Assim, traduzimos diretamente do 

original russo sob supervisão da Prof. Dra. Ekaterina Volkova. Priorizamos a fidelidade às expressões 
originais. Como se sabe, a tradução de poesias é sempre uma tarefa das mais difíceis, sendo quase impossível 
a reconstituição plena do conteúdo, bem como do contexto original. 
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Chostakóvitch, tendo escolhido livremente esse poema e escrito uma sinfonia inteira em 

que ele é cantado na culminação, tê-lo-ia feito de forma irônica ou sarcástica, parece uma 

hipótese insustentável, para não dizer absurda. Considerar que a Sinfonia no 3 pode ter sido 

executada nos Estados Unidos da América com a mutilação da seção final remete às 

históricas críticas feitas à Nona Sinfonia de Beethoven na época em que foi composta, 

quando se chegou a dizer que era uma obra substancial, apesar do movimento final que a 

"estragava". Talvez a avaliação mais severa tenha sido do compositor e violinista Louis 

Spohr (1784-1859), que declarou: "(...) já a respeito da tão comentada Nona Sinfonia (de 

Beethoven), o quarto movimento me parece monstruoso e de mau gosto pelo tratamento 

trivial dado à musicalização da Ode de Schiller – não posso conceber como é possível um 

gênio como Beethoven ter escrito tal música."5 Esta crítica, que se junta a tantas outras 

provenientes de nomes ainda mais ilustres como Verdi ou Wagner, tão plausível no século 

XIX, soa nos dias de hoje praticamente inadmissível, e por essa razão é simplesmente 

ignorada. Definitivamente não parece aceitável que, atualmente, alguém assista a uma 

apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven em que o quarto movimento seja omitido. Mas 

não se sabe com segurança se, no caso da Sinfonia no 3 de Chostakóvitch, Stokovski ou 

Stock teriam feito cortes ao apresentá-la, nos anos 30; com isso é possível considerar  

eventuais razões pelas quais ela não foi recebida com o mesmo entusiasmo que mereceu a 

estreia da Sinfonia no 1: a presença de um texto revolucionário, ou a ausência da seção 

musical que de fato completa e dá sentido à sinfonia. 

 Considera-se, portanto, que a presença incômoda do texto de Kirsanov pode ter 

sido responsável por uma crítica internacional de desqualificação artística da obra, que, em 

nenhum momento demonstra menos interesse musical do que qualquer das sinfonias 

subsequentes do compositor. E, assim como a Sinfonia no 2, vítima de semelhante 

preconceito ideológico, essa obra magnífica mereceu entrar para a lista imortal de suas 

sinfonias, consideradas a espinha dorsal da produção musical de Chostakóvitch. Esta nova 

avaliação da obra, que enfrentou décadas de crítica negativa praticamente unânime, baseia-

se exclusivamente na análise musical da partitura, cujas ideias e premissas musicais serão a 

fonte criadora de toda a produção do compositor, incluindo as Sinfonias nos 4 e 5. Nos 

estudos analíticos constantes neste trabalho, será possível verificar a importância das 

sinfonias "rejeitadas" (nos 2 e 3) e sua semelhança com as exclusivamente orquestrais (nos 4 e 

                                                 
5
 SPOHR, Louis. Selbstbiographie. Erstmals ungek. n. d. autographen Aufzeichnungen herausgegeben von Folker Göthel. 

Tutzing: 1968. (I-180) disponível em http://de.wikipedia.org/wiki/9._Sinfonie_(Beethoven)#cite_ref-99  
Acesso em 10 de julho de 2011. 
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5) que, pelo "silêncio" ideológico, foram consideradas pela musicologia mundial, de forma 

unânime, "obras-primas da música do século XX". 

A obra seguinte de Chostakóvitch será um balé, escrito por encomenda do Teatro 

Acadêmico de Leningrado para Ópera e Balé (MALEGOT). O tema do balé A Idade do 

Ouro é uma exposição industrial visitada por dois times de futebol – um soviético e outro 

proveniente de um país capitalista indefinido –, o que expõe o conflito de concepções 

frente à referida exposição. Esse enredo foi o convite para um confronto "musical" entre a 

música degenerada do mundo capitalista e a grande música soviética, onde não faltaram 

paródias e representações musicais simbólicas, incluindo o humor grotesco tantas vezes 

mencionado quando se fala  da música de Chostakóvitch. O Tahiti-Trott op. 16, sua versão 

orquestral da famosa canção Tea for Two, composta por Vincent Youmans, com texto de 

Irving Caesar, para o musical No, no, Nanette, de 1925, foi também incluído na suíte, que 

contém, no total, 37 movimentos. 

 É evidente que uma obra musical escrita a partir de tal libreto carregaria um sentido 

político-ideológico claro, que foi desaprovado pelo compositor – como se pode verificar na 

carta enviada ao diretor artístico do Teatro Maly, Nikolai Smolitch, pouco tempo após a 

estreia de A Idade do Ouro, em 26 de outubro de 1930 (MEYER, pág. 146). Nessa 

correspondência, Chostakóvitch exalta a qualidade de sua música em oposição ao discurso 

teatral resultante da encenação do balé. Na mesma missiva, ele escreve uma frase que 

parece ser um axioma para o julgamento de toda a sua música: "Se a obra fracassou ou não, 

o futuro mostrará." 

 Mas é difícil discernir se a desaprovação do compositor se referia à carga ideológica 

do enredo ou à qualidade artística do libreto. Ao contrário do que pensam os biógrafos e 

musicólogos, a segunda hipótese parece muito mais provável, considerando que, logo após 

as primeiras montagens, o compositor dedicou-se a escrever um novo balé, chamado O 

Percevejo, cujos protagonistas são personagens como uma Secretária dos Komsomolos, um 

brigadista, um chefe de produção industrial e outros operários, interpretando uma história 

de sabotagem dentro de uma fábrica. Ou seja, um discurso de nítida orientação marxista-

leninista. É curioso observar que essa obra representou um enorme fracasso já na estreia, 

só voltando a ser apresentada integralmente em 2005.  

 Patrick McCreless faz uma importante observação sobre o modo como o humor é 

caracterizado musicalmente na obra de Chostakóvitch, em especial nas obras deste período. 

Para ele, nas músicas circenses e cenas populares o compositor utiliza um recurso 

recorrente, que ele denomina deslocamento semitonal. Muito comum nas tonalidades 
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maiores, resulta em um efeito satírico, quando, por exemplo, o acorde de destino de uma 

cadência é deslocado, dando a impressão de ser um acorde errado.  Ele observa que, em 

marchas em dó maior, como o Coro dos Bombeiros do balé O Percevejo op. 19, ou os Jogos 

Infantis op. 69, o deslocamento semitonal é normalmente feito para cima, em estilo ligeiro e 

tempo de moderado a rápido. Esse processo relativamente inocente, com gestos cômicos e 

joviais, parece não conter nenhum atentado de natureza política. Mas a música leve do balé 

logo recebeu duras críticas por ser ligeira e burguesa, contrária ao espírito revolucionário, 

que deveria ser associado à música robusta e diatônica das marchas e canções populares das 

massas, oposta à música realizada no conservatório de São Petersburgo nas décadas de 

1910 e 1920. Discordando dessa situação politizada e intolerante, Chostakóvitch começa a 

satirizar a música proletária, usando, se não a crítica política, ao menos a crítica estética, 

como no ato II, cena 2, do Hamlet op. 32 (1931-1932), em que uma marcha do compositor 

Alexander Davidenko, líder da RAPM (Associação Russa dos Músicos Proletários) é 

escarnecida por meio do processo de deslocamento semitonal: 

 
 

 

 Esse deslocamento semitonal, utilizado nos estilos populares para gerar um efeito 

satírico, torna-se agressivo e sarcástico quando realizado em direção descendente, e 

sombrio quando associado ao modo menor, criando a impressão de que o solo não está 

firme, mas se move, inseguro (MCCRELESS, 2010). Tal processo constitui recurso 

expressivo fundamental na obra de Chostakóvitch, como se verificará na análise das 

Sinfonias nos 4 e 5. 

 Com o insucesso dos balés A Idade do Ouro e O Percevejo, a capacidade do 

compositor de escrever obras dramáticas começa a ser questionada, e essa avaliação atinge 
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mesmo as obras instrumentais, que passam a ser pouco lembradas, e também pouco 

executadas. 

 É nesse momento de incertezas e de certa insegurança psicológica e profissional 

que Chostakóvitch aproxima-se da jovem Nina Vassilievna Varsar, com quem se casa, 

depois de um conturbado romance, em 13 de maio de 1932. Durante o noivado e o início 

do casamento, o compositor decide escrever uma nova ópera, Lady Macbeth do Distrito de 

Mstsenk, baseada no conto homônimo de Nikolai Léskov. O libreto ficou a cargo de 

Alexandr Preis, que procurou ser fiel ao texto original. O enredo conta o drama de 

Katerina Ismailova, uma jovem que se decepciona com o marido, traindo-o com um 

empregado chamado Serguei. Como o sogro descobre o relacionamento, Katerina decide 

matá-lo. A situação transtorna-se de tal maneira que a jovem, além de assassinar o sogro, 

acaba também por tirar a vida do marido. Os cadáveres são encontrados no exato 

momento em que a protagonista está se casando com o amante. Descoberto o crime, os 

dois são enviados à Sibéria para trabalhos forçados. Na viagem, Serguei conhece outra 

jovem, Sônia, também condenada, e se envolve com ela, traindo Katerina. Tomada pelo 

desejo de vingança, esta tenta eliminar a rival, derrubando-a e afogando-a em um lago. 

Durante a luta, porém, ambas acabam caindo e morrendo. Se já é, no mínimo, curioso um 

compositor em pleno noivado, ou recém-casado, dedicar-se a uma ópera com tal enredo, 

mais estranho ainda é o fato de dedicá-la a sua esposa. Mas parece que esse tipo de 

excentricidade é típico do perfil inquieto de Chostakóvitch, que se reflete também em sua 

escrita musical. Algumas características do processo composicional da ópera O Nariz 

reaparecem em Lady Macbeth, entre as quais a divisão da dramaturgia em quadros e a 

utilização de seções exclusivamente orquestrais, reafirmando a importância da orquestra no 

discurso operístico. Na Passacaglia da cena IV, um dos momentos mais célebres da obra, 

Chostakóvitch também utiliza o processo de deslocamento semitonal, que, em um 

contexto de tonalidade menor e andamento lento, assume caráter completamente diferente, 

mais dramático e sombrio, apropriado à trama. O regente Samuil Samossud, que dirigiu a 

estreia em Leningrado, declarou sobre a composição: "Lady Macbeth é uma obra genial. 

Estou convencido de que esse julgamento será confirmado pela posteridade. Pode-se ficar 

orgulhoso de o teatro musical soviético, em 1934, revelar uma ópera que se sobrepõe a 

tudo o que foi feito no mundo ocidental."(MEYER, pág. 174)  

 A ópera estreou quase simultaneamente em Leningrado e Moscou: na primeira 

cidade em 22 de janeiro de 1934 e dois dias mais tarde em Moscou, mas com o título 

alterado para Katerina Ismailova, para adequá-la à concepção cênica. As montagens 
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despertaram grande interesse do público; antes mesmo da estreia, os ingressos para as 

récitas já se encontravam esgotados. Desde sempre a música de Chostakóvitch era 

polêmica: ainda que não fosse muito ouvida nas salas de concerto, os círculos musicais 

discutiam os caminhos de suas composições, e aguardavam com ansiedade as estreias 

anunciadas. Desta vez, o sucesso foi absoluto, tanto em Leningrado como em Moscou. Na 

edição de fevereiro da revista Sovietskoe Iskusstvo (Arte Soviética), várias páginas foram 

dedicadas à apresentação da ópera, com elogios ao compositor e aos executantes, fato 

extremamente significativo se comparado ao destino que o futuro reservou àquela obra.  

Dois anos depois da estreia, ela estava incorporada ao repertório, sendo regularmente 

apresentada. Houve aplausos e comentários positivos como nunca antes; o sucesso 

superava todas as vitórias do compositor até aquele momento. A partir de então, 

Chostakóvitch passou a ser reconhecido em seu país como um dos maiores criadores da 

música soviética.  

 Através do regente Artur Rodzinski, a partitura foi levada aos Estados Unidos da 

América, e encenada em Cleveland já em 1935. No mesmo ano, apresentações em concerto 

foram ainda realizadas por Toscanini em Nova Iorque e Albert Coates na BBC de Londres. 

Seguiram-se montagens por todo o mundo: em janeiro, Buenos Aires e Zurique; em 

fevereiro, o Metropolitan Opera de Nova Iorque; em abril, Filadélfia e Liubliana; depois 

Pressburg, Estocolmo, Copenhage e Zagreb. Em dezembro ocorreu a estreia da segunda 

montagem em Moscou, desta vez no Teatro Bolchói; por um longo período, a primeira e a 

segunda eram apresentadas simultaneamente na capital soviética. O sucesso internacional 

da ópera reacendeu o interesse pela música de Chostakóvitch, e a Sinfonia no 1 voltou a ser 

executada por várias orquestras no mundo, juntamente com outras obras, entre as quais a 

suíte sinfônica do balé A Idade do Ouro, gravada e distribuída na Inglaterra na mesma época. 

Os músicos e o público ficavam cada vez mais fascinados pela música do compositor, a 

despeito de críticas ácidas de muitos musicólogos. Benjamin Britten, Francis Poulenc e 

Alfredo Casella ficaram positivamente impressionados pela obra; somente Stravinski 

condenou a partitura por uma suposta falta de qualidade do libreto, mas reconheceu o 

talento do jovem compositor. Desde então, Chostakóvitch passou a ser internacionalmente 

reconhecido como um dos grandes compositores do século XX. 

No período em que ele se dedicava a escrever Lady Macbeth, os músicos da Rússia 

sentiam uma aparente liberalização no controle político da produção artística, que vinha 

acontecendo desde 1932. O governo publicou uma resolução decisiva, denominada Sobre a 

reestruturação das organizações artísticas e literárias, que dissolvia as antigas organizações artísticas 
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proletárias – que controlavam a produção artística através de publicações, manifestos e 

eventos públicos, como se fossem facções políticas. Entre elas, contavam-se: a Assotsiatsia 

Sovremiênoi Musyki (ASM - Associação pela Música Contemporânea), Assotsiatsia 

Proletarskih Musykantov (APM - Associação dos Músicos Proletários, posteriormente 

transformada em RAPM - Associação Russa dos Músicos Proletários), Proisvosdstvenny 

Kollektiv Studentov Nautchno-Kompositorskovo Fakulteta (PROKOLL - Coletivo 

criativo dos estudantes da faculdade de composição). Muitos artistas comemoraram a 

decisão; desde o início dos anos 20, incentivava-se a criação de canções revolucionárias 

para as massas em detrimento da música clássica e instrumental, que, aos poucos, recebia o 

rótulo de "produto pequeno-burguês". Contudo, a impressão de liberalização se mostraria, 

no futuro, ilusória. Para substituir aquelas organizações, criaram-se novas instâncias mais 

centralizadoras, diretamente ligadas ao partido, tais como a União de Compositores 

Soviéticos, a União de Escritores Soviéticos – entre outras. A princípio, ocupavam posição 

dominante na União de Compositores algumas personalidades da música russa, como 

Assafiev, Steinberg, Chaporin e o próprio Chostakóvitch, fato que permitiu relativa 

liberdade na criação e apresentação de obras musicais, sem o temor dos juízos ideológicos 

antes sistematicamente emitidos contra as melhores composições da época. A liberdade 

não duraria muito, mas certamente representou um incentivo significativo a Chostakóvitch, 

que volta a escrever peças para piano e música de câmara. Surgem então os 24 Prelúdios op. 

34 (1932-1934) para piano e a Sonata para Violoncelo op. 40 (1934). Embalado pelo sucesso 

da ópera Lady Macbeth, ele compõe também o Concerto para Piano e Orquestra op. 35 (1933-

1934), que apresenta uma instrumentação peculiar: o piano solo é acompanhado pela 

orquestra de cordas e um único trompete, também tratado como solista. Nota-se a 

preocupação do compositor em escrever obras que ele mesmo pudesse executar, atuando 

de forma mais ativa na divulgação de seu trabalho, o que de fato acontece. Ele próprio 

realiza a première das três obras ao piano: a Sonata para Violoncelo, junto com o violoncelista 

Viktor Kubazki, seu amigo, e o Concerto para Piano com a Filarmonia de Leningrado, sob a 

regência de Fritz Stiedry. As duas obras têm por característica um retorno à estrutura 

tradicional da forma sonata, não obstante estarem presentes os traços próprios do estilo 

marcante de Chostakóvitch. Elas são recebidas pelo público com grande entusiasmo, e logo 

aparecem convites para apresentações internacionais. 

Foi durante o período em que Lady Macbeth fazia sucesso, e Chostakóvitch se 

dedicava às suas apresentações como pianista, que ele escreveu os primeiros rascunhos de 

sua obra mais ambiciosa até aquele momento: a Sinfonia no 4 op. 43. Fortemente influenciado 
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pela música de Gustav Mahler, o compositor planeja uma obra de enormes dimensões, 

tanto no número de executantes – praticamente o efetivo de duas orquestras sinfônicas – 

quanto na duração da obra, que requer mais de uma hora para sua execução. Antes mesmo 

de a partitura estar terminada, a música suscita o interesse de muitas pessoas, entre as quais 

o regente Fritz Stiedry, que planejou estreá-la ainda em 1936 em Leningrado. A Filarmonia 

dessa cidade realizou vários ensaios e a data da estreia chegou a ser marcada. Entretanto, 

era o destino da Sinfonia no 4 esperar mais de 25 anos pela primeira apresentação pública, 

que só aconteceria em 1961. Isso se deveu a uma avalanche de acontecimentos terríveis, 

que mudaram não só o destino da obra, mas também o de Chostakóvitch – para sempre. 

Em 25 de janeiro de 1936, Stalin, acompanhado dos principais membros de seu gabinete 

Molotov, Mikoian e Jdánov, compareceu a uma récita de Lady Macbeth, e teria saído do 

Teatro Bolchói sem cumprimentar o compositor. Seu julgamento seria publicado no dia 

seguinte, no jornal Pravda, com uma condenação explícita e uma ameaça iminente. Era 

chegado o tempo do Terror Stalinista. Daí em diante, nenhuma música seria escrita, 

nenhum discurso pronunciado, nenhum artigo publicado sem antes passar pelo rígido 

controle governamental. Pretendia-se a unificação do discurso político-ideológico, que 

deveria obrigatoriamente estar presente, implícita ou explicitamente, em todas as obras 

artísticas, condensado sob as diretrizes do chamado Realismo Socialista, que orientaria 

toda a produção de arte soviética a partir daquele momento. E, como a história mostrou, 

todos os opositores desse regime foram sumariamente condenados: políticos, artistas e 

trabalhadores presos, exilados, torturados e assassinados sob a acusação de serem "inimigos 

do povo". 

Diante dessa realidade, cabe questionar: uma obra musical impregnada de um 

pensamento ideológico, criada sob circunstâncias políticas extremas, deve ser analisada e 

avaliada também por critérios ideológicos e políticos? Será que o julgamento musicológico 

não tentou arrastar a música soviética para o mesmo destino a que a política socialista 

soviética foi conduzida, como se a arte socialista estivesse irremediavelmente acorrentada a 

esse sistema?  

 O caráter redutivo da recepção politicamente orientada revela-se exatamente neste 

paradoxo: como é possível que a obra de um compositor tão representativo da sociedade 

revolucionária soviética pudesse ser tão interessante para os músicos e o público da Europa 

e dos Estados Unidos? O entusiasmo dos países capitalistas poderia ser considerado indício 

de uma suposta identidade antirrevolucionária velada, desmascarada por Stalin e punida 

com o banimento em 1936? Poderia a Sinfonia no 5, escrita como "resposta criativa de um 
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artista soviético a uma crítica justa", representar, ao mesmo tempo, a sublimação dos 

sentimentos do povo oprimido por um regime ditatorial e violento e um gesto de 

subserviência ao stalinismo? O ânimo exaltado e triunfal da seção conclusiva pode ser 

considerado uma ironia? E como uma obra musical aplaudida por Stalin e pelo povo 

soviético pode ter-se consagrado como uma das composições do século XX mais 

executadas nas salas de concerto de todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, 

desde os tempos da guerra fria até os dias atuais? A resposta a essas perguntas não parece 

estar nas hipóteses sociológicas discrepantes a respeito do pensamento de Chostakóvitch 

levantadas pelos biógrafos, mas na análise minuciosa de seu processo composicional. Esta 

leva à conclusão de que o autor pode ter conseguido transformar suas ideias, sejam ou não 

políticas ou filosóficas, em uma substância musical absoluta e universal.     

 

 1.3 – SOBRE OS TÓPICOS DE EXPRESSÃO MUSICAL 

 

 O reconhecimento da qualidade musical intrínseca das partituras de Chostakóvitch 

não significa indiferença ao traço do universo cultural soviético presente em sua poética 

musical, mas a compreensão de que a sociedade de pensamento revolucionário em que ele 

nasceu e viveu desenvolveu paradigmas musicais próprios que foram naturalmente 

incorporados à música de sua época, assim como a música litúrgica ortodoxa influenciou os 

compositores russos do século XIX, sem que essa influência fosse considerada pela 

musicologia como opção poética de militância religiosa pró-czarista. 

 Significa que uma nova sociedade, com novos padrões de relações sociais, 

naturalmente criou um novo status quo cultural que se tornou a linguagem natural dos 

cidadãos dessa sociedade, independentemente de seu pensamento ou posicionamento 

dentro da estrutura social, que era certamente composta por posições políticas e ideológicas 

diversas e plurais. Essa nova cultura, identificável nas várias manifestações artísticas de seu 

tempo, ficou conhecida como cultura revolucionária e disseminou-se na sociedade russa 

muito antes de a máquina partidária governamental decidir utilizá-la como propaganda 

política. Pode-se mesmo dizer que o espírito da revolução era materializado socialmente a 

partir dessa cultura revolucionária, que identificava e unia os cidadãos na busca por uma 

nova sociedade. Ou seja, a disseminação da cultura revolucionária nas duas primeiras 

décadas do século XX foi o indício de que a sociedade se unia para fazer uma revolução. 

Cada comunidade tem seu pensamento, e esse pensamento está associado a um universo 

musical próprio, que dialoga com a literatura e com as outras artes, que, por sua vez, 
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também manifestam uma identidade sociocultural própria. Isso ocorreu na Rússia soviética 

da mesma forma que acontecia na Europa monárquica dos séculos XVII e XVIII, cuja 

música é apreciada e estudada como um tesouro universal, e não como a "música de uma 

época, ou a música de uma determinada sociedade". 

 Em seu livro Classic Music – Expression, Form and Style (RATNER, 1985, pág. 9), 

Leonard Ratner estuda o desenvolvimento histórico, a partir do século XVIII, de um 

repertório de figuras características que, em função do contato com o drama, a literatura, a 

dança e mesmo com fenômenos sociais, consolidaram-se como associações musicais de 

expressões, afetos ou de caráter pitoresco e se tornaram elementos do discurso musical – 

os tópicos de expressão musical.  Ratner divide os tópicos em três categorias: passos de 

dança, estilos e expressões pictóricas. Os principais passos de dança se firmaram no 

período barroco: o minueto, a gavota, a giga, o passepied, a bourrée, as contradanças, entre 

outros. É interessante observar que as danças também eram ligadas às classes sociais em 

que se originavam: enquanto o minueto derivava do alto estilo das cortes, as contradanças 

relacionavam-se com as tradições populares do baixo estilo. A analogia entre passos de 

dança e classes sociais foi, provavelmente, um dos primeiros indicadores de uma visão 

sociológica da música e tornou-se a porta de entrada para um amplo universo 

interpretativo. A segunda categoria de tópicos, os "estilos", inclui, entre outros, a música 

militar e a música de caça, a abertura em estilo francês, os estilos cantabile, brilhante e alla 

turca, o estilo estrito (ou contrapontístico), que são referências eminentemente musicais; 

além destes, há os estilos de referência literária, tais como Sturm und Drang (tempestade e 

ímpeto) e Empfindsamkeit (sensibilidade). A terceira categoria de tópicos compreenderá a 

expressão musical baseada no pictorialismo, ou seja, a imitação de sons existentes na 

natureza com intenção descritiva. É interessante observar que, no período barroco, já 

existiam os tópicos de passos de dança, mas eles normalmente eram o único tópico 

presente em determinado movimento musical, como se dá com cada um dos movimentos 

de uma suíte. Já a música do classicismo vienense sistematizou o emprego sucessivo de 

diferentes tópicos dentro do mesmo movimento musical, processo que coincidiu com a 

estabilização da forma sonata, em que o princípio de contraste entre o tema principal e o 

secundário, inicialmente de caráter essencialmente harmônico (tema principal na 

tônica/tema secundário na dominante), passou pouco a pouco a privilegiar a utilização de 

diferentes tópicos dentro da mesma música (ou movimento), com finalidade expressiva. 

Gradualmente, a sucessão de tópicos transformou-se em uma combinação entre eles, 
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denominada tropo, e as referências tópicas tornaram-se cada vez mais numerosas, com o 

surgimento de novas poéticas e o intercâmbio entre as diferentes manifestações artísticas. 

 Raymond Monelle propõe a revisão das três categorias de Ratner em termos 

semióticos (MONELLE, 2006, pág. 4). Os tópicos que constituem passos de dança 

apresentam significantes e significados simples – o ritmo de uma sarabanda inicialmente 

significa "sarabanda" - ou seja, sua qualidade ou característica constitui um ícone primário. 

Essa visão se aplica quando a dança a que o tópico se refere é contemporânea à sua 

utilização como tópico musical. É, porém, muito comum encontrar tópicos anacrônicos; o 

emprego, por exemplo, de um tópico que se refere a um passo de dança que já não é 

praticado configura uma atitude nostálgica, como um minueto escrito no fim do século 

XIX ou no seguinte. Outros tópicos limitaram-se a períodos mais curtos, constituindo 

puros "modismos", como o alla turca, presente na ópera O Rapto do Serralho e na Sonata KV 

331 de Mozart, que foram um reflexo da moda orientalista na Viena do fim do século 

XVIII. Por outro lado, existem tópicos que constituem verdadeiros gêneros musicais e 

culturais, especialmente aqueles que são referenciados na literatura, cujos significantes são 

multifacetados, e os significados, complexos. Um exemplo típico é o do tópico pastoral: o 

timbre da flauta e do oboé, o ritmo da siciliana e os pedais de musette são significantes de 

uma atividade pastoril idealizada, relacionada à tranquilidade da vida no campo e a 

paisagens amenas - é o locus amœnus da antiguidade clássica. Entretanto, também aqui o 

tópico é anacrônico, para não dizer inteiramente imaginário, uma vez que, desde a 

antiguidade, a vida pastoril na realidade tem pouca ou nenhuma relação com o locus amœnus 

cantado pelos poetas de sucessivos séculos, em diferentes regiões. Portanto, esses 

significantes musicais guardam uma relação de contiguidade, ou seja, um símbolo, que 

constitui uma associação terciária, transcendendo a qualidade tipológica e a similaridade 

metafórica para constituir uma convenção metonímica. Utilizando a nomenclatura de 

Peirce (ibidem, pág. 27), identifica-se o ícone primário, cuja característica ou qualidade 

constitui sua identidade; o índex secundário, que supõe uma relação de similaridade; e o 

símbolo, associado através de uma relação de convenção, seja por dedução de uma 

experiência prévia ou de um processo de causa e efeito. 

 Enfim, o tópico musical, a despeito de ser constituído por materiais puramente 

musicais, tem a propriedade de localizar a música na história e na cultura, e pode revelar 

também suas muitas contradições. Por exemplo, a sociedade monarquista europeia do 

século XVIII transmitiu suas características culturais à música de seu tempo. A música de 

Haydn e Mozart pertencia eminentemente à nobreza: a dança (minueto, gavota etc.), a 
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pompa das marchas, a música de caça e o ideal pastoral eram tópicos de expressão musical 

fundamentais na obra desses compositores, não obstante a presença recorrente de tópicos 

provenientes do “baixo estilo”, como as contradanças de caráter popular e os Ländler6. A 

partir do século XVIII, a utilização desses tópicos foi consolidada e ampliada; tópicos e 

estilos passaram a ser combinados em tropos, acentuando ainda mais sua importância no 

processo criativo musical. Como marca de seu tempo, a Revolução Francesa e a 

disseminação dos princípios iluministas trouxeram novas referências de pensamento, que 

também resultaram em códigos novos de expressão musical. Os termos Empfindsamkeit 

(sensibilidade) e Sturm und Drang (tempestade e ímpeto), originários da corrente literária 

alemã da qual Goethe e Schiller foram os mais conhecidos expoentes, tiveram sua 

substância rapidamente absorvida pela música, que, cada vez mais, se rendia à emotividade, 

expressa na imprevisibilidade do discurso musical, com contrastes súbitos e utilização de 

cromatismos e dissonâncias. A imagem do gênio temperamental, hipersensível, em 

constante mudança de humor, tornou-se uma referência para a música que viria a se 

desenvolver no século XIX, personificada na obra de Ludwig van Beethoven. O maior 

interesse desta análise é verificar que os tópicos de expressão, ainda que tenham surgido 

como influências extramusicais provenientes da literatura e do pensamento da sociedade, 

constituem por si paradigmas estritamente musicais, da mesma forma que os estilos de 

dança consolidados no período barroco se libertaram há muito tempo das limitações 

impostas por suas coreografias.  

 A análise dos tópicos de expressão presentes na música do século XVIII indica que 

a música, influenciada por seu contexto social e cultural, desenvolveu paradigmas musicais 

que referenciam diversos aspectos da época em que foi escrita, sem que essas referências 

transcendam o discurso poético para constituir um discurso semântico passível de conter 

alusões de caráter ideológico ou político. Portanto, uma das principais questões a serem 

colocadas neste estudo é o levantamento dos novos tópicos que a música revolucionária e 

soviética incorporou à linguagem musical do século XX, com uma investigação de 

hipóteses sobre suas prováveis origens e suas relações com os tópicos herdados da música 

do século XIX. 

 

 

                                                 
6 Dança popular típica do sul da Alemanha, Suíça, Áustria e Eslovênia, usualmente em compasso ternário 
(3/4) e andamento rápido, difundida e praticada amplamente até o fim do século XIX. 
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 1.3.1 - TÓPICO MILITAR 

 

 Um dos tópicos de expressão recorrentes na música de Chostakóvitch é o militar. 

Segundo Monelle (MONELLE, 2006, pág. 113), o campo de relações semânticas e 

sensações evocadas por esse tópico é bastante amplo, o que o torna extremamente 

complexo. Os elementos significantes podem ser identificados, de forma genérica, a partir 

de dois fatores básicos: os toques de clarim e as marchas militares, que, a despeito de sua 

origem diversa, completam-se e interagem ao longo da história do estabelecimento dessa 

expressão como tópico musical. 

 Contudo, é importante salientar que as associações suscitadas por esse tópico são 

recentes. Até o século XVIII, as tropas europeias não marchavam sob sincronia musical; a 

marcha era então música essencialmente cerimonial, relacionada a procissões e cortejos 

oficiais. Os toques de caixa-clara e clarim eram compreendidos como comandos para 

avanço, ataque ou recuo; tinham, portanto, as mesmas características sonoras de sinais 

atuais, como sirenes ou toques de telefone, que não carregam nenhuma expressividade 

musical em sua substância, mas apresentam um significado não musical inequívoco. As 

primeiras marchas escritas para bandas militares eram executadas por grupos de 

instrumentos de sopro, como oboés e fagotes, denominados Harmonie, e originalmente não 

incluíam instrumentos de percussão. Estes só foram incorporados à banda marcial por 

influência da música turca, que veio a tornar-se um modismo cultural depois de superada a 

segunda queda de Viena pelos turcos em 1683. Após séculos de avanço dos otomanos, os 

europeus finalmente reinavam em seus domínios; mas a excentricidade dos costumes, 

decoração, música e trajes turcos continuava exercendo um grande fascínio sobre a 

sociedade europeia, em especial a de cultura germânica. As ruidosas bandas militares 

daquela civilização incluíam instrumentos de percussão semelhantes ao tambor grave, 

pratos e triângulos, além de instrumentos de sopro de sonoridade poderosa como 

trompetes e pífanos. A partir de então, a banda militar se caracterizou pela pesada seção de 

percussão, que passou a ser utilizada no acompanhamento de tropas armadas em passo de 

marcha. 

 O toque de clarim sempre foi usado como toque de comando de tropas militares. 

Na Alemanha, os eventos da corte eram também anunciados por esse toque, executado por 

grupos especiais chamados de Hoftrompeter, músicos que desfrutavam de grande prestígio na 

sociedade. Foram ainda esses toques, também denominados "chamadas" (call em inglês, ou 

Ruf em alemão), que deram origem às fanfarras, que consistem em toques coletivos de 

trompetes, muitas vezes imitativos (ou responsoriais, no formato solo-tutti). O emprego das 
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notas da série harmônica dos instrumentos naturais (trompetes sem chaves) constituía sua 

principal característica melódica. Diferentes documentos escritos dos séculos XVII e XVIII 

sistematizam os toques de clarim, associando alguns deles a comandos militares específicos, 

organizando autênticos códigos de comunicação por meio de signos sonoros inteligíveis. 

"Alvorecer", "ao ataque", "recolher" e "em marcha" são alguns dos comandos militares que 

eram emitidos por trompetes. Monelle elaborou um gráfico baseado em referências 

semióticas, que estabelece uma relação inversa entre o gradual aumento da função poético-

musical na evolução sinal - fanfarra - marcha, e a diminuição da função informativa de seus 

elementos (MONELLE, 2006, pág. 136):  

 

 

 
 O efeito expressivo dos tópicos de marcha é primariamente intuitivo. Euforia, 

grandiosidade, heroísmo, coragem e vigor são associados à sonoridade do tópico militar. As 

associações expressivas, porém, transcendem o conceito da realidade militar da qual 

surgiram os elementos significantes. O tópico militar remonta às tradições da cavalaria 

medieval. Inspirado em personagens das narrativas gregas como Heitor, Aquiles e Ulisses, 

o mito heróico do cavaleiro medieval, repleto de honra e sentimentos nobres, foi 

transmitido aos regimentos militares, mesmo sendo claro que a conduta dos soldados nas 

campanhas militares tinha pouca ou nenhuma relação com a nobreza da cavalaria medieval. 

Dessa forma, o tópico militar reitera seu caráter anacrônico, assim como o tópico pastoral 

ou os passos de dança em desuso. É característica dos tópicos de expressão musical não se 

referirem a uma realidade sincrônica, mas a um imaginário mítico, idealizado, praticamente 

irreal ou ilusório. 

 Especialmente a partir da composição da Sinfonia no 100 "Militar", de Joseph Haydn, 

em 1794, em que, pela primeira vez em uma sinfonia, são empregados um triângulo, pratos 

e um bumbo junto com a orquestra, as marchas e os toques de infantaria passaram a 

integrar o universo musical da música sinfônica, transcendendo sua utilização prática de 

ordenação dos regimentos em paradas ou nas batalhas. Essa incorporação certamente 

significou uma tentativa de representar musicalmente, aos ouvidos dos reis e do povo, a 
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adorável sensação da vitória bélica, reproduzindo os sons característicos das batalhas em 

meio a uma música afirmativa e intensa, constituindo um evidente símbolo de poder. O 

grande perigo representado pela Revolução Francesa teve também impacto cultural nas 

cortes europeias, que já não apreciavam na música só a graça e suavidade das danças e 

canções, mas também a demonstração de supremacia. É difícil saber se foi intencional ou 

casual, mas os monarcas perceberam que essa música, quando chegava ao povo, tornava-se 

um instrumento de poder. É também nesse momento que se consolida o conceito de hino 

nacional, sendo o primeiro God save the King, composto durante o reinado de George III na 

Inglaterra, a partir de 1760. Também a Marselhesa ocupa lugar de destaque nesse contexto – 

aos poucos, as marchas militares começam a se associar às canções populares de revolução, 

intrinsecamente ligadas ao conceito de "povo" e "nação", passando a fazer parte do status 

quo cultural daquela sociedade e, por decorrência, manifestando também suas ideias. 

 A música sinfônica do século XIX absorveu rapidamente o tópico militar. 

Beethoven, que já incluía marchas estilizadas nas sinfonias, consagraria a utilização de 

instrumentos militares na música sinfônica no último movimento da Nona Sinfonia. A 

música dramática, incidental e operística, de Mozart até Weber, passou a empregar com 

frequência a marcha militar, que também já estava presente nas óperas italianas, de Rossini 

a Verdi.  

  No século XX, o tópico marcial continuou a ser usado, e houve também um 

desdobramento de seu sentido. Gustav Mahler foi um dos primeiros compositores a 

empregar a marcha militar como reminiscência, no terceiro movimento da Sinfonia no 1 

"Titã". A partir de então, a despeito do estilo heróico original, a marcha militar começa a 

expressar também outro caráter: a tragédia, a resignação frente à guerra. Tais sentidos 

tornam-se cada vez mais evidentes com a eclosão das grandes guerras no século XX, que 

marcariam a história e a cultura da humanidade. 

 A música de Chostakóvitch é repleta de expressões marciais e de fanfarra, tópico 

tão característico em sua música que chega a se confundir com a própria identidade musical 

do compositor. Encontram-se em suas sinfonias inúmeras nuances dos tópicos marciais, 

jamais vistas em outros compositores. A combinação da fanfarra e da marcha com as 

canções revolucionárias marxistas dá origem ao que se pode chamar de tropo 

revolucionário, que se tornará a principal característica da linha poética que ficaria 

conhecida como realismo socialista – a política artística oficial do estado soviético, 

implantada de forma despótica, imposta a todos os artistas. Observe-se que, também no 

caso do realismo socialista, o tópico militar apresenta-se mítico, idealizado e ilusório. Ao 
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utilizar marcações de caixa-clara pontuadas por fanfarras de metais, o compositor idealiza a 

união do povo em marcha, pela revolução, em uma espécie de tradução musical do mote 

"proletários de todos os países, uni-vos!". Essa visão idealizada é também derivada da 

antiga premissa oriental de que o exército surge do povo disciplinado. 

 Paradoxalmente, apesar de Chostakóvitch ser considerado um expoente do 

realismo socialista e de ter se valido grandemente do tropo revolucionário em suas obras, 

foi também em sua música que as expressões da marcha militar alcançaram 

desdobramentos substanciais, como a representação grotesca das marchas, que atribuiria 

um caráter irônico e crítico à violência bélica.  

 Os inúmeros matizes dos tópicos utilizados por Chostakóvitch são particularmente 

evidentes na Sinfonia no 3 "Primeiro de Maio", graças à opção do compositor de escrever uma 

sinfonia completa sem repetir nenhum tema. Ora, como é possível conceber uma obra 

musical com duração superior a 30 minutos sem uma estrutura formal baseada em temas, 

desenvolvimentos e reprises, sem sequer haver o processo de desenvolvimento motívico? 

A coesão textual do discurso musical se dá exatamente pela unidade dos tópicos utilizados, 

e a estrutura formal não é construída sobre a relação de oposição entre temas, mas sobre a 

oposição entre tópicos. O material musical é tratado de forma construtivista – como em 

uma fábrica, produzem-se materiais de forma abundante, que vão sendo justapostos e 

sobrepostos em frases intermináveis, mas sempre unidos por uma identidade tópica. Por 

essa razão, o musicólogo e compositor Boris Assafiev declarou: "A Sinfonia no 3 foi 

certamente a única tentativa de criação de um novo tipo de sinfonia que derivasse da 

dinâmica e da atmosfera revolucionária soviética"(MEYER, 2008, pág. 143). Essa forma foi 

definida pelo próprio compositor da seguinte maneira: "[A Sinfonia no 3] constitui somente a 

expressão da atmosfera festiva da solidariedade internacional do proletariado" (apud 

MEYER, 2008, pág. 151). Portanto, aqui também se encontram a dimensão celebrativa das 

marchas e fanfarras, os toques de alvorecer e as marchas de galope estilizadas, e tantas 

outras expressões que podem ser evidenciadas dentro do mesmo tópico. 

 

 1.3.2 TÓPICO CORAL ORTODOXO ESLAVO 

 

 Outra expressão recorrente em Chostakóvitch, que é própria dos compositores 

russos, pode ser definida como tópico coral ortodoxo eslavo. Citado por Danuta Mirka, 

em uma proposta não publicada de construção do universo tópico para a música do século 

XX, denominado "estilo eclesiástico ortodoxo russo", essa citação integra uma compilação 
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de tópicos de expressão feita por Kofi Agawu (AGAWU, 2009, pág. 49), que, apesar de 

reconhecer sua importância na análise do discurso musical, não apresenta qualquer 

definição ou exemplo paradigmático do estilo em questão. Como não há estudos 

detalhados acêrca desse tópico tão importante na música de Chostakóvitch, é pertinente 

uma apresentação conceitual desse estilo. Optou-se por utilizar o conceito "eslavo" em vez 

de "russo" devido às suas origens geográficas e linguísticas – a música litúrgica da Igreja 

Ortodoxa russa é cantada em eslavo antigo, a língua precursora dos idiomas do tronco 

eslavo, até hoje usada na tradição ortodoxa de diversos países da região, como Ucrânia, 

Moldávia e Bielorrússia, além da própria Rússia. 

 De modo semelhante à influência dos corais luteranos sobre a tradição musical 

germânica – e sobre toda a música ocidental –, pode-se considerar o coral ortodoxo eslavo 

como um verdadeiro fundamento da música russa. A musicologia convencionou o conceito 

de “coral” aplicado à música sinfônica, que identifica fenômenos musicais com 

características melódicas, rítmicas e harmônicas definidas, herdadas dos corais luteranos e 

de suas sucessivas figurações – inauguradas por Johann Sebastian Bach e perpetuadas por 

seguidas gerações de compositores tanto na música sacra como nos gêneros sinfônicos. A 

música russa, por sua vez, apresenta também um paradigma temático que pode ser 

denominado coral, mas que possui características intrinsecamente diversas daquelas da 

tradição germânica e que revelariam, de certa forma, o cerne da música nacional da Rússia. 

Analogamente ao coral luterano, o coral eslavo também tem raízes na música sacra, pois se 

origina do canto coral litúrgico ortodoxo eslavo. E é justamente a estreita ligação do canto 

coral litúrgico com a música folclórica antiga da Rússia que marca o coral eslavo com um 

forte elemento tradicional, procedendo daí sua consolidação como autêntica representação 

musical do “povo” como personagem recorrente. Tal traço recebeu especial destaque nas 

óperas russas do século XIX do “Grupo dos cinco” (também conhecido por “Mogutchaia 

kutchka” [Могучая кучка] ou “O poderoso punhado”), integrado por Mily Balakirev, 

Alexander Borodin, Cesar Cui, Modest Mússorgski e Nikolai Rimski-Korsakov. Em suas 

óperas, baseadas na narrativa épica da história antiga e recente da pátria russa, o coro 

desempenha papel predominante nas tramas, figurando como personificação do povo no 

drama. Essa verdadeira “representação musical do povo” em texto e música é elaborada 

com elementos da música litúrgica da Igreja Ortodoxa russa: o louvor aos príncipes e 

czares, a proteção divina à pátria e ao povo, a exaltação da nação e da natureza – os 

principais temas desses coros, que muitas vezes constituem o ápice das longas óperas da 

tradição russa. 
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 Ao contrário do que se poderia esperar de um compositor considerado 

"cosmopolita"7, foi na música sinfônica de Tchaikóvski que o coral eslavo surgiu em uma 

manifestação mais evidente: a citação. Na Abertura Solene do ano 1812 op. 49, Tchaikóvski 

utiliza simbolicamente os cantos tradicionais ortodoxos para representar o “espírito do 

povo russo” contra a invasão francesa, e ainda uma vez faz a citação do Hino Nacional da 

Rússia Czarista Boje tzaria khrani (Deus Salve o Czar). Não é, porém, só na forma de citação 

que o coral ortodoxo eslavo aparece na música sinfônica. Mesmo nas obras dos 

compositores chamados “cosmopolitas”, são inúmeros os temas que remetem diretamente 

à música ortodoxa. Suas principais características são a homofonia, restringindo o uso de 

notas de passagem; o modalismo eclesiástico, com o uso dos modos eólio, dórico e frígio, 

além de terminações femininas ou masculinas através do salto de terça menor ascendente; 

repetição de notas (ou acordes) resultante do caráter declamativo; emprego eventual de 

uníssono ou paralelismo em harmonizações de duas vozes, duplicadas nas vozes femininas 

e masculinas; irregularidade rítmica, com alternância de acentos binários e ternários, 

resultante tanto do ritmo literário quanto da influência da música folclórica. A seguir, 

alguns exemplos notáveis do tópico coral eslavo encontrados na música sinfônica russa, 

tanto no século XIX como no início do XX8. 

 
Modest Mússorgski  

Quadros de uma exposição 
Promenade 

 

Modest Mússorgski  
Boris Godunov 

Abertura 

 
 
 

                                                 
7
 Compositores como Tchaikóvski e posteriormente Rakhmanínov foram severamente criticados pelos 

nacionalistas do “Grupo dos cinco” por seguirem tendências poéticas da Europa ocidental; eram acusados de 
escrever música “não russa”.         
8
 Para ouvir estes exemplos, consulte o Anexo II - CD 3 - Faixa 1. 
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Piotr Ilitch Tchaikóvski 

Romeu e Julieta - Abertura Fantasia  

 
 

Piotr Ilitch Tchaikóvski 
Sinfonia no 1 "Sonhos de Inverno" op. 13 

IV - Finale 

 
 

 

Nikolai Rimski-Korsakov  
Scheherazade op. 35 

I - O mar e o barco de Simbad 

 

 
 
 

Igor Stravínski 
Petrushka 

Primeiro Quadro 
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Igor Stravínski 
O Pássaro de Fogo 

Finale 

 

 Os exemplos puramente melódicos, como a abertura da ópera Boris Godunov, de 

Mússorgski, e o tema do quarto movimento da Sinfonia no 1, de Tchaikóvski, não obstante 

apresentarem um desenho melódico claramente influenciado pela tradição folclórica e 

terem o contexto coral harmônico descaracterizado, encerram uma relação menos evidente 

com o coral ortodoxo eslavo, mas ainda assim muito importante. A notável influência da 

melodia folclórica na música litúrgica ortodoxa deve-se a um importante fato histórico. 

Nos séculos XVI e XVII, a Igreja Ortodoxa Russa lutou insistentemente contra a prática da 

música profana, acreditando que a música deveria ser reservada exclusivamente para o culto 

religioso. Graças ao enorme poder exercido pela Igreja sobre a sociedade russa da época, 

no patriarcado de Iosef (1642-1652) a atividade musical chegou a ser proibida em todo o 

país. A perseguição durou até o reinado de Pedro, o Grande, que diminuiu o poder do 

Patriarca de Moscou, tomando para si o controle absoluto sobre a Igreja e o povo, e 

libertando a música secular de seu jugo (SEROFF, 1987, pág. 11).  Considerando que a 

música folclórica sempre influenciou a música sacra, tanto a oriental como a romana, 

conclui-se que, apesar do longo período de banimento que limitou o desenvolvimento da 

música profana, muitas melodias sobreviveram justamente por se terem transformado em 

cânticos sacros incorporados ao rito litúrgico, adquirindo o aspecto coral. Dessa forma, a 

distinção entre o perfil melódico dos cantos ortodoxos e da música folclórica russa é sutil, 

graças a sua relação simbiótica na origem. Também por essa razão, a música sacra ortodoxa 

tornou-se símbolo da identidade nacional russa, e não poderia deixar de ser absorvida pela 

cultura revolucionária do século XX, sob a forma das canções revolucionárias  

 Utilizado nas obras como forma excelente de caracterização da "voz do povo" na 

música, o coral ortodoxo acabou se tornando a tradução musical do “espírito da Rússia”, e 

por isso sucessivas gerações de seus principais compositores usaram-no amplamente em 

suas principais obras, em maior ou menor grau. Paradoxalmente, a despeito das raízes 

cristãs, foi na Rússia revolucionária do século XX, em meio ao exacerbado sentimento 

nacionalista e patriótico, que o coral eslavo foi adotado como paradigma de uma 
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musicalidade autenticamente nacional. De certo modo, era uma tentativa de substituir o 

texto "Deus salve o Czar" por "O Povo saúda o Partido", mas preservando a substância 

musical original.  

 Chostakóvitch, por sua vez, reelaborou o coral ortodoxo de maneira singular. Ele 

ampliou as fronteiras da tonalidade tanto no aspecto melódico como no harmônico e 

desenvolveu os padrões rítmicos a despeito das críticas dos compositores alinhados com o 

regime e da pressão que o próprio governo soviético exercia sobre os artistas e sua 

produção por meio dos comissariados artísticos oficiais. Entre outros, pode-se destacar o 

início do terceiro movimento da Sinfonia no 7 "Leningrado" op. 60 como exemplo instrumental 

(sinfônico), e o finale da Sinfonia no 3 "Primeiro de Maio" como coral eslavo propriamente dito, 

cantado pelo coro, combinado em um tropo revolucionário. 

Dmítri Chostakóvitch 
Sinfonia no 7 "Leningrado" op. 60 

III - Adagio 

 

Dmítri Chostakóvitch 
Sinfonia no 3 "Primeiro de Maio" op. 20 

Finale - (Coro) 
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 1.3.3 TÓPICO ZAVÔD  

 

 Um terceiro tópico, recorrente na música de Chostakóvitch, é exatamente o novo 

tópico musical expresso pela música soviética no século XX, que sequer possui uma 

denominação consolidada pela musicologia. Trata-se da expressão musical que procura 

representar poeticamente os sons e ruídos das máquinas e das fábricas, notavelmente 

influenciada pelo advento da industrialização. A impressão positiva causada pelo progresso 

e desenvolvimento industrial passou a ser retratada musicalmente, transformando-se em 

símbolo desse momento histórico. A obra precursora desse estilo foi Pacific 231, de Arthur 

Honegger, composta em 1923, que imita o motor de uma locomotiva.  Foi, porém, na obra 

Zavod 9, também conhecida como Eisengiesserei (Siderúrgica), um movimento sinfônico de 

aproximadamente três minutos de duração que integra o balé O Aço op. 19, composto por 

Alexander Vassilievitch Mossolov no período de 1926 a 1928, que esse tópico se firmou 

como característica definitiva da música soviética. Ele é identificado por texturas sonoras 

construídas por movimentos rítmicos repetitivos, sobrepostos em ostinato, constantes ou 

constantemente variados, ainda que metricamente irregulares; utilização de timbres 

percussivos; acordes dissonantes ou clusters súbitos, imitando buzinas e outros sinais 

sonoros; contrastes de dinâmica e de tessitura; utilização de objetos não convencionais 

como instrumentos musicais, como martelos, bigornas, chapas de metal, correntes etc. 

Outras características desse tópico são a polirritmia, o emprego de movimentos constantes 

de quiálteras, a atonalidade através do movimento cromático ou de escalas não diatônicas, 

como de tons inteiros ou octatônicas.  O advento desse novo tópico de expressão está 

associado ao conceito do construtivismo russo de Malevitch e Maiakóvski. Entretanto, é 

importante salientar que os elementos filosóficos da corrente construtivista, desenvolvida 

na Rússia nos anos 20, que envolveu em especial expoentes das artes cênicas, 

cinematográficas, artes plásticas e arquitetura, quando aplicados à poética musical, 

transcendem as características musicais do tópico acima descrito. Por isso, considerando 

uma possibilidade de designação musicológica própria, propomos a denominação zavôd –

palavra russa para o termo "fábrica" e nome da célebre obra de Mossolov que é 

inteiramente caracterizada por essa expressão – como denominação adequada para 

exprimir o conceito do tópico zavôd. Esse termo, além de ser descritivo, também 

contextualiza a origem dessa expressão musical, assim como os termos Empfindsamkeit 

(sensibilidade) e Sturm und Drang (tempestade e ímpeto), ainda que definindo expressões 

                                                 
9
 Para ouvir a obra, consulte o Anexo II - CD 3 - Faixa 2. 
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universais, fazem referência a expressões poéticas características do romantismo literário 

alemão. Ao mesmo tempo, a adoção do termo zavôd faz justiça à obra de Mossolov, que, 

se não obteve amplo reconhecimento por sua qualidade musical, deverá alcançá-lo por sua 

influência sobre toda uma geração de compositores. Surgido nas vanguardas experimentais, 

e posteriormente renegado pelo realismo socialista pela associação com o formalismo, esse 

tópico de expressão continuou sendo usado, ainda que de maneira mais comedida, 

transfigurada, por vários compositores, em especial os soviéticos, mas também os de 

outros países.    

 Na proposta já citada no item 1.3.2, de construção do universo tópico para a 

música do século XX, ainda não publicada, Danuta Mirka cita, sem referências definidas, o 

termo "música de máquina" em meio a uma compilação de tópicos de expressão feita por 

Kofi Agawu (AGAWU, 2009, pág. 49). Considerando-se a inexistência de estudos 

aprofundados sobre o assunto, é importante salientar que essa expressão remete a tópicos 

mais antigos, como o moto perpétuo e o ostinato, tendo-se desdobrado em diferentes 

subclasses. Pode-se considerar, portanto, que a música de máquina é caracterizada pela 

imitação onomatopaica do funcionamento de um maquinismo, tal como um relógio ou um 

trem10. Já o tópico zavôd tem a singularidade de constituir um processo essencialmente 

metafórico, relacionado ao som de um coletivo de máquinas múltiplas não identificadas, 

em uma espécie de contraponto, como uma fábrica, em que a polirritmia é associada às 

diferentes velocidades angulares de engrenagens interligadas e à simultaneidade de 

múltiplos eventos, caracterizados por movimentos constantes sobrepostos. 

 Na música de Chostakóvitch esse tópico é particularmente evidente nas Sinfonias nos 

2 e 3, já citadas, mas continua presente de forma estilizada nas obras posteriores. Pela 

regularidade rítmica, ele se funde às vezes com o tópico de marcha anteriormente descrito, 

igualmente característico do estilo do compositor, integrando também o conceito que pode 

ser definido como tropo revolucionário (ver seção 1.3.1 deste trabalho). 

 Apesar de o tópico zavôd ter-se consolidado na música do século XX, é possível 

encontrar, já a partir do século XVIII, obras que se relacionam com essa expressão, como  

a ária com 5 variações do último movimento da Suíte no 5 em mi maior HWV 430 para cravo, 

de Georg Friedrich Händel, escrita em 1720. Conhecido pelo nome de O Ferreiro Harmonioso 

(The harmonious blacksmith), esse conjunto de variações aplica sequências rítmicas sucessivas, 

em colcheias, semicolcheias, tercinas de semicolcheias até fusas. O nome foi associado à 

                                                 
10

 Assim como a obra Pacific 231, de Honegger, O Trenzinho do Caipira, quarto movimento das Bachianas 
Brasileiras no 2, de Heitor Villa-Lobos, é um exemplo de expressão semelhante na música brasileira do século 
XX, fazendo parte de uma subclasse que poderia ser denominada música de trem. 
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obra a partir da publicação do livro Reminiscences of Händel (1836), de Richard Clark; nele o 

autor apresenta a história de um ferreiro que trabalhava na mesma região e época em que 

Händel atuava como organista, na corte de Cannons (Middlesex, Grã-Bretanha). É evidente 

que o compositor não teve a intenção de utilizar as marteladas do ferreiro como inspiração 

para sua música, mas o moto continuo insistente e crescente apresentado nas variações 

inspirou a relação extramusical que tornou a obra mundialmente conhecida. É notável 

também que esta obra apresente poucas relações com as características peculiares do tópico 

zavôd, uma vez que se trata de um conjunto de variações de uma ária, em linguagem tonal 

típica da escrita de Händel. É surpreendente, porém, observar que o desenvolvimento 

rítmico constante na obra e seu princípio gerador coincidem, pelo menos do ponto de vista 

rítmico, com as características que se consolidaram nas obras escritas no século XX. 

 Considerando-se que a análise tópica revela um eixo criativo singular no processo 

composicional de Chostakóvitch, apresentaremos, na análise das Sinfonias nos 4 e 5, uma 

proposta interpretativa para os tópicos de expressão identificados ao longo de seu discurso 

musical. 

 

 

1.4 – A MÚSICA E A PROPAGANDA POLÍTICA 

 

 Muitas obras vocais de Chostakóvitch foram compostas sobre textos literários de 

nítida orientação marxista-leninista. Algumas surgiram de encomendas governamentais; em 

outras, a escolha do texto partiu do próprio compositor. Como o estado soviético via a 

música como importante instrumento de propaganda política, cabe neste momento uma 

reflexão sobre o papel propagandístico da música na História. 

 O Estado e a Igreja foram os principais financiadores da atividade musical em todo 

o mundo ocidental. Até os dias atuais, a música erudita depende dessas duas instâncias, não 

obstante a Igreja ter perdido a relevância que teve em outros momentos da História. Isso 

significa que a música feita por encomenda, sob custódia estatal ou eclesiástica, sempre 

carregou o estigma de mensageira doutrinária ou ideológica. Desde o tempo de Guillaume 

de Machaut e Josquin Des Prèz, os mecenas sempre ditaram as regras. Quando a música 

sacra teve a compreensão do texto comprometida, foi censurada pela Igreja, que interveio 

em sua produção. Em última instância, a música tinha, portanto, a finalidade precípua de 

servir.  
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 Não há dúvida de que a música de Johann Sebastian Bach representa um símbolo 

da Reforma Protestante. As cantatas e oratórios em língua secular marcaram de forma 

decisiva uma nova época e manifestaram inequivocamente suas ideias. Mas não se tem 

notícia de que essa música tenha sido rejeitada por sua identidade luterana, pelo menos 

depois de superado o período da Contrarreforma. Por outro lado, é também evidente a 

influência da música italiana (portanto, católica romana) nas obras de Bach, que, por sua 

vez, jamais a negou. Caberia à musicologia discorrer sobre a questão: Bach teria sido um 

luterano convicto, ou simplesmente servia ao seu mecenas da forma que melhor lhe 

convinha? Uma de suas principais obras, a Missa em si menor BWV 232, de inspiração latina, 

já levanta uma séria reflexão a respeito. Mas há um senso comum de que a música de Bach, 

além de ser um monumento consagrado da música absoluta, demonstra também grande fé. 

Afinal, não é possível demonstrar cientificamente que Deus existe, mas, no universo 

musical de Bach, sua existência pode ser constatada através de signos musicais, porque é 

sensível. A respeito dessa apreensão religiosa na arte, Luigi Pareyson determina que a arte 

sacra constitui-se como arte somente se é a arte própria de uma espiritualidade; que, para 

apreciar-lhe o valor artístico, seria necessário penetrar sua inspiração religiosa, sem que se 

perca sua natureza formativa (PAREYSON, 1997, pág. 52). Esta afirmação se aplica de tal 

maneira à música de Bach, que a dimensão teológica intrínseca à sua música jamais impediu 

que ela fosse apreciada por qualquer pessoa que a tenha escutado – ateu ou adepto de 

qualquer outra corrente de pensamento religioso. Nesse aspecto, seria curioso levantar uma 

hipótese filosófica: se, por acaso, se provasse cientificamente que Deus não existe, que 

Jesus de Nazaré sequer tenha sido um personagem histórico, perderia a obra de Bach o 

significado musical, ou o valor artístico? Esse questionamento, realizado em um contexto 

histórico distante, serve como metáfora para a compreensão da recepção da música de 

Chostakóvitch, tanto na época soviética, como nos tempos atuais. 

 Alguns compositores livres-pensadores tiveram a sorte de alcançar um grau maior 

de liberdade na atividade criadora. Entre estes, o caso mais ilustre é o de Beethoven. A 

despeito de sua relação próxima com as cortes austríacas, que nunca o libertaram 

completamente de suas posições políticas, Beethoven era muito ativo politicamente, e 

muito interessado nas questões sociais de seu tempo. A composição da Sinfonia no 3 

"Eroica", inicialmente intitulada Bonaparte, inspirada nos ideais da Revolução Francesa, se 

deu por iniciativa do próprio compositor. Não há dúvida de que Beethoven partilhava dos 

ideais iluministas que moveram a revolução. Antes mesmo da estreia da sinfonia, porém, 

decepcionado pelo fato de Napoleão ter se proclamado imperador, Beethoven altera o 
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título da obra para Sinfonia Eroica, com a dedicatória "para celebrar a memória de um 

grande homem".  Entretanto, a consagração histórica da música de Beethoven deu-se 

certamente pelas novíssimas ideias musicais presentes na sinfonia, e não por qualquer 

conotação filosófica extramusical que ela pudesse exprimir; o fato de ela um dia ter se 

chamado Bonaparte é citado nos dias de hoje como mera curiosidade. 

 Em muitos momentos da História, compositores receberam encomendas de obras 

musicais com a finalidade explícita de divulgar ideias e propostas políticas, ou fazer 

propaganda governamental propriamente dita. Tanto as ditaduras quanto as monarquias 

apreciavam as artes que lhes louvavam as vitórias e supostos méritos. Um dos exemplos 

mais célebres foi a encomenda da Abertura Solene Ano 1812 op. 49, de Piotr Ilitch 

Tchaikóvski. A obra foi escrita em 1880 para a consagração da Catedral de Cristo Salvador 

em Moscou, construída pelo Czar Alexandre I para celebrar a vitória do exército russo 

sobre o de Napoleão, na batalha de Borodino em 1812. A vitória "milagrosa" sobre o 

invencível exército francês deveria ser exaltada na música, que também era destinada às 

comemorações dos 25 anos da coroação do Czar Alexandre II. Contudo, o assassinato do 

Czar, em 13 de março de 1881, impediu que a obra fosse executada conforme seu plano 

inicial, em praça aberta, com o reforço da orquestra por uma banda marcial, a utilização de 

tiros de canhões verdadeiros e o toque dos sinos da catedral. Apesar disso, a estreia se deu 

em 20 de agosto de 1882, no recinto interno da igreja. 

 Pelas características da encomenda, a Abertura Solene Ano 1812 op. 49 preencheria 

todos os requisitos para ser uma obra "de ocasião". Após cumprir sua função, o tempo se 

encarregaria de esquecê-la, como tantas outras músicas, escritas para ocasiões e por razões 

semelhantes, caíram no esquecimento. Não foi esse, porém, o destino da Abertura Solene 

Ano 1812. Pelo contrário, há mais de um século ela é uma das obras mais famosas de 

Tchaikóvski e também uma das mais executadas no mundo inteiro. O compositor 

construiu um discurso musical repleto de signos musicais que fazem referências sociais e 

políticas: o hino nacional, o cântico sacro e a canção popular. Qual teria sido a razão da 

formidável popularidade alcançada pela obra: a identidade do povo com os signos musicais 

de referência utilizados pelo compositor ou a genialidade da construção da obra? Não 

parece que a primeira hipótese seja sequer plausível, pelo simples fato de que a identidade 

político-histórica dos signos musicais empregados é, no mínimo, controversa. A obra 

inicia-se com uma representação instrumental, tocada por um reduzido grupo de violas e 

violoncelos, do Tropário da Santa Cruz, uma antífona ordinária da liturgia ortodoxa russa, 

que originalmente apresenta o seguinte texto: 
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Tropário da Santa Cruz 
Antífona da Liturgia Ortodoxa Russa 

 
 

Спаси, Господи, люди твоя 
И благослови достаяние твое 
Победы  борющимся  
за веру правую 
и за святую Русь 
На сопротивные даруя 
И твое сохраняя крестом  
твоим жительство 

Salva, Senhor, a tua gente  

e abençoa as tuas conquistas 

Vitória aos que lutam  

pela fé ortodoxa  

e pela Rússia santa 

Contra os inimigos  

e protegendo com tua cruz 

concedendo a tua vida. (Tradução nossa) 
 

 Apresentamos a seguir a harmonização desse tropário na versão coral, com a 

transliteração do eslavo antigo para o português do Brasil11: 

 
Piotr Ilitch Tchaikóvski 

Abertura Solene Ano 1812 op. 49 
Versão coral da introdução 

 

 

 

                                                 
11

 Para ouvir os exemplos, consulte o Anexo II - CD 3 - Faixa 4 
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 Originalmente a obra não apresenta o texto para ser cantado, mas o Tropário é 

conhecido de memória por qualquer seguidor da fé ortodoxa russa; portanto, na época em 

que a música foi escrita, a mensagem política era evidente: "pela Rússia Santa e contra os 

inimigos". 

 A batalha é caracterizada por um movimento bastante agitado da orquestra, no 

melhor estilo do tópico Sturm und Drang. O avanço do exército napoleônico é 

representado por sucessivas apresentações dos motivos principais do hino A Marselhesa. Os 

tiros de canhão e a intensa movimentação descendente insinuam o recuo do exército 

francês. A vitória é triunfalmente celebrada por mais uma apresentação do Tropário, com a 

orquestra completa em dinâmica ff (fortíssimo), reforçada pela banda externa. Toda essa 

celebração culmina com a famosa marcha que prepara a entrada majestosa do hino nacional 

da Rússia Czarista, chamado Boje Tzaria Khrani, composto por Alexei Fiodorovitch Lvov 

em 1833, que encerra a obra. E observe-se que esta não é a única citação literal que 

Tchaikóvski faz deste hino em suas obras. Ele também aparece na Marcha Eslava e na 

Cantata de Abertura da Exposição Politécnica de Moscou, escrita em memória do czar Pedro, o 

Grande.  

 
Texto original e tradução do hino Boje Tzaria Khrani (tradução nossa) 

 

Боже, царя храни,  
сильный державный 
Царствуй на славу 
На славу нам. 
Царствуй на страх врагам 
Царь православный 
Боже, царя храни. 

Deus, proteja o czar,  

forte, majestoso. 

Reine para a glória 

Para a nossa glória. 

Reine para o medo dos inimigos 

O czar ortodoxo 

Deus proteja o czar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Partitura autógrafa do hino Boje Tzaria 
de Vassili Andreievitch Jukovski.12

 
 
 O espírito do povo russo

melodia folclórica russa chamada

tocada pela flauta e pelo corne ingl

                                                
12

 Museu de hinos da Rússia em h
Boje Tzaria Khrani, consulte o Anexo II 

Alexei Fiodorovitch Lvov 
Boje Tzaria Khrani 

Hino Nacional da Rússia Czarista 

Boje Tzaria Khrani, composto em 1833 por Alexei Fiodorovitch Lvov, sobre texto 
12 

O espírito do povo russo é invocado de maneira especial pela citação 

amada U vorot, vorot (У вoрот, вoрот; em português

tocada pela flauta e pelo corne inglês: 

         

Museu de hinos da Rússia em http:\\www.hymn.ru. Acesso em 20 de janeiro de 2011. Para ouvir o Hino 
, consulte o Anexo II - CD 3 - Faixa 3. 
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por Alexei Fiodorovitch Lvov, sobre texto 

pela citação literal de uma 

em português: No portão), 

 

. Acesso em 20 de janeiro de 2011. Para ouvir o Hino 
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 A despeito do significado político ou social de cada um desses materiais musicais 

utilizados por Tchaikóvski, o que se observa na partitura é a perfeição composicional de 

uma obra magistral: o equilíbrio perfeito entre um movimento agitado e a suavidade de um 

tema lírico, elaborados de forma extremamente criativa e completados por uma fanfarra 

contagiante, que culmina em um final triunfal. Ou seja, os materiais utilizados nessa obra, 

muito antes de representarem signos político-ideológicos, constituem elementos de poética 

musical absoluta, e a genialidade de seu tratamento é a responsável pelo reconhecimento 

mundial. Algumas curiosidades históricas confirmam esta interpretação, colocando em 

evidência os paradoxos da compreensão extramusical da obra: em 1812, nem a Marselhesa 

era o hino nacional da França nem Boje Tzaria Khrani era o da Rússia (este foi escrito 

somente 21 anos mais tarde, em 1833). Portanto, do ponto de vista histórico, são símbolos 

anacrônicos. Ainda mais contraditória se torna essa interpretação extramusical após a 

revolução de 1917, quando o estado soviético passou a utilizar a melodia da Marselhesa 

como hino nacional, até 191813, quando foi adotada oficialmente a Internacional. Portanto, a 

Marselhesa não era um incômodo para os revolucionários, ainda que, no contexto musical da 

obra de Tchaikóvski, representasse o exército francês que invadia a Rússia. Parecia, porém, 

inadmissível que a obra fosse executada no estado soviético com o final triunfante 

proclamando "Deus salve o Czar", mesmo sendo originalmente instrumental, sem o texto 

explícito. A citação do Boje Tzaria Khrani foi então substituída pela melodia do coro final da 

ópera Ivan Susanin de Mikhail Ivanovitch Glinka, que também já fora alterada por se 

chamar, originalmente, A vida pelo Czar, título igualmente inadmissível para o estado 

soviético. Já o Tropário da Santa Cruz, com suas referências religiosas e indiretamente 

monárquicas, foi preservado.  

 A impressionante recepção da obra em todo o mundo causou ainda outros 

equívocos de interpretação extramusical. O hábito de executá-la nas festividades da 

independência dos Estados Unidos da América, celebrada no dia 4 de julho, fez com que 

muitos norte-americanos imaginassem que Tchaikóvski a teria escrito para celebrar a vitória 

dos Estados Unidos sobre o domínio britânico, na guerra que aconteceu no mesmo ano, 

1812. Muitos artigos na rede mundial procuram explicar que a Abertura se refere às guerras 

napoleônicas, e nenhuma relação encerra com a independência dos Estados Unidos.14  

                                                 
13

 Museu de hinos da Rússia em http:\\www.hymn.ru - A versão russa da Marselhesa, escrita por Piotr Lavrov 
em 1875, também chamada de Rabotchaia Marselhesa (A marselhesa dos trabalhadores), apresenta um texto 
marcantemente revolucionário de referência socialista que não consiste na tradução do texto original francês. 
14

 GREEN, Aaron. The truth behind the 1812 Ouverture. "For the past 30 years, Tchaikovsky's 1812 Overture 
has been performed during countless United States' Independence Day celebrations, due largely in part to an 
exhilarating performance by the Boston Pops in 1974, conducted by Arthur Fiedler. In an effort to increase 
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 O estado soviético, com a ressalva da substituição do hino Boje Tzaria Khrani, 

reconhecia a qualidade musical da obra de Tchaikóvski, que nunca foi desqualificada por 

ser portadora de uma mensagem de propaganda monárquica, mas não há dúvida de que a 

substituição da melodia final constituiu uma clara mutilação da obra e da criatividade do 

compositor, em uma atitude de preconceito ideológico. Parece evidente que esse tipo de 

preconceito está presente também no julgamento de muitas obras de Chostakóvitch e de 

vários outros compositores, que, da mesma maneira que Tchaikóvski, escreveram uma 

música inserida no contexto social de sua época, carregando todas as suas contradições, 

sem que isso os impedisse de criar obras de valor musical inquestionável.  

 Mas o que pode ser dito da obra de Chostakóvitch se for verificado que, entre os 

materiais musicais utilizados na Sinfonia no 5, há um motivo derivado do hino czarista Boje 

Tzaria Khrani? É, inclusive, um de seus motivos principais, que será largamente 

desenvolvido, tanto no primeiro quanto no terceiro movimento, como uma ideia fixa. 

 

 

Boje Tzaria khrani 
Compassos 1 e 2 

 

Chostakóvitch - Sinfonia no 5 - I 
Motivo principal 3 - Compassos 6 e 7 

 Evidentemente, não se trata de uma citação literal, mas as semelhanças são 

inegáveis. Se for considerado o processo de desenvolvimento motívico adotado por 

Chostakóvitch, a relação de derivação se mostrará inequívoca. Qual é a importância de 

verificar a relação entre esses materiais dentro da análise da Sinfonia no 5? A utilização desse 

motivo poderia revelar uma conotação extramusical, como um leitmotiv que faria uma 

referência velada ao czarismo absolutista? Os equívocos interpretativos, anteriormente 

citados, que penalizaram a história da Abertura 1812 de Tchaikóvski, confirmam a 

pertinência de elementos da teoria analítica de Mikhail Bakhtín sobre a interpretação dos 

signos linguísticos, que possuem propriedades semelhantes aos signos musicais: todo signo 

tem relação intrínseca com uma ideologia e, por isso, comporta sempre uma ambivalência – 

                                                                                                                                               

ticket sales, Fiedler choreographed fireworks, cannons, and a steeple-bell choir to the overture, as 
Tchaikovsky himself called for the use of cannons in his score. Many Americans believe that Tchaikovsky's 
overture represents the USA's victory against the British Empire during the War of 1812, however, 
Tchaikovsky actually tells the story of Napoleon's retreat from Russia in 1812. In fact, Tchaikovsky even 
references the French national anthem La Marsellaise and Russia's God Save the Czar within the music. The 
USA was quick to adopt the piece, as it found itself lacking in the patriotic song department." In: 
http://classicalmusic.about.com/od/romanticperiod/qt/Tchaikovskys-1812-Overture.htm. Acesso em 22 de 
janeiro de 2011. 
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pode refletir ou refratar uma realidade, o que significa que pode apreendê-la com fidelidade 

ou distorcê-la (KONDER, 2002, pág. 115). Isso significa que, dependendo do 

posicionamento social e político de quem escuta a Sinfonia no 5, a utilização do tema Boje 

Tzaria Khrani pode assumir significados essencialmente distintos e contraditórios, 

distorcidos pela ideologia vigente em seu meio. Ao contrário do caráter originalmente 

afirmativo e marcial do Boje Tzaria Khrani, o motivo de Chostakóvitch, através da variação 

melódica para o modo frígio, apresenta-se sombrio e misterioso, o que denotaria uma 

abordagem crítica ambivalente. Podem considerar-se duas hipóteses interpretativas 

completamente diferentes dentro do contexto social e político da União Soviética dos anos 

30: ou se trata de uma distorção positiva de exaltação revolucionária, pró-stalinista, que cita 

o hino czarista como reminiscência amarga dos tempos da opressão monarquista; ou há 

uma distorção negativa antistalinista, em que a melodia representaria o próprio Stalin como 

ditador absolutista, uma espécie de czar vermelho. Parece inevitável optar pela segunda, 

mas, na verdade, o desenvolvimento de qualquer das hipóteses colocadas anteriormente 

conduzirá a uma interpretação parcial e distorcida, fruto infalível de uma visão ideológica. 

Por fim, este é o caminho que essa música tem percorrido desde seu surgimento: adeptos 

de correntes de pensamento ou de ação política antagônicas convergem na apreciação da 

obra magistral de Chostakóvitch. Alguns por acreditarem que estão frente ao maior 

expoente da música proletária; outros por verem no compositor um símbolo da resistência 

contra o terror de Stalin, cuja tendência de pensamento é equivocadamente confundida 

com a teoria revolucionária marxista-leninista.  

 O esforço da análise que procura abordar as questões exclusivamente musicais 

presentes nas Sinfonias nos 4 e 5 traduz-se na procura de elucidar a razão pela qual 

interpretações tão contraditórias da mesma obra conduzem à mesma conclusão: o 

comprometimento ideológico de um compositor não é relevante para o estudo e 

consequente julgamento da qualidade de sua obra, apesar de estar, implícita ou 

explicitamente, manifesto nela; portanto, não é capaz nem de agregar qualidade musical a 

essa obra nem de aliená-la. Karl Marx, expoente da crítica da Ideologia alemã, reconheceu o 

quanto seria vão e ridículo tentar desqualificar as epopeias de Homero, as tragédias de 

Ésquilo e Sófocles ou o teatro de Shakespeare, pelas marcas deixadas pela ideologia em 

suas obras (KONDER, 2002, pág. 45). Esse pensamento é partilhado por muitos músicos 

da atualidade, como o regente russo Alexandr Polichuk, professor do departamento de 
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regência orquestral do atual Conservatório Estatal de São Petersburgo15. Ao ser indagado 

sobre qual das versões do texto da Canção das Florestas op. 61, oratório escrito por 

Chostakóvitch para exaltar o plano de reflorestamento iniciado por Stalin no período pós-

guerra, deveria ser executada nos dias de hoje: se a versão original, que encerrava a obra 

com a frase "Glória a Stalin, o sábio" ou a que foi adotada após a morte do ditador, em que 

essa frase teria sido substituída por "Glória ao partido sábio", igualmente anacrônica ao 

considerar a derrocada do Partido Comunista da União Soviética no fim do século XX, o 

regente responde unicamente: "Isso não importa. O que importa é a música." 

 Nesse contexto, o reconhecimento de que os tópicos de expressão musical, 

independentemente de representarem a manifestação de um status quo cultural e sociológico 

(pois também são signos musicais de referência social e artística), consistem em ideias 

musicais absolutas, constitui, além de uma ferramenta de análise estilística fundamental,  

também um critério capaz de emitir julgamentos estéticos de forma mais imparcial, que 

sejam menos influenciados por fatores políticos e ideológicos e evidenciem as qualidades 

musicais intrínsecas das obras. 

 

1.5 – IDEOLOGIA E POÉTICA MUSICAL 

 

 Por suas atribuladas ligações políticas, a música de Chostakóvitch sempre foi 

considerada pela crítica musical, em especial no mundo ocidental, como obra de cunho 

eminentemente ideológico, sempre vista e julgada a partir dessa concepção, como se fosse 

um critério primordial para sua análise. É, porém, chegado o momento de reconhecer que 

essa avaliação carrega muito mais distorções ideológicas do que seu próprio objeto – em 

primeiro lugar, porque achar que a poética musical de Chostakóvitch seja de "cunho 

eminentemente ideológico" representa, no mínimo, uma enorme ingenuidade na 

compreensão da História da Música. Se for analisado a fundo o conceito de ideologia 

proposto por Marx, ver-se-á que não há obra artística que não traga, implícita ou 

explicitamente, a marca das distorções ideológicas da sociedade e da época em que foi 

escrita; no entanto, como já foi esboçado, isso jamais foi relevante para o julgamento 

qualitativo das principais obras-primas produzidas pelas belas-artes ao longo dos séculos e 

milênios. 

                                                 
15Estas declarações foram feitas em um encontro informal acontecido durante o estágio em regência 
orquestral realizado por Luciano de Freitas Camargo no Conservatório Estatal de São Petersburgo, em 
outubro de 2007. 
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 Baseado na proposta conceitual de Mario Stoppino, manifestada no Dicionário de 

Política coordenado por Norberto Bobbio, Leandro Konder, em seu livro A questão da 

ideologia, faz uma distinção importante quanto à polissemia do conceito de ideologia. Há um 

significado fraco e um significado forte: 

O significado fraco é aquele em que o termo designa sistemas de crenças 

políticas, conjuntos de ideias e valores cuja função é a de orientar 

comportamentos coletivos relativos à ordem pública. O significado forte 

é aquele em que o termo se refere, desde Marx, a uma distorção no 

conhecimento. Na primeira acepção, o conceito é neutro; na segunda é 

crítico, negativo. (KONDER, 2002, pág. 10). 

 Considerando que o aspecto original da palavra alude então às representações 

ideologicamente distorcidas da realidade política e social, podem imaginar-se os sucessivos 

equívocos causados por sua utilização na crítica musical. Se o conceito de ideologia nasceu 

exatamente da crítica à concepção hegeliana, que se mostrava essencialmente limitada não 

naquilo que observava, mas no que não era capaz de observar, conclui-se que a concepção 

da música de Chostakóvitch como obra ideológica já é, em si, um julgamento 

ideologicamente distorcido, exatamente por não ser capaz de perceber que todas as obras 

artísticas, em maior ou menor grau, carregam a marca das distorções ideológicas de seu 

tempo. 

 "Não a sociedade para o artista, mas o artista para a sociedade", afirmou Guiorg 

Plekhánov (1856-1918), pensador e militante político (PLEKHÁNOV, 1924, pág. 121) que 

pertenceu à primeira geração de marxistas da Rússia, que procurou sintetizar as ideias do 

pensador alemão para aplicá-las na prática. Ele se esforçou para identificar os interesses 

materiais das classes sociais também nas manifestações artísticas. Segundo Konder, suas 

análises estéticas "ficavam no plano da obviedade, ou, o que é pior, resvalavam para 

condenações unilaterais e tropeçavam em formulações empobrecedoras, que não 

respeitavam a densidade e a complexidade das obras de arte criticadas". Plekhánov 

desenvolveu o conceito de equivalente social da obra de arte, que estabelecia uma relação entre 

o conteúdo da obra e as condições sociais do artista no momento de sua concepção, 

tratando-as como ilustrações de seu quadro histórico e de suas circunstâncias sociais, 

incluindo os valores políticos. Essa visão restringia o valor das obras de arte à capacidade 

de traduzir ou explicitar uma verdade anterior a elas, desconsiderando o valor da 

originalidade, da inovação, portanto, da invenção na produção artística. Em suma: "as obras 

de arte refletiriam a inserção de seus criadores em suas respectivas sociedades e os valores 
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políticos que os artistas encampavam, isto é, a ideologia. Deveriam refleti-los com nitidez." 

(KONDER, 2002, pág. 56). Este pensamento, legítimo de uma poética revolucionária 

marxista-leninista, torna-se vicioso quando adotado como parâmetro estético universal por 

muitos pensadores do início do século XX, tendo sido responsável por inúmeros 

fenômenos ligados à arte considerada "revolucionária". Foi esse princípio que lançou os 

fundamentos da corrente de pensamento artístico denominada realismo socialista, que 

marcaria decisivamente a produção musical na União Soviética e em vários outros países; 

foi também o estopim de manifestações públicas de repúdio aos clássicos, tanto na música 

como na literatura, como a queima pública de livros realizada durante a Revolução Cultural 

na China em 1966.  

 Centralizando o tema na problemática da música do século XX, observa-se que a 

questão do conteúdo ideológico manifesto mostra-se ainda mais subjetiva e ambígua. Para 

Luigi Pareyson, a forma artística é expressiva quando seu ser é um dizer; portanto, ela não 

tem um significado, mas é um significado (PAREYSON, 1997, pág. 23). Por essa razão, o 

estudo dos tópicos de expressão musical constitui importante ferramenta analítica, pois 

permite compreender musicalmente uma obra, sem que seja necessário recorrer a vínculos 

exteriores ao universo musical, que possam atribuir significados talvez não ligados à ideia 

original do autor, ou seja, ideologicamente distorcidos do ponto de vista interpretativo. 

Trata-se, portanto, de um apelo à consciência de que a ideologia influencia tanto a 

produção artística como a crítica, desde o passado mais remoto até os dias atuais. 

 Todas essas considerações pretendem revelar que o olhar à música de 

Chostakóvitch, sem ignorar as distorções ideológicas características (e mesmo legítimas!) de 

sua poética musical, deve reconhecer o valor musical inalienável de suas formas novas, 

evitando o julgamento maniqueísta pelo qual suas obras de conteúdo político explícito são 

condenadas por uma crítica inversamente semelhante ao equivalente social da obra de arte de 

Plekhánov, porém, do ponto de vista do liberalismo social-democrata, cuja ideologia, 

apesar de difundida mundialmente, é igualmente distorcida. 

 Nesse contexto, esta análise musical se propõe discernir a singularidade musical de 

Chostakóvitch, cujo interesse estético é muito mais significativo do que qualquer conteúdo 

político, latente ou revelado. Afinal, a substância de uma obra musical só pode alcançar 

significância se esta lhe for conferida por uma poética singular, pois há tantas obras 

musicais com conteúdo filosófico ou político, escritas por pequenos e grandes artistas, que, 

apesar disso, caíram no esquecimento. 
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 Este trabalho se empenhou, então, em realizar um processo analítico que busque 

ultrapassar a superfície ‘manifesta’ da obra de Chostakóvitch, e lhe examine o significado 

musical latente – procedimento que, em certos aspectos, partilha o fundamento do 

“paradigma indiciário” de Carlo Ginzburg, em que o pormenor menos perceptível funciona 

como elemento revelador. Ginzburg inspirou-se no método investigativo do perito italiano 

Giovanni Morelli, que verificava a autenticidade de pinturas não pela observação das 

características estilísticas mais marcantes, facilmente observáveis pelos falsários, mas pelo 

exame de detalhes secundários tidos como irrelevantes, como, por exemplo, o modo como 

o artista pintava unhas ou orelhas. Tal paradigma  

(...)se concentra na percepção de signos que em geral possuem "a 

involuntariedade dos sintomas", (...) e pode se converter num instrumento para 

dissolver as névoas da ideologia que, cada vez mais, obscurecem uma estrutura 

social como a do capitalismo maduro". (...) São os pormenores, quando nos 

deixamos surpreender por eles, que abrem a construção do nosso conhecimento 

para as revisões imprescindíveis ao reconhecimento da infinitude do real e à 

assimilação do novo (KONDER, 2002, pág.  198). 

Mais precisamente, este procedimento deverá ser comparado à leitura a contrapelo 

proposta por Walter Benjamin no fragmento 7 Sobre o conceito de história – leitura de dupla 

perspectiva, que lia nos monumentos de cultura o subtexto da barbárie, na materialidade do 

que é exaltado, os apelos do que é reprimido (BENJAMIN, 1994, pág. 225). Benjamin 

reconhecia nas artes – e nas produções humanas de modo geral – uma dimensão onírica 

profundamente reveladora, que reside não na eloquência dos monumentos, mas nos 

insuspeitos ‘resíduos’ do cotidiano (BENJAMIN, 2010, Passagens, N1a, 8). Benjamin não 

propõe, no entanto, um mergulho na dimensão onírica da vida, mas a busca do que ele 

chama de “constelação do despertar” (Passagens, N1, 9). Trata-se de uma leitura dialética em 

que a revelação resulta dos entrecruzamentos de duas ordens de discurso – uma direta, 

declarada, e uma cifrada, onírica, que se manifestaria de modo inconsciente nos aspectos 

menos ‘notáveis’ da vida. É dessa poética profunda (à qual Benjamin atribuía, inclusive, um 

momento preciso de ‘legibilidade’) que trataremos aqui: a que evidencia uma ordem de 

discurso musical que, embora encoberto pela eloquência do discurso revolucionário, 

produz significados que ultrapassam os limites ideológicos deste e conferem à obra uma 

vitalidade perene. E o faremos com a convicção de que, sem uma perspectiva dialética que 

possa abranger as incongruências inerentes a obras produzidas em um momento de tanta 

tensão – e paixão – social, qualquer análise musical da obra de Chostakóvitch resultaria 

insuficiente e redutora.       
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CAPÍTULO 2 – ESTUDO ANALÍTICO DA SINFONIA NO 4, OP. 43 

 

 2.1 - A SINFONIA NO 4 

 A Sinfonia no
 4, op. 43 representou uma radicalização do processo composicional de 

Chostakóvitch. Excetuando-se as óperas Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk e O Nariz, suas 

obras anteriores parecem ensaios quando comparadas às dimensões dessa sinfonia.  O 

ímpeto da construção de uma sinfonia monumental foi resultado do evidente fascínio pela 

música de Mahler, que lhe fora apresentada por Ivan Sollertinski, seu amigo e musicólogo, 

autor da primeira biografia de Mahler em língua russa. 

 A obra começou a ser composta em 13 de setembro de 1935 e foi concluída em 20 

de maio de 1936. Concebida, portanto, antes dos incidentes que culminaram com a 

publicação do artigo Caos em vez de música e o consequente banimento da música do 

compositor em janeiro de 1936, foi completada no período imediatamente posterior a esse 

evento. Isso significa que a concepção inicial foi incentivada pelo êxito de suas obras 

anteriores, em especial da ópera Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk e das Sinfonias nos 2 e 3, 

que traziam traços do experimentalismo característico da produção musical soviética dos 

anos 20. Inspirado pela música de Mahler, Chostakóvitch parece ter acreditado, então, ser 

possível construir uma narrativa sinfônica épica, longa e heroica, não baseada no 

romantismo alemão como em Mahler, mas nos elementos musicais desenvolvidos em suas 

próprias obras até aquele momento: o tópico zavôd da Sinfonia no
 2, o construtivismo 

temático (ou invenção contínua) da Sinfonia no
 3 e o lirismo singular da ópera Lady Macbeth. 

O compositor manteve-se firme no projeto, mesmo após ter sido acusado de formalismo 

pelo artigo do Pravda. Ao que indicam os documentos da época, o significado do termo 

"formalismo" era ainda impreciso naquele momento, porque aqueles que o mencionavam 

como tendência composicional antirrevolucionária tinham precários conhecimentos 

musicais.  

Para as autoridades, era, pois, necessário desenvolver uma teoria que pudesse ser usada 

como padrão de julgamento de obras musicais, mas que seria, na verdade, um argumento 

supostamente artístico para perseguições claramente políticas. Por isso, o próprio 

Chostakóvitch não sabia exatamente de que era acusado quando foi dito que sua música era 

"desarmônica, neurastênica e degenerada". Mas certamente o sentimento de perseguição 

deixou sua marca na partitura da Sinfonia no
 4, que chegou a ser ensaiada pelo regente Fritz 

Stiedry, mas cuja estreia, marcada para a temporada de 1936 da Filarmonia de Leningrado, 

foi cancelada por causa do clima de terror desencadeado pelo artigo no jornal, que a cada 
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dia ficava mais intenso. A partitura teve que esperar 25 anos até ser apresentada pela 

Filarmonia de Moscou sob a regência de Kirill Kondrachin, em 30 de dezembro de 1961, 

decorridos oito anos da morte de Josef Stálin.   

 A obra é constituída por 3 movimentos, estrutura incomum para a forma de uma 

sinfonia: 

Movimento I – Allegretto poco moderato 

Movimento II – Moderato con moto 

Movimento III – Largo. Allegro. 

 Essa estrutura torna-se ainda mais peculiar quando se observa que se trata de dois 

enormes blocos musicais complexos, separados por um movimento central 

comparativamente mais simples, ao estilo de um scherzo. O terceiro movimento, 

extremamente complexo, nem sequer apresenta uma unidade estrutural evidente, 

aproximando-se mais de uma reunião de diferentes episódios ou movimentos sequenciados 

do que de um finale propriamente dito. Também esta singularidade formal faz referência às 

estruturas assimétricas das sinfonias de Mahler, em especial a no
 3, que traz uma sequência 

de 6 movimentos de dimensões desiguais, ou da no
 8, exemplarmente monumental, que 

apresenta dois movimentos tão longos e complexos que parecem, cada um deles por si, 

uma obra musical autônoma. A recorrência dos tópicos de expressão caracterizados pelo 

Ländler e recortes de citações completam a referência mahleriana. É, porém, na sonoridade 

orquestral, incluindo combinações de instrumentação, que a influência de Mahler fica mais 

evidente. O manejo dos grandes naipes instrumentais, alternados com longas sequências de 

instrumentos solistas, remete ao pensamento orquestral mahleriano. Por outro lado, a 

utilização de notas ou acordes em longos pedais ou de texturas pontilhistas enfatiza um 

interesse diferenciado pelo som orquestral e suas nuances, em um movimento nítido de 

valorização do timbre, que por vezes chega a se sobrepor ao interesse melódico ou 

contrapontístico, aproximando-se da poética que foi definida por Schönberg como 

Klangfarbenmelodie (melodia de cores sonoras) ou, em português, “melodia de timbres” 

(SCHÖNBERG, 2001, pág. 579), desenvolvida mais tarde também por Stockhausen e 

Messiaen, além de Villa-Lobos, Webern, Stravinsky, Bartók e tantos outros compositores 

do século XX. A seguir é apresentada a lista de instrumentos utilizados na orquestração da 

Sinfonia no 4.  
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Sinfonia no 4 

Instrumentação 

e abreviações utilizadas na análise 

 

2 Piccolos  (Picc.) 

4 Flautas     (Fl.) 

4 Oboés (IV=Corne inglês) (Ob./CI) 

Clarinete piccolo (Mi bemol) (ClP) 

4 Clarinetes (Si bemol, Lá) (Cl.) 

1 Clarone (ClB) 

3 Fagotes (Fg.) 

1 Contrafagote (Cfg.) 

 

8 Trompas (Fá) (Tpa) 

4 Trompetes (Si bemol) (Tpe) 

3 Trombones (Tbn) 

2 Tubas  

 

Tímpanos I (3) (Timp.) 

Tímpanos II (3) 

Triângulo 

Caixa clara 

Castanholas 

Prato suspenso 

Pratos a 2 

Gran cassa (GC) 

Tam-tam 

 

 

 

Campanelli (Glockenspiel) 

Xilofone (Xilo) 

Celesta 

2 Harpas 

 

 

 

Violinos I    (Vln) 

Violinos II 

Violas      (Vla) 

Violoncelos     (Vlc) 

Contrabaixos   (Cbx) 

 

 

 

 

 2.2 – ANÁLISE DO PRIMEIRO MOVIMENTO 

 

 A realização de uma análise detalhada do primeiro movimento tem por objetivo 

identificar as singularidades da escrita de Chostakóvitch em comparação com os 

paradigmas formais, retóricos e fraseológicos da sinfonia clássica, de forma que seja 

possível reconhecer, no ordenamento de suas ideias musicais, sua proposta particular de 

discurso musical. Os elementos musicais identificados constituirão uma referência 



 

48 

importante na apreciação de sua obra, a fim de que o debate musicológico não seja 

distorcido pela dimensão política atribuída a sua produção artística. O levantamento 

destina-se também a um estudo comparativo em relação ao processo composicional da  

Sinfonia no 5, a fim de assinalar semelhanças e diferenças, iluminando a reflexão sobre a 

influência das questões políticas e sociais de seu momento histórico na poética do 

compositor.   

 Do ponto de vista formal, observa-se influência mahleriana na estrutura da Sinfonia 

no 4. Apesar da busca constante pela construção referencial de funções formais nos 

movimentos de abertura de suas sinfonias, Mahler descaracteriza a forma-sonata pelo 

constante acréscimo de episódios e seções complementares, exatamente os elementos que 

fazem com que a obra alcance dimensões monumentais. Chostakóvitch, tendo abandonado 

a forma-sonata desde a composição da Sinfonia no 1, quando ainda estudava no 

Conservatório de Leningrado, procura na Sinfonia no 4 retomá-la como princípio retórico de 

construção formal, apesar de não haver uma estrutura de planos tonais evidente, 

característica dessa forma musical. Isso ocorre principalmente porque a invenção contínua 

e o tópico zavôd constituem processos essencialmente atonais, tornando bastante singular a 

estrutura harmônica idealizada por Chostakóvitch na Sinfonia no 4: ela se baseia 

essencialmente em uma harmonia de terças menores, em uma tendência clara de evitar as 

tríades perfeitas, distanciando-se da harmonia tonal. 

 Considerando essa divergência da estrutura tonal típica, a construção formal 

fundamenta-se principalmente no aspecto retórico. Nesse sentido, a organização dos temas, 

a criação de texturas e tópicos musicais são os principais elementos; a estrutura tradicional 

da forma-sonata fica obscurecida. Essa tendência é acentuada pela característica do 

compositor de realizar exposições extremamente longas, em contraste com recapitulações 

concisas, abreviadas, reduzidas ao elemento mínimo de identidade com a exposição. 

Segundo Hugh Ottaway, no primeiro movimento da Sinfonia no 4, "toda sugestão 

convencional da forma-sonata é conscientemente evitada, mas o princípio da sonata é 

ativamente adotado" (LONGMAN, 1989, pág. 7). Muitos musicólogos, como Bernd 

Feuchtner (FEUCHTNER, 2002, pág. 99), Eric Roseberry (ROSEBERRY, 1989, pág. 389) 

e Richard Longman (LONGMAN, 1989, pág. 8), reconhecem nesse primeiro movimento 

uma forma-sonata "com ressalvas". O fato mais intrigante é que a análise dos três diverge 

consideravelmente quanto ao seccionamento formal, como se demonstra no quadro 

comparativo a seguir:   
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Estrutura Formal do Primeiro Movimento 
Quadro comparativo entre as interpretações dos musicólogos B. Feuchtner, E. Roseberry e R. Longman 

 
 

Seções FEUCHTNER ROSEBERRY LONGMAN 

EXPOSIÇÃO 1o grupo Início Início Início 

2o grupo C. 249 C. 261 C. 261 

DESENVOLVIMENTO  C. 477 C. 372 C. 477 

RECAPITULAÇÃO  C. 882 C. 906 C. 906 

CODA  C. 1006 C. 1031 - 

 

 Basta olhar esse quadro para concluir que a estrutura formal da obra não é evidente. 

A discrepância dimensional e elementar entre a exposição e a recapitulação torna a 

estrutura consideravelmente complexa, e sua análise depende de uma revisão dos conceitos 

elementares da forma-sonata, a fim de discernir as questões retóricas de forma 

independente dos processos do aspecto tonal, tão relevante para a sonata clássica. Mesmo 

alguns princípios retóricos, como a oposição entre temas ou grupos temáticos, mostram-se 

complexos na obra de Chostakóvitch, uma vez que, dentro da própria estrutura das 

subseções, existem relações de oposição interna entre eventos que parecem ser autônomos.  

 Considerando então os fatores de semelhança e de divergência em relação ao 

paradigma da forma-sonata, apresentamos a seguir uma interpretação formal do primeiro 

movimento. 

 

ESTRUTURA FORMAL DO PRIMEIRO MOVIMENTO 

 

Seções Compassos Função Formal Classe de  
Tom central 

EXPOSIÇÃO 

 

01 Primeiro Grupo Temático  Dó (3a m)/Lá (3a m) 

206 Seção de expansão Lá b 

261 Segundo Grupo Temático Lá (3a M) 

DESENVOLVIMENTO 

 

477 Subseção de desenvolvimento 1 Dó (3a m) 

580 Subseção de desenvolvimento 2 - 

787 Subseção de desenvolvimento 3 Dó# 

853 Retransição Sib - Fá# 

RECAPITULAÇÃO 906 Primeiro Grupo Temático Dó (3a m)/Lá (3a m) 

937 Segundo Grupo Temático Lá (3a m) 

CODA 1006 Coda Dó (3a m) 
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 As informações referentes às classes de tom16 centrais não se referem a tonalidades 

propriamente ditas, mas a tons centralizadores não direcionais. Quando há indicação da 

terça (maior ou menor), significa que há predominância dessa harmonia determinada ou 

dos modos cujo terceiro grau corresponde ao intervalo indicado (dórico, frígio, eólio e 

lócrio para menor e jônio, lídio e mixolídio para maior, além de coleções não referenciais). 

A linguagem musical de Chostakóvitch está relacionada às poéticas atonais que se 

desenvolveram no século XX, em um caminho alternativo à saturação cromática adotada 

por Schönberg e pela Escola de Viena, e que, por isso, são também denominadas pós-

tonais. Em essência, sua linguagem musical pode ser definida como resultando de um 

pensamento linear polimodal. Esse polimodalismo vai englobar não só os tradicionais 

modos eclesiásticos, mas também as escalas pentatônicas, escalas de tons inteiros, 

octatônicas e conjuntos irregulares, além de, eventualmente, não descartar os modos tonais 

maior e menor. O modo maior é considerado como tal somente se há na frase uma 

direcionalidade que se relacione com sua funcionalidade harmônica; caso o tratamento 

dado ao material seja modal, esse modo será identificado como jônio. Para caracterizar o 

modo menor, a melodia deve apresentar as alterações típicas: o sétimo grau elevado para 

formação da sensível, e eventualmente também o sexto grau. Não havendo essas alterações, 

esse modo será denominado eólio.    

 O emprego de escalas e coleções simétricas, tais como a escala octatônica, de tons 

inteiros, e mesmo a escala pentatônica e o modo dórico, gera ausência de direcionalidade 

tonal, ainda que possa haver uma classe de tom central. Este pode ser um som prolongado 

em forma de pedal, ou identificado por meio da repetição de notas, acordes ou motivos em 

ostinato, ou ainda pela direcionalidade unicamente melódica. 

 A diversidade de coleções de sons utilizadas é mais um fator na singularidade da 

escrita de Chostakóvitch. No caso da Sinfonia no 4, por exemplo, ele não privilegia a clareza 

das formas tradicionais, não obstante se observe a intenção de recapitular o segundo grupo 

temático em lá (3a menor), quando este foi apresentado, na exposição, em lá (3a Maior), em 

uma aproximação com o paradigma da sonata clássica. Tais relações tonais, porém, estão 

longe de ser evidentes. Pelo contrário, observa-se o uso de movimentos melódicos e 

progressões harmônicas não convencionais, que dificultam a delimitação das frases 

musicais, que se sucedem em um fluxo contínuo, acentuado pela ausência de 

                                                 
16

 Classes de tom (pitch classes): pela definição de Allen Forte, uma classe de tom é uma das doze classes de 
sons absolutos existentes no sistema temperado, de dó (0) até si (11), independentemente de sua notação (que 
inclui relações de enarmonia) ou altura (FORTE, 1973, pág. 210). 
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direcionalidade do material. Os parâmetros primários para a demarcação das frases, como 

melodia, harmonia e ritmo, não são aqui os determinantes da estrutura formal – o que dá 

lugar também a parâmetros tradicionalmente considerados secundários, como textura, 

orquestração e dinâmica; considere-se em especial a ausência de cadências tonais17, que 

torna fundamental a observação dos eventos com características de gestos cadenciais. O 

paradigma retórico início - meio - fim, elemento de coerência característico na música do 

classicismo segundo suas próprias convenções musicais (AGAWU, 2009, pág. 51), é várias 

vezes contrariado pela escrita de Chostakóvitch, que apresenta eventos musicais com 

particularidades estruturais que não correspondem à sua disposição cronológica, tais como 

frases que se iniciam com gestos conclusivos, que convencionalmente estariam no 

encerramento de um evento, e frases cujos finais não apresentam força conclusiva 

suficiente, mas uma suspensão típica de seções intermediárias. O emprego sistemático 

desse processo resulta em um fluxo musical contínuo, que, em certa medida, também faz 

referência ao universo musical mahleriano. Nas sinfonias de Mahler, encontram-se 

características semelhantes, porém inseridas em um contexto tonal de referência; já na 

música de Chostakóvitch, esse sentido segue uma lógica inteiramente própria, não 

convencional. 

 

 2.2.1 – ANÁLISE MOTÍVICA  

 O processo composicional da Sinfonia no 4 dá continuidade à tendência de 

pensamento construtivista já encontrado nas Sinfonias nos 2 e 3: a forma não se baseia no 

desenvolvimento temático propriamente dito, mas na invenção contínua, cuja consistência 

está enraizada em outros aspectos musicais, como os tópicos de expressão, a textura, a 

instrumentação e a dinâmica. Entretanto, esse processo, radicalizado na segunda e terceira 

sinfonias com a total ausência da repetição de temas ou derivação motívica expressa, passa 

agora a incluir um discreto trabalho motívico. Ainda assim, o tratamento dado aos motivos 

na Sinfonia no 4 é bastante diverso da variação em desenvolvimento consolidada pela música 

do século XIX; Chostakóvitch a retomará, de forma singular, a partir da Sinfonia no 5. Pode-

se dizer que o trabalho motívico na quarta sinfonia constitui mais um processo 

sintagmático do que um encadeamento de derivação de paradigmas. Os motivos básicos 

utilizados pelo compositor apresentam caráter fragmentário e recebem tratamento 

                                                 
17

 James Hepokoski considera que as cadências autênticas perfeitas, presentes tanto no fechamento essencial 
da exposição quanto no fechamento essencial estrutural da recapitulação, constituem os pontos cardeais da 
forma-sonata clássica (HEPOKOSKI; DARCY, 2006, pág. 20). 
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igualmente fragmentário, apresentando relações de semelhança longínquas, mas sutilmente 

perceptíveis, cuja definição, todavia, depende de investigação detalhada. Não se trata da 

adoção de padrões temáticos determinados para posterior desenvolvimento, mas do 

estabelecimento gradual de contornos melódicos através da correlação de materiais 

utilizados ao longo de cada seção. Esse processo torna a análise bastante complexa, uma 

vez que raramente é possível determinar com exatidão o que poderia ser classificado como 

Grundgestalt (configuração fundamental) na teoria de Schönberg (SCHÖNBERG, 1991, pág. 

36).  

 Considerando que a derivação motívica na Sinfonia no 4 é de caráter elementar na 

singularidade da obra, esta análise não pretende estudar pormenorizadamente esse 

processo, mas principalmente identificar as correlações materiais, que não são evidentes. 

Diante das dimensões monumentais e da complexidade formal da sinfonia, coloca-se como 

desafio a identificação dos fatores de coerência do discurso musical, muito mais ligados ao 

tópico de expressão ou textura instrumental do que ao processo temático propriamente 

dito. Este, entretanto, a despeito de sua lógica pouco evidente, constitui ainda assim um 

importante fator de coerência do discurso.   

 Para alcançar esse objetivo, é suficiente a possibilidade de estabelecer as relações 

entre os materiais. Essa tarefa exige a transcendência do conceito tradicional de motivo. 

Em meio à textura densa e abundante do primeiro movimento, qualquer relação de 

analogia rítmica ou melódica bastará para o estabelecimento de uma identidade do material. 

Isso significa que a análise motívica parte do pressuposto de que, não havendo a repetição 

literal dos motivos necessária ao estabelecimento de uma Grundgestalt (configuração 

fundamental), quaisquer variações de um material que contenham semelhanças rítmicas ou 

melódicas serão consideradas análogas, incluindo, de modo geral: 

1. inversões de sentido melódico (intervalos ou movimentos em graus conjuntos 

ascendentes e descendentes); 

2. semelhanças de perfil melódico, abrangendo processos de expansão ou 

compressão intervalar; 

3. analogias rítmicas, compreendendo a expansão ou compressão de figuras de 

duração, em aumentação ou diminuição, estejam ou não em proporções exatas; 

4. variações por ornamentação, considerando a adição de notas de passagem ou de 

floreio, desde que mantido o perfil melódico original, a partir da concepção 

analítica schenkeriana; 
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5. derivação aspectual ou fragmentada, quando dois materiais se assemelham apenas 

parcialmente ou por um aspecto determinado, seja no movimento rítmico ou na 

sucessão de alturas, ainda que sejam claramente divergentes por outros aspectos. 

Nesses casos, a identificação do material será apresentada como texto tachado. 

 Chostakóvitch apresenta ideias musicais em sequência nas quais é possível 

identificar aspectos característicos que serão relacionados, em diferentes graus de variação, 

com as ideias subsequentes. Portanto, não se trata de variação progressiva de motivos, mas 

de elaboração de novas ideias musicais a partir da combinação de determinados aspectos 

dos motivos básicos apresentados – como ritmo, melodia, articulação e timbre –, 

constituindo um diálogo intertemático, em um processo intermediário entre o 

construtivismo radical, em que nenhum material é repetido ou recapitulado, adotado nas 

Sinfonias nos 2 e 3, e o encadeamento de formas-motivo derivadas, empregado na Sinfonia no 

5.   

 O estabelecimento de um critério analítico que abranja a singularidade do processo 

temático da Sinfonia no 4 envolve o conceito de gesto musical. Apesar da complexidade 

teórica, minuciosamente estudada por Robert Hatten, sua aplicação permite identificar 

relações textuais dificilmente perceptíveis com as ferramentas analíticas usuais (HATTEN, 

2004, pág. 93).  

 Para esse autor, o gesto musical é uma formativa expressiva e enérgica através do 

tempo. Baseado no afeto humano e sua comunicação, não deve ser compreendido como 

evento sumariamente análogo às ações físicas, não obstante o fato de que vários gestos 

físicos apresentam íntima ligação com gestos musicais, em especial os estilos de dança e 

marcha. Mas o gesto musical transcende a dimensão física: envolve também a expressão de 

uma ação retórica, como mudanças súbitas, colapsos, interrupções etc. Gestos retóricos 

interrompem ou debelam o discurso musical em curso, contribuindo para uma trajetória 

dramática contrastante. Os gestos podem ser compreendidos a partir de todos os 

elementos da música, mas não podem ser reduzidos a eles: constituem uma Gestalt com 

significados emergentes, e não simplesmente formas rítmicas ou melódicas. Os elementos 

sintetizados em um gesto musical incluem aspectos específicos como timbres, articulações, 

dinâmicas, ritmos, e sua coordenação com outros níveis sintáticos, como a condução das 

vozes, métrica e fraseado. Por fim, os gestos culturais, como danças ou marchas estilizadas, 

constituem sínteses determinadas, definidas como tópicos de expressão musical.  

 Gestos de dimensões motívicas podem ser percebidos como temáticos para um 

movimento; consequentemente, podem ser sujeitos a desenvolvimento e variação, além da 
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evolução por variação desenvolvida. O gesto é um elemento complexo, que possui início e 

fechamento e, por isso, pode conter em si unidades menores, como uma série de gestos ou 

unidades gestuais. Essas unidades são análogas às unidades prosódicas do discurso, 

organizadas em pontos centrais de ênfase. 

 Um exemplo de gesto musical recorrente na poética de Chostakóvitch é o fugato. 

Em todas as suas sinfonias encontram-se eventos de caráter imitativo, com entradas 

sucessivas de vozes. Analisando-se, porém, o material temático desses eventos do ponto de 

vista estrito do contraponto tradicional, eles não constituem uma "imitação" propriamente 

dita. Entretanto, o perfil melódico, a articulação, o timbre – o gesto, portanto –, aproxima 

esses eventos, e a percepção da grande forma, com suas entradas sucessivas, significa 

também uma interpretação gestual mais ampla. 

 Ainda assim, é necessário realizar uma catalogação dos motivos básicos, com a 

ressalva de que o tratamento dado a esse material seja de caráter gestual, e não estritamente 

melódico. Essa exposição visa também a favorecer a identificação da combinatorialidade 

dos materiais fragmentados na dedução melódica dos gestos musicais.  

 Os materiais musicais foram catalogados em 15 motivos básicos, 3 motivos 

compostos e 2 figurações. Os motivos básicos são elementos musicais condensados, reduzidos 

a um gesto formativo único, ainda que possa ser repetido, recortado ou ampliado. Os 

motivos compostos possuem caráter temático e são formados por gestos mais complexos ou 

por combinação de motivos. As figurações são células musicais deduzidas de motivos que 

podem ser encadeadas, formando texturas musicais. 

 

 

 

 O motivo básico 1 constitui, em conjunto com o motivo básico 2, o pórtico de 

abertura da obra. Em virtude de sua pregnância, será fundamental para a delimitação da 

seção de recapitulação. A extrema simplicidade – um movimento de três tons inteiros 

descendentes – torna sua presença identificável em diversos elementos da obra, incluindo 

elementos não melódicos executados pela percussão. A bordadura de duas semicolcheias 

de sua primeira configuração servirá também a uma importante relação de derivação, ainda 

que longínqua, dos motivos básicos 2, 3 e 4. 
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 Do ponto de vista rítmico, o motivo básico 2 reúne os elementos que definem o 

estilo de marcha da obra. O perfil melódico será variado de forma incessante. A 

característica anacrúsica de duas semicolcheias é herdada da primeira configuração do 

motivo básico 1. É o único motivo repetido literalmente na recapitulação, na forma e 

sonoridade originais. De seu movimento rítmico deriva o motivo básico 3 e, de forma mais 

remota, também o motivo básico 4. Apresenta a interessante propriedade de simetria 

rítmica inversional. 

 

 

 

 

 O motivo básico 3 representa a principal fisionomia do material que será 

considerado o tema principal da obra. Anacruse de duas semicolcheias, movimento 

ascendente em graus conjuntos, portanto de característica escalar, e uma interrupção por 

uma síncopa são os principais elementos do motivo que, apesar de só ser repetido 

literalmente uma única vez, pode ser reconhecido em variações diversas. Quando o perfil 

melódico sofre variação substancial, é o caráter marcial que define a identidade; quando 

este é alterado, a relação pode ser estabelecida através do contorno melódico. 

 O tema principal se associará ainda, além do motivo básico 3, aos motivos básicos 

4, 5, 6 e 7, e ainda a outros elementos combinados e variados desses mesmos motivos. 
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 O motivo básico 4, com sua marcante característica de tercinas em meio ao 

movimento de marcha, será uma das ideias mais recorrentes durante a obra. A 

irregularidade de seu material sonoro também é típica da sonoridade da obra, que apresenta 

contínua mutação do material e constante surgimento de notas estranhas em coleções 

referenciais. O motivo tem sua expressão sonora modificada diversas vezes, com algumas 

alterações rítmicas, porém a lógica de sua essência permanece perceptível. 

 

 

 O motivo básico de identidade menos marcante é o 5. Sua característica diferencial 

é o ritmo de colcheia pontuada seguido de semicolcheia, pouco frequente no primeiro 

movimento. Mas os saltos melódicos marcantes também constituem um elemento de 

diferenciação. 

 

 

 O motivo básico 6 consiste, na verdade, em uma fusão dos motivos básicos 1 e 4, 

retirando do primeiro o perfil melódico, e do segundo o vigor da articulação. A condução 

de vozes por terças paralelas também é específica. 
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 O motivo básico 7 possui um perfil marcante, de movimento diatônico ascendente 

por graus conjuntos, marcado pelo ritmo de semínima pontuada - colcheia. A principal 

variação é a conversão para o ritmo ternário, resultando no ritmo de semínima - colcheia, 

típico dos estilos da giga e do Ländler. A variação do sentido melódico também é usual, 

preservando o perfil gestual escalar. 

 

 

 O motivo básico 8 realiza, de certa forma, uma compressão da inversão do motivo 

básico 7, com o qual mantém estreita relação expressiva e gestual. Sua presença marca o 

encerramento do tema principal. 

 

 

 O motivo básico 9 apresenta estrutura mais complexa, e só não é considerado 

motivo composto pela curtíssima duração de seu gesto. Pode-se dizer que deriva dos 

motivos básicos 7 e 8 combinados. Apresenta três elementos principais: 1. anacruse de 

colcheia em grau conjunto; 2. um salto ascendente bastante pronunciado e 3. uma 

resolução escalar por graus conjuntos. Essa concentração microestrutural faz deste motivo 

o material mais maleável e, portanto, de identidade menos marcante. Por outro lado, seu 

trabalho de derivação possibilitará uma compreensão maior do processo temático, a partir 

do estudo mais aprofundado dos compassos 47 a 74.  
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 O motivo básico 10 tem como característica principal a expressão cantabile e o ritmo 

ternário, contrastando radicalmente, pois, com os elementos anteriores. Essas 

particularidades darão origem a diversos materiais na seção de expansão e no segundo 

grupo temático, com expressão predominante lírica e subdivisão ternária. 

 

 

 

 O motivo básico 11 apresenta uma evidente energia rítmica e harmônica que o 

torna singular na obra. A forma tética de duas semicolcheias - uma semínima mostra a 

derivação dos motivos básicos 1 e 6. Assim como os motivos 9 e 10, o motivo 11 também 

não será repetido literalmente, mas sua presença é perceptível em momentos em que há 

deslocamento no movimento rítmico e expressão enérgica. O estudo da forma de seus 

acordes também representa um importante paradigma para a compreensão do pensamento 

harmônico de Chostakóvitch na Sinfonia no 4.   

 

 

 

 

 O motivo básico 12 é pouco recorrente, mas extremamente pregnante. Pode-se 

considerá-lo derivado do motivo básico 9, precedido por uma nota aguda, longa e forte. 

Também não tem repetição literal durante a obra. 
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 Apesar de pouco presente, o motivo básico 13, ideia pontual executada pela harpa, 

é marcante na expressão lírica do segundo grupo temático, graças ao timbre, à harmonia 

ambígua e ao isolamento horizontal. Pode ser considerado um recorte do motivo 

composto 3. 

 

 O motivo básico 14 forma uma das ideias musicais mais características da Sinfonia no 

4. Elemento fundamental do fechamento do segundo grupo temático, é uma citação do 

prólogo da ópera Boris Godunov de Mussorgski. Esse paralelismo será indicado diretamente 

em seu aparecimento ao longo da análise. Também é utilizado de forma fragmentada, 

reduzido a um único intervalo descendente, igualmente pregnante, de modo especial nos 

compassos que antecedem a seção de desenvolvimento. 

 

 O motivo básico 15 é citado apenas uma vez, no fim da seção de desenvolvimento. 

É caracterizado pela expressão de scherzo, em compasso ternário. 

 

 O motivo composto 1 estabelece a fisionomia principal do segundo grupo 

temático, e, em combinação com o motivo composto 2, constitui a formativa denominada 

tema lírico. A característica pentatônica, associada às notas longas, reforça a expressão 

cantabile. 
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 Resposta ao motivo composto 1, o motivo composto 2 é parte integrante do tema 

lírico. Baseia-se em uma combinação de duas alterações do motivo básico 10, e sua 

irregularidade melódica interrompe a fluidez do pentatonismo do motivo composto 1, 

alterando também a gama sonora adotada. 

 

 

 O motivo composto 3 constitui, na verdade, um desdobramento melódico do tema 

lírico. A expressão cantabile, construída sobre um subconjunto octatônico, confere caráter 

lúgubre ao segundo grupo temático, criando um elemento de contraste em relação ao 

próprio tema lírico. 

 

 

 

 As duas figurações acima são fragmentos dos motivos básicos 3 e 2, 

respectivamente. As células musicais são obsessivamente repetidas, passando a constituir 

uma textura sonora. 

 O quadro sinótico a seguir busca evidenciar as relações de derivação entre os 

motivos apresentados, através da aproximação dos gestos musicais. É possível observar 

três troncos derivativos principais, sendo os dois primeiros relativos ao primeiro grupo 

temático, e o terceiro relativo ao segundo grupo temático. 
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QUADRO SINÓTICO DE DERIVAÇÃO DE MOTIVOS 
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 2.2.2 - ANÁLISE FRASEOLÓGICA, TÓPICA E DE GÊNERO 

 

 Considerando que a Sinfonia no 4 foi concebida quando Chostakóvitch dialogava 

com a música soviética de vanguarda dos anos 20,  esta análise pretende identificar três dos 

principais aspectos composicionais de sua estruturação: 1. os materiais musicais (escalas e 

conjuntos) que constituem sua feição sonora e tonal; 2. a estrutura das frases musicais e a 

identificação de seu seccionamento e 3. a análise dos tópicos de expressão musical. Os 

materiais serão analisados em comparação com as coleções referenciais, em especial os 

modos gregorianos e as escalas pentatônica, octatônica e de tons inteiros, entre outras, 

delimitando campos modais e suas mutações. As relações entre períodos, frases e outros 

elementos, que evidentemente envolvem o estudo do processo temático e motívico, são 

fundamentais para a compreensão da macroestrutura formal e suas distorções. Por essa 

razão serão investigadas as estruturas das frases, de modo que seja possível identificar 

semelhanças e diferenças com relação a paradigmas formais, tais como o período, sentença 

e pequena forma ternária. A notável dificuldade de seccionamento fraseológico faz a análise 

dos tópicos de expressão ainda mais importante, e frequentemente decisiva nessa 

verificação. Alterações na textura, dinâmica e instrumentação são fundamentais no 

mapeamento do discurso, e as frequentes mudanças de estilo e tópico acabam por 

representar a chave para a compreensão das singularidades da obra. 

 Por transcrever o texto integral da obra, os exemplos musicais não trazem legenda. 

Todas as referências são feitas através do número dos compassos, indicado no canto 

superior esquerdo de cada sistema transcrito. Escalas, conjuntos e demais materiais sonoros 

também são identificados pela numeração dos compassos. 

 

 

 

 2.2.2.1 - EXPOSIÇÃO 

 Chostakóvitch apresenta uma concepção singular de forma-sonata, cuja 

característica principal é uma exposição longa e abundante em materiais e tópicos, 

chegando, no caso, à extensão de 476 compassos, contrastando com uma recapitulação 

curta e concisa, de apenas 100 compassos. Muitos dos materiais apresentados na exposição 
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não serão retomados literalmente na rotação18 recapitulatória, em especial os elementos 

presentes na seção de expansão, uma seção intermediária localizada entre a exposição dos 

grupos temáticos, abrangendo os compassos 206 a 260. A existência de uma seção 

intermediária, iniciada após uma falsa cesura média19, torna a forma comparável à 

exposição contínua definida por Hepokoski, que é tripartida (HEPOKOSKI; DARCY, 

2006, pág. 51). No caso, essa seção poderia ser considerada um prolongamento apartado da 

transição temática, cujo caráter é evidentemente retórico, mas não modulatório, uma vez 

que não estamos lidando com uma estrutura tonal propriamente dita. 

 

 

 2.2.2.1.1 - Primeiro grupo temático - Compassos 1 a 205  

 A estrutura interna do primeiro grupo temático pode ser considerada uma forma 

ternária: a expressão principal se apoia sobre elementos marciais e enérgicos, com 

densidade sinfônica e dinâmica de forte a fortissimo, apresentados do início até o compasso 

34, e retomados a partir do compasso 110, após a seção contrastante caracterizada por 

expressão cantabile, em dinâmica de mezzopiano a piano, em contraponto livre a duas ou três 

vozes, de caráter mais camerístico, compreendida entre os compassos 35 e 109. Observe-se 

que essa forma ternária não é construída pela relação de identidade temática entre as partes, 

que é fragmentada, mas fundamentalmente pelo tópico de expressão, pela textura 

instrumental e pela dinâmica predominante. 

 

 

 

 

 
                                                 
18

 Hepokoski define como rotação o processo cíclico de apresentação dos temas de uma sonata, partindo do 
princípio de que essa ordem de construção temática possui um padrão estrutural cíclico, que configura um 
processo rotacional. (HEPOKOSKI; DARCY, 2006, pág. 16) 
19

 Cesura média é a interrupção do discurso musical do primeiro tema de uma forma-sonata, geralmente 
caracterizada por uma semicadência na dominante, que prepara a entrada do segundo tema (idem, pág. xxvi). 
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- Compassos 001 a 005 

 

 O movimento inicia-se por um período contrastante introdutório de cinco 

compassos. A estrutura está longe de ser comparável com o conceito clássico de período: a 

primeira parte, com centro em fá, apresenta um caráter de conclusão evidente; já a segunda, 

sobre o modo de lá eólio, apesar da articulação marcatissimo, não apresenta exatamente um 

perfil conclusivo, evitando a convenção sujeito-resposta, implícita no conceito de período. 

 O motivo básico 1 surge como importante material de referência, constituído por 

uma sequência de semibreves em movimento melódico descendente no âmbito de uma 

terça maior, com mordentes diatônicos. Do ponto de vista rítmico, os mordentes também 

integram o material de referência que se caracteriza pela anacruse rápida de duas notas, 

observada já no motivo básico 2. Quanto ao aspecto melódico/harmônico, quando se 

analisa o motivo básico 1 associado ao evento complementar executado por trompas, 

violinos e violas, observa-se a utilização de uma coleção diatônica recorrente na obra de 

Chostakóvitch e que, não obstante o caráter diatônico, não parece ter sido utilizada 

sistematicamente por nenhum compositor até então, sendo encontrada somente na música 

de Bártok (ANTOKOLETZ, 1992, pág. 122). Trata-se de uma escala dual, cujo pentacorde 

inferior (graus I a V) é característico da escala maior, enquanto o superior (graus IV a VIII) 

é típico da escala menor: 

  
 Neste caso, a coleção está incompleta, pois a nota mi bemol está ausente. A simetria 

da estrutura, porém, e sua recorrência na obra de Chostakóvitch, confirmam esta 

concepção. A utilização deste material demonstra o interesse de Chostakóvitch pela 

ambiguidade no discurso musical, que já foi observada na montagem cronológica da frase – 
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com um elemento conclusivo no início e um não conclusivo no fechamento. A insistência 

na repetição das segundas menores harmônicas (dó/réb) – também recorrente na obra – 

ajuda a gerar a instabilidade tonal. A segunda frase, caracterizada pelo emprego do modo lá 

eólio, apesar de apresentar todas as notas do modo, portanto natural e diatônico, inicia-se 

com uma falsa relação com a sonoridade de segunda menor harmônica do evento 

complementar já citado. Isso, por enarmonia, perturba o estabelecimento do modo ao 

apresentar, de início, a característica harmônica de um complexo maior/menor; o centro na 

classe de tom lá é encontrado após a persistência das notas dó e dó#(ré b) simultâneas. 

 Essa introdução coloca um gesto ríspido e impetuoso, provocado principalmente 

pelo uníssono das madeiras agudas em fortissimo, combinado com o timbre agressivo do 

xilofone, que se opõe ao som rude das segundas menores dó/reb tocadas pelas trompas 

com surdina e o tremolo das cordas (acompanhadas ainda pelo prato suspenso). Os 

mordentes do motivo básico 1 reiteram a expressão áspera. A combinação ruidosa de 

timbres rudes em um gesto repetido três vezes em ritmo idêntico faz referência ao universo 

sonoro do tópico zavôd, embora este não fique completamente caracterizado. A 

movimentação rítmica do motivo básico 2 remete ao estilo de marcha, que também se 

relaciona com o tópico zavôd. No entanto, sua aparente irregularidade constitui, na 

verdade, uma simetria rítmica inversa, em que o compasso 5 é o espelho retrógrado do 

ritmo do compasso 4: 

 

 

 

 A presença desse ritmo espelhado é mais um indício de que as proporções 

simétricas atuam como importante fator de coesão no discurso musical de Chostakóvitch. 

Também é interessante observar que os saltos de quarta e quinta presentes no compasso 4 

são substituídos pelos de terça menor no compasso 5. Veremos que a condução melódica 

por saltos de terça menor é característica de vários elementos temáticos presentes neste 

primeiro movimento. 
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- Compassos 006 a 017 

 

 Os compassos 6 a 17 apresentam a ideia fundamental da partitura, seu tema 

principal: uma melodia marcada e impetuosa é apresentada em uníssono pelos violinos, 

trompetes e trombones, acompanhada do movimento ostinato de colcheias. Este permanece 

presente em grande parte do primeiro movimento, representando importante característica 

sonora de sua expressão, seja no passo de marcha dessa frase, seja apresentada com outras 

articulações. No entanto, é o gesto marcial a característica expressiva mais importante do 

primeiro grupo temático. 

 Apesar de a melodia ser formada por uma frase de dez compassos, ela é construída 

a partir da justaposição sequencial de diferentes materiais musicais, que aos poucos vão se 
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afirmando como paradigmas sonoros. O motivo básico 3 revela a identidade da proposta 

musical da obra: a anacruse de duas semicolcheias (que remete tanto aos mordentes do 

motivo básico 1 como ao ritmo do motivo básico 2), o movimento ascendente em graus 

conjuntos e a continuidade do acompanhamento marcado de colcheias, interrompido por 

uma síncopa, que estabelece uma expressão nitidamente marcial. O motivo básico 4 é um 

prolongamento natural do motivo 3, consolidando sua expressão de marcha, mas com 

identidade própria. É possível perceber ainda que o motivo básico 4 é, na verdade, 

derivado do movimento retrógrado do motivo básico 2, ampliando-se as duas 

semicolcheias para a tercina. A melodia continua com o perfil rítmico do motivo básico 2. 

O acompanhamento de colcheias é interrompido por fragmentos dos motivos básicos 3 

(compasso 10) e 2 (compasso 12), e marca também o seccionamento tripartido da frase 

musical (inteiramente constituída pelo motivo básico 4): 1a seção - compassos 6 a 10; 2a 

seção - compassos 11 e 12 e 3a seção - compassos 13 a 16. Conclui-se, portanto, que o 

motivo básico 2 é, de certa forma, o princípio gerador dos mais importantes materiais 

temáticos apresentados. A frase, embora dividida em três partes, não tem relação evidente 

com paradigmas fraseológicos tradicionais, não é uma pequena ternária, e somente com 

considerável tolerância metodológica poderia ser assemelhada à forma de uma sentença 

clássica; a segunda parte não é uma repetição propriamente dita da ideia principal, mas 

introduz um novo material, o motivo básico 5, também de caráter fragmentário. 

 A análise das coleções de sons empregadas revela importantes processos 

melódicos/harmônicos recorrentes na escrita de Chostakóvitch: 

 

 O núcleo do tema principal é apresentado em uma rotação da Escala Dual, vista 

anteriormente, que apresenta seus elementos em posição invertida: o primeiro pentacorde 

em comum com o modo menor e o último em comum com o modo maior, semelhante à 

escala menor melódica ascendente (também conhecida como bachiana).  

ROTAÇÕES DA ESCALA DUAL 

 

 Observa-se que a rotação maior/menor (centro em sol) constitui uma coleção 

simétrica; o centro em dó só pode ser considerado com a inclusão do acompanhamento 
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dos instrumentos graves. Qualquer que seja a interpretação do tom centralizador, porém, 

são mantidas as características sonoras, que representam um dos principais elementos da 

construção melódica de Chostakóvitch. 

 A partir dessa escala, observam-se dois processos fundamentais do tratamento 

modal na poética de Chostakóvitch: a rotação e a mutação. A primeira consiste na 

alteração da finalis de determinada escala: utilizando-se ainda os mesmos sons, obtém-se 

uma escala diferente; a mutação modal se dá pela alteração gradual de notas da escala, 

modificando-se assim sua configuração interna. Portanto, a partir do compasso 8 há uma 

rotação modal, deslocando-se o centro tonal, que anteriormente estava em dó, para si; ao 

mesmo tempo, surge uma nova nota na coleção, o lá bemol, que não exclui a presença do 

lá natural. A escala resultante é um conjunto irregular de oito sons, que também pode ser 

considerado um conjunto diatônico-octatônico, ou seja, uma escala com as sete notas em 

que é adicionada mais uma20. O processo continua, de modo que, a partir do compasso 11, 

mais uma nota é acrescentada, o sol bemol, resultando em um conjunto de nove sons, 

centralizado sobre o lá bemol. No compasso 12, nova rotação, mais uma vez por 

deslocamento semitonal em direção ao lá natural. E, da mesma forma que novos sons 

foram agregados gradualmente à escala original, eles vão aos poucos sendo abandonados, 

até que, a partir do compasso 15, fica caracterizado o modo de ré dórico. 

 A ausência de direcionalidade harmônica é evidente. A insistência na repetição das 

notas de acompanhamento dó e mib sugere a tonalidade de dó menor. Entretanto, quando 

as notas passam a ser si e ré no compasso 9, não é possível fazer qualquer associação 

funcional, ou seja, não é possível identificar aí uma sonoridade de dominante – a  sensação 

auditiva é de que o centro foi alterado. Esse deslocamento súbito de centro tonal também é 

típico da poética de Chostakóvitch e seu detalhamento foi realizado por Patrick McCreless, 

na análise dos deslocamentos de semitom em modo menor presentes na Passacaglia da cena 

IV da ópera Lady Macbeth do Distrito de Mstensk, e de sua recorrência na obra de 

Chostakóvitch nos anos 30 e 40, período que coincide em parte com as obras deste estudo. 

Esse processo, originário do deslocamento semitonal de expressão satírica citado no 

capítulo 1, passa a ser também um importante recurso expressivo em obras de caráter 

dramático e sombrio (MCCRELESS, 2010). 

                                                 
20

 Apesar de não constituir a escala octatônica propriamente dita (Modo 2 de Messiaen), esta escala apresenta 
o mesmo vetor intervalar da escala octatônica, ou seja, quatro intervalos de tom inteiro e quatro de semitom. 
Os conceitos de rotação e mutação modal, e o de escala diatônica-octatônica, foram propostos por Elliott 
Antokoletz em seus estudos da música do século XX (ANTOKOLETZ, 1992). 
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 Ainda do ponto de vista melódico/harmônico, é importante observar a presença 

constante do intervalo de terça menor na melodia, desconsiderando os graus conjuntos, em 

analogia com o motivo básico 2. Aparecendo também em forma harmônica no 

acompanhamento em colcheias, o intervalo de terça menor é definitivamente uma 

característica singular da sonoridade da obra, fazendo-se notar em vários materiais musicais 

ao longo do movimento.  

 

- Compassos 018 a 021 

 

 Os compassos 18 a 21 apresentam um período análogo aos compassos iniciais da 

partitura, trazendo o motivo básico 1 em diminuição, seguido por um gesto marcial 

derivado do motivo básico 2. O movimento de acompanhamento de colcheias é constante, 

assumindo o intervalo dissonante de segunda menor harmônica, que anteriormente foi 

apresentado estático, como evento complementar, nos compassos 1 e 2.  

 

 Analisando-se as coleções utilizadas, percebe-se um processo recorrente no 

emprego dos materiais: a primeira parte da frase utiliza um conjunto irregular, que 

gradualmente caminha para o modo diatônico de sol mixolídio. Nas frases anteriores, 

vimos o mesmo procedimento: escala dual para lá eólio (compassos 1 a 5) e dó menor 

alterado-diatônico octatônico para ré dórico (compassos 6 a 17). Contemplando de um 

ponto de vista mais amplo, nota-se que Chostakóvitch constrói um sistema ‘harmônico’ 
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entre os diferentes modos empregados, como se fossem cadências: os conjuntos irregulares 

são as ‘dissonâncias’ (tensões) e os modos diatônicos são as ‘consonâncias’ (relaxamentos), 

em que, curiosamente, foram usados apenas os modos naturais (lá eólio, ré dórico, sol 

mixolídio). Com esta terceira recorrência, fica estabelecido um paradigma fraseológico 

próprio da poética de Chostakóvitch, para o qual propomos a denominação período 

polimodal, em que o antecedente é caracterizado por coleções irregulares e o consequente 

por um modo diatônico. 

 O gesto anacrúsico derivado do motivo básico 3, que consiste em uma escala 

ascendente em semicolcheias, já tinha ocorrido no compasso 17 como preparação para a 

nova frase. No compasso 21, surge com a mesma função, mas transfigurado: aparece duas 

vezes, a primeira com característica diatônica, no modo de sol mixolídio, e a segunda 

baseada na sobreposição de duas escalas de tons inteiros, a uma terça menor de distância 

(sobre sol e si bemol). 

 

- Compassos 022 a 026 

 

 Os compassos 22 a 26 também constituem uma retomada dos compassos 

introdutórios. O movimento de colcheias de acompanhamento continua inalterado. O 
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motivo básico 1, apoiado sobre a sequência das notas sol - fá - mi bemol,  em diminuição, 

adquire nova figuração, apresentando agora característica tética, que transfigura os 

mordentes em uma apoggiatura inferior de duas fusas, que será denominada motivo básico 6.  

Mesmo após a progressão descendente, a figuração rítmica continua a ser repetida, 

instituindo um novo paradigma rítmico, que, por sua vez, relaciona-se com as tercinas 

téticas de semicolcheias, características do motivo básico 4. 

 

 O motivo básico 6 é construído sobre linhas paralelas de terça menor, elemento 

marcante da sonoridade da obra. Cada célula é edificada sobre o conjunto [02356], 

subconjunto da escala octatônica, exceto a célula 3, que apresenta o conjunto [02357], 

encontrando-se um tom inteiro onde se esperaria um semitom, para caracterizar o centro 

tonal em mib.  

 Dois processos típicos são confirmados nesta seção: o deslocamento semitonal de 

sol no compasso 22 para láb no compasso 23, e de láb para lá natural no compasso 24, 

anacruse do modo de ré eólio que será utilizado nos compassos 25 e 26, integrando o 

motivo básico 7, cujas características são o ritmo pontuado, o movimento ascendente por 

graus conjuntos e o diatonismo. O movimento ascendente associa esse motivo também ao 

gesto inicial do motivo básico 3. Como a frase é composta por três compassos iniciais 

sobre materiais irregulares, e dois sobre o modo de ré eólio, essa seção constitui igualmente 

um período polimodal. 

 

- Compassos 027 a 028 
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 Os compassos 27 e 28 apresentam o motivo básico 4 de forma incisiva, como em 

resposta à seção anterior. Também aqui se verifica o deslocamento semitonal, de mib no 

compasso 27 para ré no 28. Inalterado, o movimento contínuo de colcheias mantém o 

caráter marcial da expressão da obra. O rulo de prato suspenso confere maior tensão ao 

evento, criando uma expectativa que prepara a chegada do ponto culminante da primeira 

parte do primeiro grupo temático, no compasso 29. 

 

 

- Compassos 029 a 030 

 

 

 

 Nesse compasso, a culminação da primeira parte do primeiro grupo temático 

prepara uma notável mudança de textura. A explosão do tam-tam, gran cassa e pratos inicia 

uma progressão em movimento contrário. O movimento escalar ascendente por graus 

conjuntos deriva do motivo básico 3, e configura o gesto preparatório para uma ruptura no 

discurso. A contínua incidência de dissonâncias em tessituras extremas confere caráter 

grotesco ao gesto musical. A identidade sonora do movimento, porém, é mantida pela 

constante condução de vozes em terças menores paralelas. 
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 Os instrumentos graves fazem uma progressão ascendente por conjuntos 

irregulares, encadeando sequências de tons inteiros em terças menores paralelas. Já os 

instrumentos agudos apresentam o motivo básico 8, em movimento descendente, 

completado no compasso 30 por uma escala octatônica completa, também em terças 

menores paralelas. Observe-se que ambas as escalas são rotações de um único conjunto de 

oito notas.  

 

- Compassos 031 a 033 

 

 

 

 A despeito da marcação rítmica das trompas, que mantêm o ostinato de colcheias, o 

compasso 31 indica a mudança no modo de enunciação: o gesto marcado e marcial dará 

lugar ao modo de pronunciamento, com frases mais curtas, silábicas, em forma de diálogos; 

os gestos marciais ainda estão presentes, porém de modo conclusivo. O motivo básico 5, 

citado de passagem no compasso 10, surge uma vez mais em alusão breve, também em 

movimento paralelo de terças menores.  O acorde de sétima diminuta, mesmo com as 

notas láb e sib adicionadas, deixa a marca da sonoridade de terças menores sobrepostas, e 

sua tripla citação remete, do ponto de vista rítmico, ao motivo básico 1. 

 

 

- Compassos 034 a 046 

 

 A partir do compasso 34, inicia-se a seção intermediária do primeiro grupo 

temático, em que o compositor gradualmente deixa o modo de marcha e passa para o 

modo de pronunciamento – melodias curtas ou interrompidas, executadas por 
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instrumentos (ou naipes) solistas, em forma de diálogo, com ritmo irregular e pronúncia 

silábica, semelhante a um recitativo. 

 

 

 

 Esta frase representa uma transição para o estilo cantabile, que será adotado a partir 

do compasso 47. A constante mutação modal pode ser observada na apuração dos 

materiais escalares utilizados:  
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 Nesta seção fica evidente a pluralidade dos materiais empregados por 

Chostakóvitch e seu descompromisso com qualquer tipo de direcionalidade tonal. A 

sistematização do emprego de conjuntos simétricos, como a escala octatônica e o modo 

dórico, e de conjuntos irregulares, como coleções referenciais com notas alteradas, é uma 

característica sonora importante, em especial quando se considera a velocidade da mutação 

dos materiais: chega a haver uma coleção de sons para cada compasso. A condução por 

tríades diminutas no compasso 37 e sua continuidade em terças menores paralelas confirma 

a importância desta sonoridade na dimensão harmônica; no plano melódico, a tendência é 

confirmada pela melodia dos violinos iniciada na anacruse do compasso 36, e seu eco no 

oboé a partir do compasso 38.   

 O modo de pronunciamento fica caracterizado com a introdução de ideias musicais 

sucessivas por cada voz, subitamente interrompidas pela entrada da voz seguinte. Cada 

intervenção possui um gesto característico próprio, com materiais derivados dos motivos 

básicos, muitas vezes fragmentários (as relações fragmentárias são identificadas neste 

estudo pelo recurso texto tachado). Violoncelos e contrabaixos começam uma melodia cujo 

perfil gestual assemelha-se ao motivo básico 3, principalmente pelo gesto anacrúsico, as 

sequências de graus conjuntos e os ritmos marcados. Contudo, esta frase não se completa, 

sugerindo uma descontinuidade típica de conversas polifônicas – os sujeitos são sustados, 

para serem retomados assim que outros sujeitos também tiverem sua exposição 

descontinuada. As violas introduzem um novo motivo básico nos compassos 34 e 35, 

classificado com o número 9, reapresentado pelos oboés no compasso 37 (harmonizado 

por tríades diminutas paralelas) e pelos violinos I a partir da anacruse para o compasso 42. 

Esse motivo será a base do desenvolvimento temático da próxima frase, que compreende 

os compassos 47 a 74. Mesmo com a mudança da textura sinfônica, reduzida a um perfil 

camerístico, o ostinato de colcheias persiste, caminhando de uma voz para outra, mantendo-

se a reminiscência do movimento marcial estabelecido nas seções anteriores. 
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- Compassos 047 a 074  

 

 No compasso 47 se inicia a seção intermediária contrastante do primeiro grupo 

temático, definida principalmente pela expressão cantabile, pela textura contrapontística a 

duas ou três vozes, e pela dinâmica predominantemente suave. O modo de 

pronunciamento iniciado no compasso 34 dá lugar ao modo de canção.  Nesta frase, é 
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possível observar o processo temático de forma bastante nítida. O motivo básico 9, 

apresentado pela primeira vez na frase anterior, nos compassos 35, 37 e 40-41, é 

desdobrado, dando origem a uma frase musical longa e irregular, mas homogênea na 

expressão, conduzida pelos violinos, e posteriormente também pelos violoncelos. O 

desdobramento gestual do motivo pode ser observado por meio da identificação de três 

elementos característicos do gesto:  

 A. - movimento inicial anacrúsico de uma colcheia, ascendente ou descendente; 

 B. - salto de intervalo disjunto perfeito (4a, 5a ou 8a) em movimento ascendente; 

 C. - movimento descendente por graus conjuntos. 

 Através da livre associação de elementos musicais provenientes de um motivo 

básico, Chostakóvitch cria uma linha melódica coesa, sem a necessidade de repetir 

literalmente o motivo que deu origem ao material. Esse processo temático relaciona-se, em 

essência, com o mesmo princípio construtivista presente na gênese das Sinfonias nos 2 e 3, 

não obstante o sensível avanço na direção da construção coordenada de formas-motivo 

derivadas. Especial atenção merecem os compassos 71 a 74, em que o compositor, ao 

realizar a diminuição rítmica do material do motivo básico 9, acaba por aproximar sua 

forma à do motivo básico 2, efetuando ainda uma progressão melódica sobre as notas 

assinaladas: lá - si - dó - ré, uma inversão do elemento C do motivo básico 9. 

 O fluxo melódico contínuo, também denominado prosa musical (ou melodia 

infinita), característica marcante do discurso da Sinfonia no 4, pode aqui ser observado 

nitidamente. A ausência de direcionalidade do material empregado é também determinante 

na dificuldade de delimitação das frases musicais, encadeadas e unificadas principalmente 

pelo timbre, articulação e textura, e não pelos paradigmas fraseológicos tradicionais. A 

apuração dos materiais utilizados encontra o mesmo desafio – na sucessão de gestos 

melódicos sobrepostos em uma textura contrapontística há um percurso de mutação modal 

extremamente complexo: enquanto os violinos desenvolvem um evento melódico baseado 

em um modo referencial, os violoncelos conduzem um contracanto em modo diverso; a 

antinomia resultante do encadeamento das frases, em que uma voz inicia um novo 

movimento antes que a frase anterior seja concluída, resulta em um encadeamento modal, 

que por vezes é resultado da somatória do material de todas as vozes, ao passo que outras 

vezes compreende uma sobreposição de diferentes coleções desenvolvidas por vozes 

diferentes, cada uma apresentando, por sua vez, também uma dinâmica mutacional própria. 
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 A mutação modal pode ser analisada prestando-se atenção às relações de notas 

comuns entre os modos encadeados: o surgimento de notas ‘estranhas’ à coleção 

representa cada passo na direção do estabelecimento de novo conjunto. Seguindo o 

exemplo do conjunto irregular executado pelos violinos nos compassos 48 a 53, observa-se 

que este, além de conter o fá dórico como subconjunto, identificado no contracanto 

simultâneo dos violoncelos nos compassos 48 a 52, inclui também o modo de dó dórico 

como subconjunto, que configura o próximo passo da mutação, identificado nos violinos 

nos compassos 53 a 59. Divisa-se também o emprego constante de modos referenciais 

adicionados de notas estranhas (c. 62-68 - si lócrio + fá sustenido e c. 71-74 - lá eólio + lá 

bemol) e conjuntos diatônicos irregulares, como nos compassos 69 a 79, uma espécie de 

modo si eólio com a quinta diminuída; aqui observa-se também a utilização da escala dual, 

na rotação menor-maior. 

 

- Compassos 074 a 095 

 A seção que se inicia no compasso 74 apresenta um novo material, denominado 

Motivo básico 10, que dá sequência à expressão cantabile estabelecida na seção anterior. É o 

primeiro gesto cuja característica essencial é o ritmo ternário, em uma espécie de transição 

rítmica que conduzirá à seção de expansão e, mais tarde, ao segundo grupo temático, que 

se distingue pelo ritmo ternário. A irregularidade dos compassos da seção anterior (c. 47 a 

74) serviu como mutação gradual do movimento marcial, predominante desde o início, 

para uma seção em que o acento ternário fica em evidência, apesar de não se estabelecer de 

forma absoluta, mas em alternância com o compasso 2
4. 
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 A frase inicia-se com uma pontuação da caixa junto com um pizzicato de violoncelos 

e contrabaixos com a terça menor mi-sol, análoga à ocorrida na seção anterior, no 

compasso 63, com as notas sol-si bemol, reiterando a importância da sonoridade de terça 

menor como identidade sonora da obra. A combinação de caixa e pizzicato, repetida três 

vezes nos compassos 82 a 84, integra uma referência ao motivo básico 1, dos três 

compassos iniciais da obra; a sequência descendente lá-sol-fá, implícita na melodia dos 

oboés, acompanhada pelas segundas menores fá#-sol nas cordas completa a referência, que 

é a primeira interrupção gestual na expressão cantabile estabelecida desde o compasso 47, 
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que será seguida por uma reminiscência do motivo básico 3, executada pelo clarinete baixo 

e fagotes. O sequenciamento repetido do movimento de anacruse de colcheia, elemento A 

do motivo básico 9, cria uma identidade com o motivo básico 7,  quando o ritmo  

pontuado original, de caráter marcial, transforma-se em um ritmo de giga                                                                            

.              ,  com  a diminuição da semínima pontuada para uma semínima simples. 

 Apesar da constante mutação do material, nesta seção a música revela uma 

centralização em mi. O processo mutacional confirma-se pela combinação de notas 

comuns e novas notas. O conjunto irregular observado no compasso 80 traduz uma 

mutação para mi lócrio, enquanto ainda permanecem notas remanescentes do mi dórico 

dos compassos anteriores.  

 

 Em virtude da centralização na nota mi, encontra-se, tanto no compasso 86 como 

no 93, o deslocamento semitonal estudado por Patrick McCreless, citado anteriormente 

(MCCRELESS, 2010). 

 

- Compassos 096 a 109 
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 Esta frase musical encerra a seção intermediária do primeiro grupo temático, 

marcada pela redução de eventos musicais, sonoridade camerística e expressão cantabile, em 

oposição ao caráter marcial da primeira parte. É interessante como essa frase encerra o 

movimento em legato, mas não conclui o elemento discursivo. Desde o compasso 46, há 

uma sucessão de intervenções melódicas inconclusas, que são simplesmente interrompidas 

pela intervenção seguinte. Nesse ponto, a redução de materiais se torna mais expressiva, 

como se o discurso estivesse se esvaindo, impressão reforçada pelo movimento melódico 

descendente. Os motivos básicos 9 e 10 são diluídos no tempo, desfigurados por uma 

adição extensiva de material melódico. A sensação de vazio provocada por esses elementos 

serve como preparação para a terceira parte do primeiro grupo temático, que retomará a 

expressão enérgica e marcial. É importante salientar ainda que, durante toda a seção 

intermediária, a despeito da calma e expressividade, o movimento de colcheias continua 

ininterrupto, ainda que de maneira latente. 

- Compassos 109 a 117 

 Esta frase marca a retomada gradual da articulação marcial, combinando células 

rítmicas derivadas do motivo básico 2 e a anacruse de duas colcheias do motivo básico 3. 

Dessa forma se inicia a terceira parte do primeiro grupo temático. O motivo básico 9 

também adquire energia marcial, enquanto, por três vezes, surge a figura de três batidas, 

que remete, no aspecto rítmico, ao motivo básico 1, tal como ocorre nos compassos 32 e 

82. 

 A textura ainda é contrapontística, e as intervenções solistas continuam a ser 

simplesmente interrompidas pelo encadeamento de novas melodias, mas, aos poucos, os 

dobramentos de oitava fazem prevalecer a sonoridade sinfônica. 

 Nos compassos 109 a 111, ocorre um evento curioso: o deslocamento semitonal 

simultâneo. Enquanto o clarinete piccolo e os violinos têm o centro tonal em ré, violoncelos 

e contrabaixos estão em ré bemol. Modos com notas estranhas adicionadas (diatônicas-

octatônicas) continuam sendo sistematicamente usados. Na terceira ocorrência do motivo 

básico 1, encontra-se um complexo harmônico baseado no modo 3 de Messiaen, executado 

pelos trombones e tuba (compassos 116 e 117). 
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- Compassos 118 a 128 

 A textura sinfônica torna-se gradualmente mais densa. Depois de 90 compassos, 

surge novamente a dinâmica ff em naipes combinados, reiterando a característica 

recapituladora em relação à primeira parte do primeiro grupo temático. O desenvolvimento 

motívico continua aspectual: aparecem mais três eventos relativos ao motivo básico 1, 

como na frase anterior, mas agora com dinâmica em f e ff ; o ritmo simétrico característico 

do motivo básico 2 adquire novo desenho melódico, baseado no conjunto octatônico (c. 

120-121); e o motivo básico 3 é encadeado múltiplas vezes como um polissíndeto, 

continuando o processo iniciado no compasso 111 (a anacruse de duas colcheias funciona 

como uma espécie de ‘conectivo’ linguístico).  
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 No compasso 122 surge um elemento marcante, derivado em diferentes aspectos 

dos motivos básicos 1 e 2. A repetição sistemática das duas colcheias téticas e o apoio na 

semínima remete ao motivo básico 1, como se os mordentes originais tivessem sido 

aumentados. A referência a esse motivo é confirmada pela sequência descendente em tons 

inteiros, que aqui surge ampliada para 4 tons, em contraposição  aos 3 originais do motivo 

básico 1. Por outro lado, os saltos descendentes entre as células melódicas e a repetição do 

ritmo duas colcheias-semínima (aumentação do ritmo duas semicolcheias-colcheia) 

completam a referência ao motivo básico 2. 

 

 

 Aos poucos vai se tornando possível verificar que a utilização sistemática de 

alterações nas coleções modais referenciais representa um dos mais importantes elementos 

da construção composicional da Sinfonia no 4, que lhe confere uma feição sonora específica. 

Também se nota uma recorrência dos modos caracterizados pelo III grau menor, em 

especial dórico e lócrio. Este último apresenta uma curiosa afinidade com a escala 
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octatônica, tendo em comum com ela as notas relativas aos graus II, III, V e VII. Também 

o conjunto dó jônico, com a nota dó# adicionada, leva a uma sonoridade semelhante à do 

modo lócrio, uma vez que sua rotação para o dó# resultaria em um conjunto irregular 

baseado no dó# lócrio (com o III grau diminuído) e com a nota dó natural adicionada. 

Uma vez mais, a utilização desse material reitera a terça menor e a tríade diminuta como 

sonoridades características do perfil harmônico da obra e elemento de unidade no discurso. 

 

 

- Compassos 128 a 135 

 Esta frase dá continuidade ao movimento marcial iniciado no compasso 109, 

utilizando os mesmos materiais básicos, em especial o encadeamento do motivo básico 3 

em forma de polissíndeto. O motivo básico 4 surge aumentado, em forma de tercinas de 

colcheias (em relação às tercinas de semicolcheias primitivas) e fragmentado.  
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 O motivo básico 7 reaparece na forma primitiva, cuja característica principal é o 

ritmo pontuado. Nesta seção também é possível observar o encadeamento rotativo e 

mutacional das coleções modais utilizadas por Chostakóvitch. 

 

- Compassos 136 a 140 

 No compasso 136 inicia-se um gesto movimentado e progressivo que conduzirá ao 

ponto culminante do primeiro grupo temático. Sua característica é a sobreposição rítmica 

de semicolcheias, tercinas de semicolcheias e fusas, e também de diferentes movimentos 

cromáticos e diatônicos – que resulta em uma sequência progressiva de clusters, constituindo 

uma expressão típica do tópico zavôd. Repare-se também no percurso melódico singular 

identificado pela sobreposição de linhas melódicas ascendentes não paralelas, mas em um 

movimento convergente em direção a uma única nota. 
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 Em meio a esse emaranhado sonoro destaca-se a melodia tocada pelos violinos I, 

clarinete piccolo e xilofone, em que se pode identificar a continuidade do processo modal 

anteriormente assinalado. Seu ritmo de semicolcheias e colcheias, regularmente variado, 

remete ao ritmo do motivo básico 2. 

 

 

- Compassos 141 a 149 

 O gestual do tópico zavôd continua sua progressão cromática ascendente; 

simultaneamente, inicia-se uma intervenção canônica entre violoncelo, contrabaixo, 

clarinete baixo, fagotes, violinos I e trompas, em uníssono, em estilo Ländler. 
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 Essa intervenção em estilo Ländler, mais uma referência ao universo de Mahler, 

apresenta-se aqui de forma bastante rude e grotesca, pela sonoridade agressiva do gesto 

zavôd que se desenvolve em paralelo e também pelo uso de conjuntos irregulares que, 

apesar do aparente diatonismo (incluindo uma curiosa relação entre os modos de dó jônio 

e lá eólio), alteram significativamente a expressão jocosa convencional do Ländler 

mahleriano. 

  

Recorte do Ländler - Compassos 141 a 149 
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- Compassos 150 a 156 

 Esta frase ‘adia’ o alcance do ponto culminante, criando ainda maior tensão; as 

progressões cromáticas são substituídas pela repetição em ostinato de um acorde dissonante 

(si-ré-sol#-láb); a repetição da dissonância fá#-sol# nas flautas e clarinete piccolo no registro 

agudo faz referência a uma sirene, evento que consolida o tópico zavôd. 

 

 O Ländler se desdobra em mais uma frase, seguida pela resposta dos trompetes. A 

irregularidade do material escalar reforça o caráter áspero e burlesco da frase. 

 

 

- Compassos 157 a 162 

 Conduzido pelo ritmo ternário do Ländler, o ponto culminante da terceira parte do 

primeiro grupo temático é alcançado com um toque dos tímpanos e pratos em fff. Flautas, 

oboés, trompas e cordas apresentam o motivo básico 11, que consiste em uma figuração 

enérgica derivada do motivo básico 1, caracterizada por uma sequência de duas 

semicolcheias téticas seguidas de semínima (considerando a hemíula resultante do 

movimento rítmico). Esta irregularidade rítmica, aliada à sonoridade extremamente 

dissonante, confirma a expressão do tópico zavôd, que se funde ao ritmo de marcha que 

novamente se vai estabelecendo como expressão principal. 
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 Exatamente no ponto culminante, surge uma repetição praticamente literal do 

motivo básico 3, no modo de dó eólio, que se contrapõe à intervenção dos trompetes, 

baseada no motivo básico 8, no modo de lá eólio. A coexistência dos dois modos é uma 

marca da sonoridade da obra, fundamentada nas harmonias de terça menor. Essa 

apresentação do motivo básico 3 inicia uma citação análoga do tema do compasso 6, 

considerado a ideia principal do movimento, que é constituído pela sequência encadeada 

dos motivos básicos 3, 4 e 2 em uma configuração padronizada, completada a partir do 

compasso 163. Curiosamente, o motivo básico 4, cuja característica mais evidente é o 

movimento tético de tercinas de semicolcheias, aparece aqui com ritmo regular de 

colcheias, podendo ser identificado apenas pelo aspecto melódico, portanto, por suas 

alturas. Por isso, foi registrado como motivo básico 4 (A). 

 

- Compassos 163 a 175 

 O tema iniciado na anacruse do compasso 160 pelos instrumentos graves é 

completado pela continuação do motivo básico 4 (A) e pelo motivo básico 2 (A), cuja 

variação foi realizada de modo semelhante. Tendo como característica principal a repetição 

da célula colcheia-duas colcheias, é apresentado agora com ritmo de tercina de semínimas, 

podendo ser identificado apenas pelo aspecto melódico. Por isso, recebe igualmente a 

denominação de motivo básico 2 (A). 
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 O motivo básico 4 será repetido e transformado mais duas vezes pelos 

instrumentos graves, nos compassos 166 e 171, com ritmo alterado. Ainda no compasso 

171, as trompas apresentam um material cujo ritmo é derivado do motivo básico 2, em 

ordem retrógrada. As trompas executam também o tema principal, a partir da anacruse do 

compasso 163, em cânone com a frase dos instrumentos graves. O motivo básico 3 é então 

seguido, não pelo motivo básico 4, mas por duas variações do motivo básico 2, a partir do 

aspecto rítmico. Durante toda a frase, os violinos e as madeiras agudas proporcionam uma 

textura em trinado de semitom em progressão cromática. A sonoridade persistente de 

segunda menor perfaz uma analogia com os três primeiros compassos da obra, em que o 

motivo básico 1 é acompanhado pelo intervalo dó-réb, executado pelas trompas e cordas.   



 

91 

 

 Analisando os materiais utilizados, observa-se que o tema principal, originalmente 

apresentado em dó menor com alteração dos graus VI e VII (compassos 6 e 7), é aqui 

exposto em dó eólio (instrumentos graves) e em uma escala diatônica-octatônica baseada 

em ré lócrio (trompas), conjunto compartilhado com os instrumentos graves nos 

compassos 163 e 164. Encontra-se também mais uma vez a escala dual (rotação maior-

menor), que reúne o primeiro pentacorde do modo maior com o segundo do modo menor 

(c. 164-167). Verifica-se também nesta frase o período polimodal presente na primeira 

parte do primeiro grupo temático, ou seja, trata-se de uma frase cuja primeira parte é 

caracterizada por conjuntos irregulares com muitos acidentes, enquanto a segunda parte 

apresenta modos naturais, presentes nos compassos 174 e 175 (mi frígio e sol 

hipomixolídio, duas rotações da escala natural). A nota réb, que altera o conjunto de mi 

frígio, surge apenas no compasso 172, permitindo a identificação do modo natural frígio 

nos compassos 174 e 175. Por enarmonia, verifica-se que o dó# (réb) surge como elo entre 

os modos no processo de mutação modal. 

 

- Compassos 176 a 181 
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 A textura fica repentinamente homofônica, e o movimento de marcha se estabelece 

em ostinato nos instrumentos graves. O motivo básico 8 é apresentado em quartas paralelas, 

primeiro sobre conjuntos irregulares, depois sobre os modos mi frígio e si lócrio.  

 

 

 

 O acompanhamento marcato dos instrumentos graves, violas e trompas resulta em 

uma progressão de dois acordes dissonantes, semelhantes aos complexos harmônicos 

ocorridos desde o compasso 150 até o 162, em que todos os acordes são baseados em um 

intervalo fundamental de terça menor, com a adição de notas alteradas, como sextas e 

sétimas ou trítonos. Isso significa que, apesar das propriedades diatônicas da melodia 

principal, baseada no motivo básico 8, a sonoridade é bastante rude. A insistente presença 

das segundas menores constitui uma reminiscência do tópico zavôd que, aos poucos, vai se 

diluindo no movimento de marcha. 

 Para compreender melhor o aspecto harmônico do discurso de Chostakóvitch, é 

interessante realizar um estudo pontual sobre a morfologia dos principais acordes 

empregados na sinfonia. A escrita do compositor é essencialmente melódica, ou seja, o 

pensamento horizontal predomina em relação ao vertical, mesmo quando há textura de 

acompanhamento, que, na maioria das vezes, é construída sobre duas notas e não sobre 

acordes propriamente ditos. Em momentos específicos, porém, surgem acordes cujas 

relações podem ser evidenciadas por sua comparação.   

 Para este estudo, foram selecionados esses acordes pontuais, isto é, acordes cujo 

ataque é unificado e não resultante de sobreposição contrapontística, além de serem 

reunidos pelo timbre. A seleção foi feita com a intenção de identificar os momentos em 

que o compositor manifesta a intenção evidente de criar uma sonoridade vertical, menos 

comum em sua escrita típica. Por essa razão, foram escolhidos somente 31 acordes em um 

universo de 181 compassos. Como não se trata de harmonia tonal, na comparação foram 

consideradas também as enarmonias.  
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Morfologia dos acordes 

 

 

 Comparando os 31 acordes, é possível observar que:  

 1. existem somente 4 acordes consonantes (tríades perfeitas);  

2. apenas 6 acordes não foram baseados no intervalo de terça menor, ou seja, não 

apresentam uma terça menor na base; 

3. além dos 4 acordes consonantes, só outros 4 acordes apresentam a quinta: em 2 é 

uma quinta diminuta e nos outros 2 uma quinta aumentada (por enarmonia, uma 

sexta menor); 

4. aparecem sextas em 23 acordes; em 14 casos, ela está alterada; 

5. sétimas comparecem em 20 acordes (consideradas também as enarmonias); em 

17 casos, alteradas; 

6. há somente um acorde com uma quarta justa. 

 Quanto às progressões dos acordes, foram utilizadas conduções parcimoniosas até 

o compasso 138; do 141 em diante, elas se tornam estritamente paralelas. 

 Com essas observações, reiteramos que a sonoridade de terça menor é um dos 

principais elementos da consistência do espectro harmônico da obra, que, a despeito de 

constituir ainda uma harmonia de terças, busca uma lógica alternativa para essa harmonia, 

concentrando-a nas terças menores e rejeitando as tríades perfeitas, optando por privilegiar 

as sextas e sétimas alteradas. Pode-se dizer, portanto, que se trata de uma harmonia de 

dissonâncias, de sonoridade bastante peculiar, na linha das obras experimentais anteriores. 
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- Compassos 182 a 194 

 
 Graças ao incremento no efetivo instrumental do movimento de marcha e ao 

aumento da tessitura dos saltos do ostinato, este adquire um caráter de galope. A insistência 

nas segundas maiores percussivas confere uma expressão grotesca à seção. A linha 

discursiva é conduzida pelos instrumentos graves, com uma frase baseada em elementos 

rítmicos do motivo básico 3. Esta é seguida por uma intervenção das trompas e trombones 

em fff, apresentando o motivo básico 7 invertido, enquanto os instrumentos graves 

apresentam o motivo básico 1 invertido (sem as bordaduras). O movimento de galope é 

perturbado por um deslocamento de acento rítmico, que cria um hipermetro baseado em 

uma sequência de células de colcheia-semínima, uma reminiscência do movimento do 

Ländler. 
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 Observa-se a mutação modal pela adição de notas à coleção, e também o período 

polimodal, completado com os compassos 190 a 194, que contêm exclusivamente notas 

naturais.  

 

- Compassos 194 a 205 

 

 Esta frase encerra o primeiro grupo temático, apresentando o gesto típico que 

poderia ser comparado à cesura média21. Sua gradual aquietação induz à expectativa para a 

entrada do segundo grupo temático. Verificar-se-á, porém, que essa cesura média é falsa, 

pois não conduz ao segundo grupo temático, mas sim a uma seção de expansão, que 

também prepara a entrada do segundo grupo temático. A cesura média real acontecerá 

somente no compasso 260. Dessa forma, fica caracterizada a exposição contínua tripartida. 

 A expressão musical baseia-se em elementos derivados do motivo básico 3. O 

toque marcial das trompas em fff vai se perdendo aos poucos, como se estivesse sumindo 

no tempo, em um pedal grave de terça menor com as notas fá-láb (este repetido pelas 

trompas). A última intervenção das cordas graves, resposta a um toque seco triplo de 

metais e cordas de um cluster, apresenta uma espécie de transfiguração do tema principal 

                                                 
21

 Neste caso, trata-se de uma cesura média preenchida (caesura-fill), que, mesmo não sendo uma pausa geral 
propriamente dita, apresenta todas as características de uma cesura preparatória para a provável entrada do 
segundo grupo temático (HEPOKOSKI; DARCY, 2006, pág. 40). 



 

96 

(motivo básico 3) sobre uma escala diatônica-octatônica baseada em mi lócrio, concluindo 

o longo discurso pronunciado pelos instrumentos graves desde o compasso 141. 

 

 É importante registrar também que, desde o compasso 6, o movimento contínuo de 

colcheias jamais é interrompido, mesmo com as mais diferentes texturas surgidas durante 

todo o primeiro grupo temático. 

 

 2.2.2.1.2 - Seção de expansão - Compassos 206 a 260  

 

 A seção de expansão dura 54 compassos, e pode ser subdividida em duas partes de 

estruturas semelhantes, como um período similar. A semelhança não é de caráter temático, 

pressuposto da fraseologia clássica (CAPLIN, 1998, pág. 12); é uma analogia tópica, 

textural e dinâmica. A seção apresenta um tropo expressivo complexo, que une o modo de 

pronunciamento, monódico ou homofônico, com figurações de dança, como o scherzo e o 

Ländler. Cada uma de suas partes se inicia com uma textura camerística, cuja dinâmica é 

comparativamente suave, constituindo a ideia básica. Posteriormente a frase é concluída 

por um ponto culminante sinfônico amplo, com instrumentação pesada, destacando-se as 

intervenções dos tímpanos, apresentando a ideia contrastante.  

 Não há dúvida de que esta seção representa um gesto de transição para o segundo 

grupo temático. A clareza da  ‘falsa’ cesura média que a antecedeu, porém, e a nítida 

diferença de textura e materiais em relação à seção anterior, tornam inevitável considerá-la 

autônoma. A uma escuta desatenta, a seção de expansão pode até ser confundida com um 

segundo grupo temático. A falta de correspondência retórica ou de textura na rotação 

recapitulatória, porém, identifica seu caráter acessório ou de desenvolvimento em um 

contexto de exposição contínua.   

 Uma das características distintivas da seção de expansão é o ritmo de tercinas de 

colcheia, que logo se transforma em um compasso 3
8 e posteriormente 6

8, promovendo uma 

ruptura na expressão marcial peculiar do primeiro grupo temático e estabelecendo 

momentaneamente uma expressão semelhante a um scherzo.  
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Nos compassos 255 a 259 a orquestra completa alcança a dinâmica ffff, no evento 

que constitui o ponto culminante da exposição. Entretanto, essa culminância perde o vigor 

conclusivo por ser interrompida subitamente por um compasso de pausa geral, que 

constitui a cesura média de fato e que fará a preparação para o segundo grupo temático. A 

presença de um ponto máximo dessa envergadura torna a estrutura paradoxal. Depois da 

ampla exposição de materiais, incluindo relações de contraste expressivo, um ponto 

culminante constituiria o fechamento essencial de exposição22 que indicaria o início da 

seção de desenvolvimento. Apesar disso, Chostakóvitch inicia, na verdade, o segundo 

grupo temático principal, que apresentará uma nova gama de materiais musicais, 

prolongando-se ainda por 226 compassos. O fechamento essencial de exposição só 

acontecerá realmente nos compassos 446-447. 

 

- Compassos 206 a 221  

 A primeira frase da primeira parte da seção de expansão tem a estrutura perfeita de 

uma sentença clássica (CAPLIN, 1998, pág. 12): a ideia básica é seguida de uma repetição e 

uma continuação com elementos de fragmentação, concluída por uma ideia cadencial, ou, 

neste caso, mais bem definida como um gesto semicadencial, pois o perfil melódico não 

caracteriza uma conclusão propriamente dita, mas conduz a uma continuação centralizada 

no modo de si lócrio, modo predominante da frase seguinte.  

 A seção baseia-se inteiramente na formulação alternativa do motivo básico 10, 

originalmente apresentada nos compassos 89 a 92, mas agora com a articulação staccato no 

lugar do legato original. Essa mudança de articulação confere uma expressão de scherzo, 

completada pelos acordes conclusivos das cordas em pizzicato. Tímpanos e contrabaixos 

dão continuidade ao movimento contínuo de colcheias, ininterrupto desde o início da obra. 

Não obstante as dinâmicas f e ff, a articulação e o aspecto solista dos eventos dão leveza à 

expressão, principalmente quando comparada aos eventos da frase seguinte.  
                                                 
22

 “Essential expositional closure” (EEC) (HEPOKOSKI; DARCY, 2006, pág. xxvi).  
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  O musicólogo François Förstel compara a expressão desta sequência à sonoridade 

de uma máquina de costura, representada pelo movimento de tercinas em staccato do oboé e 

fagote, interrompido pelos acordes em pizzicato das cordas (FÖRSTEL, 2006, pág. 4). Essa 

expressão é acentuada pela polirritmia formada com o movimento contínuo de colcheias 

dos tímpanos e contrabaixos. Isso identifica mais um desdobramento do tópico música de 

máquina, que dialoga com a proposta do tópico zavôd, tão característico da expressão da 

Sinfonia no
 4. 
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- Compassos 221 a 238 

 

 

 

 A segunda frase da primeira parte da seção de expansão apresenta uma 

transformação gradual do estilo de scherzo estabelecido na frase anterior para uma expressão 

complexa, espécie de reminiscência do Ländler (compassos 141 a 156) combinada com um 

modo de pronunciamento, graças ao movimento homofônico. Sua textura é constituída 

pelo ostinato da formulação alternativa do motivo básico 7 com o motivo básico 10, com 
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uma instrumentação que vai se tornando cada vez mais encorpada. O ostinato expressa 

também uma continuidade do tópico música de máquina (neste caso, máquina de costura). 

Um novo material é apresentado, denominado motivo básico 12. Seu ímpeto crescente 

culmina em uma frase em fff de todas as madeiras em oitavas, baseada na combinação de 

elementos dos motivos básicos 4 e 8 (em analogia aos eventos dos compassos 27 a 30), que 

será concluída por um toque de tímpano solista, também em fff. 

 Toda a frase é construída predominantemente sobre o modo de si lócrio, não 

obstante o surgimento de notas estranhas ao modo, processo já verificado nas seções 

anteriores. A relação de centralidade no modo de si lócrio com o pedal grave perene de láb 

(por enarmonia, sol#), mantido por contrabaixos e tímpano, resulta, mais uma vez, na 

confirmação da sonoridade de terça menor como identidade sonora da obra. 

 

- Compassos 239 a 248 

 

 
 
 
 A segunda parte da seção de expansão inicia-se com um monólogo dos violoncelos 

e contrabaixos com arco, trazendo elementos que compõem um eco dos materiais do 

ponto culminante da frase anterior, nos compassos 233 a 238. Em seguida, o motivo básico 

10 é transformado, passando a apresentar escalas ascendentes onde originalmente se 

verificavam sucessões de terças descendentes. A subdivisão ternária e a articulação staccato 

retomam o caráter de scherzo, acentuado pelo contraste dos registros extremos (fagote e 
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piccolo). Uma sutil progressão descendente das notas sol - fá - mib, encontradas no início de 

cada uma das células iniciais, faz referência ao motivo básico 1. 

 

 

 

 O processo de mutação modal é constante, verificando-se uma alternância entre 

materiais diatônicos e de tons inteiros, além de outras coleções irregulares. 

 

 

- Compassos 249 a 260 

 

 A segunda frase inicia-se com um acorde de dó# menor, com sétima e nona 

menores, que pontua a entrada da frase preparatória do ponto culminante da exposição. 

Este é um acorde estranho à sonoridade da obra até este momento, embora apresente a 

terça menor característica. A frase preparatória é constituída pela repetição obstinada das 

notas lá-si-dó, em tentativas sucessivas de uma conclusão melódica em dó jônico. O ritmo 

fica gradualmente mais movido, intensificando o percurso para o ponto culminante, com 

dinâmica de ffff, que será alcançado no compasso 255. Esse tutti orquestral apresenta um 

acorde que sobrepõe 6 notas, em cuja base também se encontra uma terça menor sobre a 

nota fá, relacionando-se assim com os demais acordes analisados na seção inicial.  
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 Do ponto de vista retórico, portanto, o compasso 260 apresenta todas as 

características para ser considerado um fechamento exposicional essencial. Considerando-

se a entrada imediata do segundo grupo temático, porém, percebe-se que, na verdade, trata-

se da cesura média, que representa uma preparação ou, principalmente, uma divisão entre 

os grupos temáticos. 
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  2.2.2.1.3 - Segundo grupo temático - Compassos 261 a 476 

 O segundo grupo temático é consideravelmente longo e apresenta dois elementos 

fundamentais: uma combinação de dois motivos compostos que constituem o tema lírico 

(Gesangsthema, segundo a teoria de Schönberg), catalogados de forma diversa dos motivos 

básicos em virtude de seu caráter temático; e o motivo básico 14, um gesto extremamente 

marcante que sugere uma intertextualidade com a ópera Boris Godunov, de Modest 

Mussorgski. 

 

 O segundo grupo temático apresenta estrutura binária, em que o elemento principal 

é o tema lírico, apresentado três vezes no antecedente, com espectro dinâmico 

predominantemente em piano. Na resposta, surge uma ideia contrastante, que gradualmente 

se torna enérgica, com dinâmica crescente em direção ao fff do compasso 436, ponto 

culminante do segundo grupo temático. Este forma o gesto cadencial principal que pode 

ser considerado o fechamento exposicional essencial, e é seguido por uma seção de 

fechamento baseada, ainda uma vez, no tema lírico. 

- Compassos 261 a 286 

 

 O segundo grupo temático inicia-se com a primeira apresentação do tema lírico, em 

forma de período. Este tema é estabelecido pela sequência de dois motivos compostos, que 

encerram também entre si uma relação sujeito-resposta. Sua expressão cantabile também 
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pode ser associada ao estilo de valsa, que ficará gradativamente mais evidente. Ao contrário 

dos motivos básicos, que possuem características fragmentárias, os motivos compostos 

apresentam estruturas mais longas e complexas, de caráter temático, portanto. O 

tratamento dado aos materiais é, porém, semelhante: as características são desconstruídas 

de forma fragmentária em sucessivas rotações, ainda que o motivo composto 1, essência do 

tema lírico, seja um dos poucos materiais que se repetem literalmente na obra. 

 

 O motivo composto 1 é primariamente pentatônico (com uma nota omitida). 

Contudo, a centralização na nota lá revela a construção de todo o tema sobre a escala dual, 

caracterizada pela terça maior. Esta peculiaridade será muito importante na verificação da 

transformação tonal do segundo grupo temático na recapitulação, que seguirá o princípio 

do paradigma da forma-sonata, alterando a terça maior para menor, aproximando-se do 

distintivo modal principal da obra. 

 O acompanhamento de violoncelos e contrabaixos em pizzicato constitui um 

material esparso e pontual, que representa um adiantamento do processo pontilhista que 

será aplicado na última rotação do tema lírico, no compasso 447. 

 A frase é concluída com uma pontuação da harpa, que será recorrente como 

complementação do tema lírico – o motivo básico 13, formado por uma sequência de 

acordes vizinhos paralelos. Estes acordes são uma inversão do acorde com terça, quinta 

aumentada e nona, considerando as notas fá-lá-dó#-sol, que dialoga com os que são 

estudados na seção morfologia dos acordes. 

- Compassos 287 a 300 
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 No compasso 287 inicia-se uma espécie de desdobramento do tema lírico, de 

expressão musical correlata (estilo cantabile combinado com a estilização do movimento de 

valsa). O tema é apresentado em estrutura de sentença (CAPLIN, 1998, pág. 12). Sua 

coordenação com o tema lírico é a chave da rotação inversa do segundo grupo temático na 

recapitulação, uma vez que este tema, baseado no motivo composto 3, representará o início 

da recapitulação do segundo grupo temático no compasso 937, antes mesmo da 

apresentação do tema lírico propriamente dito, que somente ocorrerá no compasso 972. 

 

 O motivo composto 3 apresenta originalmente uma característica octatônica. 

Analisando, porém, a continuação da frase, nota-se que foi construída sobre uma escala 

dual modal, reunindo os modos de ré frígio e ré dórico, o que, por sua vez, é uma rotação 

da escala dual (maior/menor) em sol, que mostra uma equivalência com o material do tema 

lírico. Já a repetição da ideia é apresentada no modo de fá hipoeólio, que, apesar de sua 

direcionalidade melódica, conduz a um fechamento ambíguo em dó frígio. A ambiguidade 

persiste na fragmentação da ideia, baseada no modo de dó hipomixolídio, mas que conduz 

a um fechamento em fá jônico. Esta sequência de modos constitui um exemplo 

interessante do pensamento modulatório de Chostakóvitch, ilustrando o processo de 

modulação de ré frígio/dórico até o fá jônico, passando pelas rotações de fá eólio/dó frígio 

e dó mixolídio/fá jônico, em analogia com as relações tonais de ré menor/fá maior através 

do V grau (dó).  

 O motivo composto 3 constitui um desdobramento do motivo composto 1, e sua 

complementação é feita pelo motivo básico 10, em movimento inverso e retrógrado (cf. 

compasso 74), em analogia com o motivo composto 2, segundo membro do tema lírico, 

também baseado no motivo básico 10. 

- Compassos 300 a 311 

 As frases seguintes dão continuidade à expressão cantabile do tema lírico, 

concentrada nas cordas. O trabalho temático é misto, com elementos de diferentes 

motivos, caracterizando o processo de invenção contínua. No compasso 308, porém, 

apresenta-se um motivo que será muito importante no fechamento essencial da exposição e 

que possui a particularidade de dialogar com outro motivo cantado pelo coro no Prólogo 
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da ópera Boris Godunov, de Modest Mussorgski, demonstrado no seguinte quadro 

comparativo:   

 

 Curiosamente, o texto cantado “otets nach!”, que significa “nosso pai!”, é a lamentação 

frenética do povo pela ascensão de Boris Godunov ao trono depois de ter assassinado 

Dmítri, meio-irmão do Czar Fiódor Ivánovitch, que deveria ser seu legítimo sucessor. O 

clamor do povo na ópera guarda notável correspondência com a saudação, comum na 

Rússia dos anos 30, ao “pai da nação, nosso grande camarada Stálin”.  

 

 A melodia principal, conduzida pelos violinos, é composta de fragmentos dos 

motivos básicos 10 e 5, enquanto violas e violoncelos fazem um contracanto baseado no 

motivo básico 7, embalando um movimento de valsa estilizada. A frase culmina com a 

primeira apresentação do motivo básico 14, e é concluída com uma nova pontuação da 

harpa com o motivo básico 13, repetido literalmente.  
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 Após um início irregular, o material musical é estabelecido no compasso 301 sobre 

um modo ambivalente, que oscila entre os modos de sol frígio e sol eólio, a cada 

alternância das notas lá bemol e lá natural. Essa coleção só é perturbada pelo aparecimento 

ocorrente da nota si natural no compasso 306. O motivo básico 13 é retomado 

literalmente, construído sobre a escala dual em lá. 

 

- Compassos 312 a 333 
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 Esta frase dá continuidade à expressão lírica em invenção contínua, em um 

exemplo típico da melodia infinita, também denominado prosa musical, e o naipe de cordas 

é utilizado com expressividade. O compositor cria um longo movimento melódico baseado 

em fragmentos alterados de motivos diversos, com destaque para os motivos básicos 3 e 4, 

cujo movimento marcial original foi alterado no ritmo e articulação, dando origem a uma 

frase cantabile. A fragmentação do motivo básico 14 vai se tornando cada vez mais 

marcante. A frase é encerrada com um compasso de pausa, que prepara a segunda entrada 

do tema lírico. 

 A frase desenvolve-se sobre a mutação modal de sol lídio para sol dórico, passando 

ainda por um momento de reminiscência de sol menor, com movimentos de sensível de 

passagem, o que acentua o caráter lírico da melodia. Após alguns compassos de saturação 

tonal (319 a 323), a melodia adquire uma feição octatônica, para ser concluída com um 

conjunto baseado em si lócrio, com o IV grau alterado. 

 

 

- Compassos 334 a 346 
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 O compasso 334 introduz a segunda apresentação do tema lírico, transposto para 

uma sétima menor abaixo, em si, com a mesma ambiguidade modal característica da escala 

dual. 

 

 O tema lírico é acompanhado agora por um movimento contínuo de colcheias 

executado pelas harpas, uma espécie de reminiscência do movimento ininterrupto de 

colcheias que esteve presente durante todo o primeiro grupo temático.  

 

- Compassos 346 a 356 

 
 A textura começa a ficar camerística com a intervenção do piccolo, que desenvolve o 

motivo 14 de forma fragmentária. A flauta dá continuidade à textura em staccato, 

substituindo a harpa no movimento contínuo de semicolcheias. O oboé III executa uma 

variação da resposta do tema lírico (motivo composto 3), bastante abreviada e simples, em 

ré jônico, acompanhado pelos oboés I e II. Mais uma vez surgem acordes pontuais: terça 

menor, sexta e nona (compasso 353; cf. morfologia dos acordes). 
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- Compassos 357 a 372 

 A segunda apresentação do tema lírico conclui-se com um tutti das cordas em pp. A 

sonoridade das surdinas, combinada com a saturação cromática local, evoca a expressão de 

música noturna, dialogando com obras como a Noite Transfigurada, op. 4, de Schönberg. A 

forma alternativa do motivo básico 7 continua presente, dando prosseguimento a um estilo 

de valsa discreto. Violoncelos tocam um contracanto que faz referência longínqua ao 

Ländler do primeiro grupo temático.  

 

 O motivo básico 13 surge pela terceira vez em repetição literal, baseado na escala 

dual que lhe é característica, e a frase conclui-se por um movimento descendente da harpa 

em tons inteiros no registro subgrave. 
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- Compassos 372 a 388 

 No compasso 372 começa a terceira apresentação do tema lírico em sua região 

tonal original (centro tonal em lá com 3a maior), construído sobre a escala dual que lhe é 

peculiar, executado pela primeira trompa. 

 

 

 

 A citação obsessiva de uma fração do motivo básico 14, com duas notas curtas em 

intervalo descendente, torna-se aos poucos o elemento mais marcante, efetuando 

sucessivas interrupções na expressão lírica. Os motivos compostos 2 e 3 passam à condição 

de meras reminiscências, enquanto a melodia desenvolvida pelo clarinete piccolo a partir do 

compasso 383 reúne transfigurações dos motivos básicos 4, 14 e 5. Ao longo da frase, o 

material modal proposto pelo tema lírico vai se alterando em direção à saturação tonal. 
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- Compassos 389 a 403 

 

 Rapidamente a expressão lírica transforma-se em uma atmosfera agitada, com o 

surgimento de diversos eventos pontuais, em especial as fragmentações do motivo básico 4 

nos metais, que evocam o tópico militar, transfigurado pelas dissonâncias. A melodia 

conduzida pelas madeiras encadeia uma série de elementos de diferentes motivos, incluindo 

uma variação do motivo básico 3, revelando a tendência a retomar a energia marcial do 

primeiro grupo temático. A agitação progressiva é reforçada pela combinação do 

movimento accelerando com a saturação tonal, gerada pelo contínuo processo de mutação, 

que resulta na passagem por todas as notas da escala cromática, além da utilização 

sistemática de intervalos ou acordes dissonantes. 
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 A partir do compasso 400 a agitação da frase reduz seu ímpeto, preparando a 

segunda parte do segundo grupo temático. O material volta a ser predominantemente 

diatônico em um desdobramento do motivo básico 14, cuja fórmula de variação também 

dialoga com o Prólogo da ópera Boris Godunov de Mussorgski. Os violoncelos principiam 

uma soldadura que realiza a condução melódica para a próxima seção. 

 

 

 

 

 

 

- Compassos 403 a 420 

 

 A segunda parte do segundo grupo temático começa ainda com uma melodia 

cantabile baseada na configuração alternativa do motivo básico 7, que logo se transforma em 

uma melodia em marcato, indicando o reinício do movimento agitado que vai preparar a 

chegada ao ponto culminante desse grupo. O motivo básico 7 é retomado pelos 

contrabaixos e fagotes, enquanto as madeiras repetem insistentemente a célula principal do 

motivo básico 4, enfatizando o crescendo que culmina no compasso 420. 
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 O modo diatônico está presente na abertura da melodia cantabile, mas logo se torna 

instável, pela alteração da terça em mutação para fá lídio. Em seguida, há nova instabilidade 

maior/menor na melodia dos violoncelos, acompanhada pela sonoridade de um conjunto 

irregular nas madeiras e uma coleção baseada na escala lá menor melódica ascendente, 

executada por contrabaixos, fagote e trompas. 

 

- Compassos 421 a 427 

 

 A sucessão de acordes em crescendo em compassos acéfalos, dissonantes e em tremolo 

contribui para o aumento da tensão estabelecida pela saturação tonal, configurando o início 

da expressão Sturm und Drang. O trompete I apresenta uma melodia em ff, construída com 

alterações do motivo composto 3 e do motivo básico 2, e sua expressão dialoga com o 

Ländler (cf. compasso 141). 

- Compassos 428 a 435 

 A frase seguinte é uma espécie de resposta à anterior, mantendo com ela uma 

relação de subordinação, como um período. Trombones e trompas respondem à 

intervenção do trompete, com a mesma expressão marcada sobre uma transfiguração do 

motivo composto 3, interpolada por nova entrada dos trompetes, que conduzirá até a 

próxima frase – o ponto culminante do segundo grupo temático. 

 

 O movimento frenético de madeiras e cordas em forma de escalas e acordes em 

fusas consolida a expressão Sturm und Drang. A constante mutação do material modal, o 
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movimento cromático no trompete e as sucessivas dissonâncias estabelecem o contexto 

harmônico instável característico dessa expressão. Após a terceira apresentação do tema 

lírico, desta vez erigido sobre material alterado, o movimento agitado torna-se ainda mais 

enfático e a tensão crescente serve de preparação para o fechamento essencial da 

exposição, após o ponto culminante. Essa ênfase é necessária para dissipar a dúvida gerada 

pela desproporcional eloquência da cesura média e indicar o início da seção de 

desenvolvimento que se aproxima. 
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 Esta frase é um retrato curioso da transformação do tópico Sturm und Drang, 

estabelecido na música dos séculos XVIII e XIX, para a linguagem do século XX. A 

textura, a articulação e a dinâmica continuam sendo os elementos determinantes dessa 

expressão. O acorde de sétima diminuta, favorito dos compositores clássicos e românticos 

para esses momentos, é substituído pela saturação tonal proveniente do emprego de 

conjuntos irregulares e dissonâncias não direcionais. É importante observar também que se, 

por um lado, Chostakóvitch evita o cromatismo escalar, ele provoca uma saturação velada, 

resultado do processo constante de mutação modal. 

- Compassos 436 a 446 

 A crescente agitação iniciada no compasso 403, segunda parte do segundo grupo 

temático, culmina em majestosa apresentação do motivo básico 14, em forma de período. 

Trata-se do ponto culminante do segundo grupo temático. 
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 O antecedente é construído sobre sol mixolídio, e o consequente está em fá jônio. 

O acompanhamento através de progressão cromática direta reitera o diálogo com o tema 

do Prólogo da ópera já citada de Mússorgski (cf. 4 compassos antes do Allegro, após a cifra 

16). Ao fim da frase, o caminho melódico sol - lá - (Si bemol) representa o gesto cadencial 

que caracteriza o fechamento essencial da exposição. A partir deste ponto, haverá somente 

uma seção de fechamento, denominada por Hepokoski apêndice pós-cadencial 

(HEPOKOSKI; DARCY, 2006, pág. 17). O gesto cadencial em direção a si bemol 

conduzirá à última apresentação do tema lírico, com centro em si bemol, antes do início da 

seção de desenvolvimento. 

- Compassos 446 a 459  

 

 Com a primeira nota omitida, o tema lírico é apresentado na região grave e 

subgrave, pelos contrabaixos, tuba e contrafagote. O tremolo nos contrabaixos faz o tema 

parecer mais um murmúrio, mal podendo ser percebido. Ele agora é exposto com centro 

em si bemol, com sua característica pentatônica. O motivo composto 2 é construído sobre 

uma escala de tons inteiros, configurando um período polimodal invertido. 

 

 Pairando sobre o murmúrio do tema lírico, encontram-se citações fragmentárias do 

motivo básico 14. Depois de constituir o ponto culminante do segundo grupo temático, 

esse motivo é desagregado em sucessivos conjuntos de duas semicolcheias em intervalo de 

nona descendente. O efeito do desdobramento é pontilhista: nos metais, as notas são 

executadas por instrumentos diferentes, evidenciando o interesse em ressaltar os timbres; a 
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distância entre os eventos torna o material esparso, enfatizando o vazio resultante e o 

murmúrio grave do tema lírico. Do compasso 453 ao 456 as repetições sucessivas adquirem 

características de um eco. Esses eventos estão baseados na escala de dez sons denominada 

Modo 7 de Messiaen, a apenas dois sons da saturação total.   

- Compassos 460 a 476 
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 Esta é a segunda parte da seção de fechamento, ou apêndice pós-cadencial. Os 

elementos apresentados na frase anterior são desdobrados até o fechamento melódico em 

lá, no início do desenvolvimento.  

 Duas variações distintas do motivo composto 3 respondem ao tema lírico iniciado 

no compasso 447, e a expressão pontilhista do fracionamento do motivo básico 14 

consolida-se como elemento marcante dessa seção. Trombones e trompetes desdobram a 

resposta do tema lírico reunindo elementos diversos em uma expressão marcial, que 

culminará com o gesto cadencial final com centro em lá.   

 

 O motivo composto 3 é apresentado nos trombones sobre um conjunto diatônico-

octatônico que reúne as características dos modos jônio e lídio. Nos contrabaixos, tuba e 

contrafagote, a variação do mesmo motivo é apresentada em dó# frígio. A simultaneidade 

de eventos múltiplos provoca a saturação tonal do trecho, cuja resolução em direção ao lá 

também é ambígua, pois provém ao mesmo tempo de um movimento melódico em lá eólio 

e uma alteração do modo de lá frígio. A despeito da resolução em lá, é interessante 

observar que a seção de desenvolvimento não se inicia com o centro em lá, mas em dó. 

 

 

 2.2.2.2 - DESENVOLVIMENTO 

 A longa Seção de Desenvolvimento compreende 429 compassos e pode ser 

dividida em três subseções, além da retransição. A primeira e a terceira subseções 

constituem rotações de cada um dos dois temas principais em desenvolvimento, 

respectivamente, enquanto a seção intermediária apresenta uma densa textura musical que 

forma um bloco radicalmente contrastante em relação ao restante da estrutura.   
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 2.2.2.2.1 - Primeira Subseção de Desenvolvimento - Compassos 477 a 579  

 O desenvolvimento abre-se com uma rotação fragmentária dos elementos 

principais do primeiro grupo temático. O movimento marcial original dá lugar a uma 

expressão de Scherzo graças ao movimento rápido e às constantes articulações em staccato.   

- Compassos 477 a 502 
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 O tema principal é apresentado em diminuição pelo piccolo e pelo clarinete piccolo. 

Clarinete baixo e clarinetes fazem uma figuração de acompanhamento, sempre em staccato, 

que estabelece um estilo análogo ao de um scherzo, mas em compasso binário. A sonoridade 

do piccolo acrescenta ainda certa coloração alla turca ao tópico expressivo. Além dos 

materiais principais do primeiro grupo temático, também se notam vestígios do motivo 

básico 14. Nos compassos 499 a 502 observa-se curiosa variação do motivo básico 3, 

caracterizada pela retirada de notas de passagem, seguida por imediata inversão e alteração 

modal. 

 Apesar de manter o centro em dó, o tema principal é apresentado em uma coleção 

diferente da original, que consiste em uma diatônica-octatônica em que a variante da terça é 

adicionada ao modo eólio, resultando em ambiguidade modal. A partir do compasso 484 é 

empregada coleção idêntica, porém centralizada em sol.    

 

 

 

 A partir do compasso 490 a constante mutação modal provoca uma saturação tonal 

que será predominante na seção de desenvolvimento. Nesse contexto, verifica-se a 

recorrência de uma escala peculiar à escrita de Chostakóvitch, observada na linha de oboé 

nos compassos 499 a 504: uma escala de oito tons, em que semitons e tons estão agrupados 

de quatro em quatro. Por essa razão, essa escala será denominada Octatônica 22221111, 

referindo-se à disposição dos tons (2) e semitons (1) na escala. Trata-se, portanto, de uma 

escala que reúne um pentacorde de tons inteiros e um pentacorde cromático. Este constitui 

um material simétrico e sua catalogação na teoria de Allen Forte é 8-21 (01234678T). 
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- Compassos 503 a 519 

 

 Esta frase dá continuidade à expressão scherzo da anterior, desenvolvendo 

combinações de elementos dos motivos básicos 12 e 14. Observa-se também mais uma 

citação da variação, sem notas de passagem, do motivo básico 3. 

 

 É surpreendente a recorrência do conjunto octatônico 22221111 nas coleções 

utilizadas, além da presença da escala octatônica convencional (modo 2 de Messiaen) e da 

ausência de materiais derivados dos modos gregorianos. 
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- Compassos 520 a 539 

 

 Nesta frase são retomados elementos fragmentários do motivo básico 3. O motivo 

básico 8 é apresentado em forma canônica entre flautas e oboé. Partes do motivo básico 14 

continuam a aparecer, estabelecendo aos poucos um ostinato sobre dissonâncias, que 

transforma o estilo scherzo em tópico de música de máquina. A saturação tonal é constante, 

embora seja possível identificar movimentos melódicos diatônicos. 
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- Compassos 540 a 544 

 

 O movimento enérgico e a sonoridade dissonante consolidam o tópico música de 

máquina, fazendo referência também ao movimento marcial do primeiro grupo temático. 

O motivo básico 11 é uma referência direta aos compassos 158 a 162. A frase é baseada na 

escala diatônica-octatônica, em que uma terça menor é adicionada à coleção no modo de fá 

lídio. 

 

 

- Compassos 545 a 557 

 O motivo básico 3, elemento mais importante do tema principal, é trabalhado 

intensamente de forma fragmentária, em especial com a inversão do sentido melódico das 

duas primeiras notas. Sucessivos encadeamentos do motivo chegam a formar uma 

figuração (compassos 554 a 555) – a figuração 1 – que, precedida por elementos do 

motivo básico 14, compõe um acompanhamento para a apresentação literal do tema 

principal, com centro em lá, no modo eólio. 

 

 A contínua mutação modal persiste, estabelecendo montagens consecutivas de 10, 

11 e 12 sons. Nos compassos 548 a 550, surge nas madeiras uma interessante coleção, que 

consiste em um pentacorde diatônico combinado com um hexacorde cromático.  

 



 

125 

 

 

- Compassos 558 a 568 

 Os oboés apresentam mais uma vez o tema principal, com centro em dó, modo 

eólio, configurando uma espécie de fugato em estilo estrito, continuando o movimento 

iniciado pelo clarinete baixo e os fagotes no compasso 552. Estes dão continuidade ao 

discurso, criando uma espécie de contrassujeito baseado no motivo básico 5, utilizando o 

conjunto integral de 12 sons. Flautas e clarinetes desenvolvem um segundo contrassujeito 

em uma variação do motivo básico 3, em escala ascendente, até consolidar uma figuração 

baseada no modelo rítmico inicial do motivo básico 2, que será denominada figuração 2. 

Esta adquirirá grande importância na seção intermediária do desenvolvimento. É 

interessante observar como Chostakóvitch vai alterando gradualmente a textura 
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contrapontística, até transformá-la em uma sobreposição de figurações, conduzindo ao 

ponto culminante da primeira subseção do desenvolvimento, no compasso 569.  

 

 O tema principal é apresentado pelos oboés em dó eólio, que logo se transforma na 

octatônica 22221111. A saturação cromática inicial da frase vai sendo diluída até se formar 

o acorde sib-ré-fá-lá do compasso 568. 
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- Compassos 569 a 579 

 

 O tema principal é apresentado uma terceira vez pelas madeiras, sobre a escala 

octatônica, acompanhado por densa textura orquestral dissonante e saturada. 
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 O efeito frullato nos trompetes e trombones sobre a sonoridade dissonante e 

saturada do tutti orquestral reitera o tópico zavôd que se estabeleceu aos poucos, após a 

diluição da expressão de scherzo. A partir do compasso 576 ocorre um hipermetro, 

característica do motivo principal 11 (conf. compasso 179), que completa o tópico zavôd. 

A tensão criada pelo deslocamento rítmico, acentuada pelas dissonâncias, provoca um 

gesto impetuoso de ruptura no discurso, que conduz à entrada da segunda subseção de 

desenvolvimento. 

 

 2.2.2.2.2 - Segunda Subseção de Desenvolvimento - Compassos 580 a 778 

 

 A partir do compasso 580, inicia-se uma seção contrastante que rompe 

radicalmente com a estrutura do discurso sinfônico. A invenção contínua, baseada na 

utilização fragmentária e variada de elementos dos motivos básicos, dá lugar a uma textura 

completamente diferente, que constitui um dos eventos mais marcantes de toda a obra: um 

longo fugato em moto perpetuo de expressão Sturm und Drang contínua.  Esse evento tem a 

singularidade de ser uma das seções mais longas em Sturm und Drang contínuo da história da 

música. Comumente, essa expressão está associada a funções formais transitórias ou a 

elementos pontuais das seções de desenvolvimento, raramente sendo observada como 

característica principal de uma seção de longa duração. O movimento contínuo de 

semicolcheias elimina qualquer possibilidade de ‘respiração’ expressiva na frase, mais 

adequadamente identificada como textura do que como melodia propriamente dita. 

Portanto, na prática, trata-se de um fugato de textura que, de certa forma, difere da 

concepção tradicional de contraponto estrito. O resultado sonoro final é extremamente 

agressivo, como se fossem clusters em movimento, antecipando tendências da música do 

século XX, mais tarde desenvolvidas por Ligeti e outros compositores. A agitação motora 

das semicolcheias aproxima essa expressão do tópico zavôd: a condução atonal e 

dissonante, combinada com o ritmo obsessivo, também pode ser comparada ao som 

ininterrupto de máquinas.  

 Do ponto de vista da poética do discurso, uma ocorrência tão marcante no centro 

da obra sugere um paralelo formal com o conceito aristotélico de peripécia, ou seja, uma 

reviravolta nas ações narradas até então. O reconhecimento, consequência natural da 

peripécia, pode ser comparado à retomada posterior dos elementos dos temas principais, 

que ocorrerá na terceira subseção do desenvolvimento (ARISTÓTELES, pág. 31). 
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 - Compassos 580 a 679 

 A alta velocidade de execução no andamento Presto resulta em uma sonoridade 

textural, aparentemente amórfica. A análise detalhada do material, porém, revela 

acontecimentos interessantes: cada uma das entradas do fugato apresenta um sujeito, sempre 

repetido e seguido de uma inversão de si próprio. Essa sucessão faz referência ao 

paradigma da sentença clássica (CAPLIN, 1998, pág. 12). 
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 Enquanto o sujeito das duas primeiras entradas (violino I e viola) foi construído 

sobre a escala octatônica 22221111, o das duas últimas (violoncelo/viola e violoncelo) foi 

instalado sobre uma diatônica octatônica baseada no modo lócrio. 

 
 De maneira análoga às duas primeiras entradas, o sujeito invertido também aparece 

no modo lídio com o VII grau alterado, espécie de fusão entre os modos lídio e mixolídio. 
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 A última entrada do sujeito concentra-se na diatônica-octatônica baseada em dó 

lócrio, cuja rotação de ré bemol jônio produz nova diatônica-octatônica. Por fim, o sujeito 

invertido é apresentado sobre a escala dual. 
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 Os contrassujeitos A, B e C, correspondentes respectivamente às entradas 2, 3 e 4, 

são construídos sobre materiais semelhantes entre si, mas não apresentam coincidências 

estruturais. São sempre elaborados sobre escalas alteradas diversas e, quando consideradas 

as frases longas, a saturação dos 12 semitons é sempre alcançada. 
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- Compassos 680 a 692 

 
 A intervenção dos violoncelos e contrabaixos em marcato interrompe o percurso 

motor da sequência contínua de semicolcheias. Essa melodia é formada de partes do 

motivo básico 3 sobre uma escala irregular, apesar da incidência marcante de conjuntos 

com forma primária 0134. O movimento de colcheias prossegue nos violinos e violas até o 

compasso 684, quando o ritmo se altera para a figuração 2, que, associada ao ritmo 

marcado das cordas graves, estabelece novamente o tópico marcial. É interessante observar 

também o movimento cadencial singular do compasso 692 para o 693, em que um acorde 

de ré maior é resolvido em outro de sol menor. Ocorrência incomum na Sinfonia no 4, tais 

pontuações cadenciais simulam uma sensação de tonalidade ocorrente em meio à constante 

mutação modal, marcando também uma mudança na textura musical. 

 

 A apresentação de conjuntos sucessivos com forma primária 0134 – derivados da 

escala octatônica – representa uma adesão a essa sonoridade característica, coincidente com 

o motivo tão utilizado por Chostakóvitch, constituído pelo anagrama das primeiras letras 

de seu nome, D e S C H (segundo a transliteração e nomenclatura alemãs). 
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- Compassos 693 a 716 

 Reestabelecido o movimento de marcha, o compositor desenvolve uma sentença 

preparatória que conduzirá ao tópico militar iniciado no compasso 717. A ideia básica (c. 

693 a 698) assenta-se em um movimento obsessivo construído sobre elementos do motivo 

básico 2, que culmina com uma precipitação gestual ascendente de grande eloquência, 

instalada através de um movimento melódico múltiplo convergente. 
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 O movimento melódico principal da ideia básica é construído sobre as escalas 

dóricas de sol e fá, enquanto na repetição o mesmo movimento é edificado sobre um 

conjunto simétrico. 

 O gesto ascendente precipitado do compasso 698 possui uma estrutura singular, 

que consiste na sobreposição de movimentos ascendentes de diferentes âmbitos e 

características, que convergem em direção a uma única nota. Esse movimento melódico 

convergente surge como alternativa aos movimentos prepostos do contraponto 

tradicional, que se limitam a: paralelo, contrário e oblíquo. Os movimentos sobrepostos são 

de diversas estruturas: diatônicos diretos e indiretos, cromáticos em progressões 

diferenciadas, em terças menores e movimentos irregulares. A sobreposição resulta em uma 

sequência de clusters que se inicia por uma posição espaçada, tornando-se, a cada nota, mais 

cerrada e aguda, até alcançar a nota de convergência. Nesse momento, o movimento 

convergente – que já ocorrera nos compassos 136 a 140, combinado com o oblíquo – fica 

mais evidente. A movimentação intensa e impulsiva evoca ainda o tópico Sturm und Drang, 

presente desde o compasso 780, ainda que transitando, desde o compasso 669, para o estilo 

de marcha. 

 Cordas graves, clarinete baixo, fagotes e trompas continuam o ‘pronunciamento’ 

marcial iniciado no compasso 679, como linha paralela aos demais acontecimentos. Seu 

caráter revela-se narrativo pela constituição de um sintagma que encadeia fragmentos de 

diversos motivos básicos, seja no aspecto rítmico, seja no melódico. A construção baseada 

na contínua mutação modal não permite delimitar coleções referenciais, apesar das 

sucessivas sequências de conjuntos de forma prima 0134, de maneira análoga aos  

compassos 679 a 682. 

 

 

 A repetição da ideia básica segue até o compasso 707, culminando também com um 

movimento convergente, agora duplo, em direção às notas dó e mi bemol. Nesse ponto, o 

compositor mescla o movimento convergente com o movimento contrário, sobrepondo o 

convergente ascendente sobre outro movimento convergente, mas no sentido descendente, 

também em direção à nota mi bemol. 
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Cordas graves, clarinete baixo, fagotes e trompas continuam desenvolvendo seu 

pronunciamento, usando também materiais construídos sobre o motivo básico 7. Essa 

linha dá continuidade ao contraponto que resulta da oposição desse motivo com o material 

marcial apresentado pelos trompetes desde o compasso 694. 

 A terceira parte da sentença inicia-se no compasso 708, caracterizada pela 

continuação e fragmentação dos materiais da ideia básica, aqui baseados em uma escala de 

dó eólio sobreposta a um movimento ascendente em terças menores. Já no compasso 711 

começa mais um gesto ascendente, antes do encerramento da frase, com movimentos 

convergentes em direção às notas fá e ré, concluindo a sentença com um movimento 

obsessivo, que prepara a entrada de um novo elemento a partir do compasso 717. 

 Aos poucos, é retomada a tendência harmônica de concentração em intervalos de 

terça menor, como pode ser verificado na chegada aos pontos culminantes dos 

movimentos convergentes: dó/mi bemol no compasso 708 e ré/fá no compasso 712.  
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 A sentença construída nos compassos 693 a 716 representa uma subseção 

transicional entre o fugato iniciado no compasso 580 e uma nova subseção, que manifestará 

o tópico militar em sua forma mais evidente. Mesmo tratando-se de seção transicional, ou 

seja, de ligação, o compositor elabora a frase em uma estrutura conforme aos padrões 

referenciais. 

  

- Compassos 717 a 735 

 

 A entrada do tímpano combinado com a caixa clara na figuração 2 caracteriza, pela 

primeira vez na obra, o tópico militar de forma plena. A entrada dos metais em fff confirma 
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essa expressão. Nesse momento, o tema principal é retomado em aumentação não estrita, 

em forma de fugato a três vozes com entradas sucessivas: primeiro as trompas, em seguida 

os trompetes e depois trombones e tubas, encadeando os motivos principais 3 e 4 de 

acordo com a estrutura do tema apresentada na exposição. 

 

 O tema principal surge aqui primeiramente em dó# mixolídio nas trompas; 

seguem-se duas apresentações dele, baseadas em escalas duais, a primeira em dó (nos 

trompetes) e a segunda em ré (nos trombones). 
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- Compassos 736 a 747 

 A partir do compasso 736, Chostakóvitch começa uma construção gradual do 

ponto culminante da Seção de Desenvolvimento, sobrepondo o tópico zavôd à marcha 

militar iniciada no compasso 717. Há uma intensa polirritmia, elaborada com sucessivos 

movimentos cromáticos e sequências de acordes dissonantes, compondo um tropo 

expressivo tríplice, resultado da expressão Sturm und Drang decorrente dessa sobreposição 

de tópicos.     
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 Em meio a esse complexo sonoro. os instrumentos graves, em forte-fortissimo, 

apresentam ainda uma vez o tema principal em aumentação por figuras de mínimas, 

realizado sobre uma escala dual em fá e acompanhado pelas figurações 1 (madeiras e 

cordas) e 2 (tímpano, caixa, gran cassa), além de uma transfiguração do motivo básico 13, 

obsessivamente repetida pelos trompetes.  

 
 A intensa movimentação cromática resulta em contínua saturação de 12 sons, tanto 

melódica como harmônica, acentuada pela saturação também de sonoridade, com toda a 

orquestra na dinâmica fff. Trompas e trompetes tocam sequências de acordes de dois 

compassos, repetidas cinco vezes a partir do compasso 738. Os acordes executados pelas 

trompas mantêm os padrões identificados na morfologia dos acordes (cf. compassos 176 a 

181), caracterizando-se pela predominância de terças menores na base e de sextas alteradas, 

completando a gama de 12 sons em uma sequência de quatro acordes. Já os trompetes 

valorizam as dissonâncias de segunda menor na base dos acordes, que não apresentam 

terças. 
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- Compassos 748 a 754 

 

 

 A forte saturação cromática e sonora da seção anterior culmina, de maneira 

inusitada, em um acorde perfeito de dó# menor, ainda que perturbado pelo trinado da nota 

sol #. O desenho melódico remete ao motivo básico 8 em aumentação, e a falsa relação 

entre as notas inferiores dos acordes de dó# menor (sol#) e mi menor (sol natural) 

provoca, mais uma vez, a sensação de deslocamento semitonal, conceito proposto por 

Patrick McCreless. A seção resolve-se em uma sequência descendente diatônica de tríades 

perfeitas paralelas, em direção ao acorde de si com sétima diminuta. Essa sequência de 

acordes perfeitos é singular no contexto do primeiro movimento, e sua resolução melódica 

no acorde de sétima diminuta representa a relação de continuidade com o contexto atonal 

da música, que se acentuará com a aproximação do ponto culminante da seção de 

desenvolvimento. Observe-se também que a nota si, classe de tom para a qual a frase é 

dirigida, é o centro tonal dos compassos seguintes, formando uma relação cadencial com o 

pedal de fá# que ocorre desde o compasso 717, confirmando um movimento consecutivo 

de centros tonais, a despeito do contexto harmônico atonal de todo o segmento. 
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- Compassos 755 a 762 

 

 

 

 Mais uma vez Chostakóvitch adia a chegada ao ponto culminante, neste caso 

referente à segunda subseção do desenvolvimento, a exemplo do que fizera nos compassos 

150 a 156, antes do ápice do primeiro grupo temático. Um gesto sonoro extremamente 

impetuoso, com uma dinâmica ‘uníssono’ de toda a orquestra, que parte de fffp crescendo 

para fff em dois compassos, e repetido quatro vezes. A nota si, centro tonal do segmento, é 

estabelecida através da nota pedal dos instrumentos graves e tímpano. Este segmento foi 

erigido sobre um conjunto irregular de 10 sons, e a progressão harmônica segue a lógica 

sonora das terças menores. 

 

 No aspecto rítmico, o movimento consiste em aumentação do ritmo pontuado, 

relação que pode ser admitida como variação do motivo básico 7. 

 



 

143 

- Compassos 763 a 767 

 

 Da mesma forma que o ponto culminante do primeiro grupo temático foi adiado, e 

em seguida realizado sobre o motivo básico 11(compassos 158 a 162), o ponto culminante 

da segunda subseção do desenvolvimento também é elaborado a partir do motivo básico 

11, em aumentação, seguindo a tendência de alteração dos motivos de toda esta seção pela 

aumentação rítmica. A tercina, característica do motivo básico 4, é ainda apresentada como 

pontuação final da frase.  

 

 Do ponto de vista do material sonoro, o segmento foi construído sobre um 

conjunto irregular, e sua movimentação melódica oblíqua é convergente em direção à nota 

si. O emprego maciço do instrumental de percussão amplia o espectro sonoro do ponto 

culminante, alcançado no si natural na região aguda, sustentado pelo longo pedal em si dos 

tímpanos e instrumentos graves. 
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- Compassos 768 a 786 

 O fechamento da segunda subseção do desenvolvimento também apresenta a 

forma fraseológica de uma sentença. Alcançado o ponto culminante dessa subseção, o 

compositor promove uma ‘desmontagem’ do tema principal pelo fracionamento dos 

motivos básicos 3 e 4, já preparando a rotação temática da terceira seção do 

desenvolvimento. O motivo básico 3 é aumentado e cada nota é seccionada em uma 

sequência de 4 semicolcheias e colcheia; o motivo básico 4 tem sua tercina característica 

transformada em quartina de semicolcheias convergente duplamente sobreposta, em 

movimento contrário entre si, executada pelas madeiras. O motivo 4, sempre utilizado 

como célula semelhante repetida, é aqui sumariamente interrompido, dando a impressão de 

uma desmontagem cubista dos elementos musicais do tema principal. 
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 O motivo básico 3 é apresentado, na primeira ocorrência da ideia básica, sobre uma 

escala octatônica em si. Já na repetição, é instalado sobre uma escala octatônica em dó#, 

em mais uma ocorrência do fenômeno de deslocamento tonal de tom inteiro. As notas 

indicadas entre parêntesis não estão presentes no segmento, o que não compromete a 

estrutura evidentemente octatônica do material. 

 

 A terceira parte da sentença – a continuação e fragmentação da ideia básica – vai do 

compasso 779 até o 786, em que se encontra o motivo básico 4 mais próximo da forma 

inicial, pelo menos do ponto de vista rítmico, e o motivo básico 3 também mais semelhante 

a sua forma original, elaborado sobre o modo de mi frígio. O motivo básico 3 é 

apresentado ainda uma vez, com o sentido melódico original preservado, e a frase conclui-

se com mais dois fragmentos oriundos do tema principal: um trecho cromático 

descendente (cf. compasso 12) e uma variação do motivo básico 5. 

 

 Este trabalho temático fragmentário caracterizará também o início da terceira 

subseção de desenvolvimento, a partir do compasso 787. A retomada do movimento 

contínuo de colcheias e a mudança na instrumentação (começa aí uma longa seção 

executada unicamente pelas cordas) são determinantes para a interpretação da segmentação 

neste ponto. 

 

 2.2.2.2.3 - Terceira Subseção de Desenvolvimento - Compassos 787 a 853  

 Na terceira subseção de desenvolvimento, o compositor retoma o movimento 

contínuo de colcheias (considerando o tempo duplicado) típico do primeiro grupo 

temático, e faz uma rotação mista dos elementos dos dois grupos temáticos principais. 
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- Compassos 787 a 811 

 

 O estabelecimento do movimento contínuo de acompanhamento remete ao 

primeiro grupo temático. Sua estrutura, porém, está radicalmente alterada como em um 

hipérbato, fenômeno que ocorre quando os pensamentos são tirados de sua ordem regular 

por um arrebatamento emocional. Os motivos básicos estão truncados, fragmentados, e 

colocados em ordem diversa em relação a sua posição original. Os fragmentos são 

repetidos pela necessidade de confirmação de uma ideia que não teria sido exposta 

claramente. 
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 A abundância de motivos em sucessão desordenada já indica o arrebatamento 

emocional. O motivo básico 4, originalmente complementar ao motivo básico 3, surge 

como elemento incisivo, não mais secundário, a despeito de apresentar sucessivas 

recorrências truncadas. Os motivos básicos 5 e 6, de menor relevância na exposição, são 

retomados e amplificados por repetição.  

 Mesmo em uma apresentação fragmentada e mutilada de uma sequência de motivos 

originalmente desconexos, é possível observar um contorno fraseológico no discurso 

musical: um período contrastante nos compassos 788 a 794 e uma sentença nos compassos 

795 a 811. Por outro lado, não deixa de ser surpreendente que o compositor faça a 

apresentação de materiais temáticos em uma estrutura aparentemente tão desordenada, 

quando comparada à segunda Subseção de Desenvolvimento. Quando se poderia esperar 

uma composição mais livre, encontra-se de forma mais evidente a relação com paradigmas 

fraseológicos tradicionais; já neste ponto, em uma apresentação de caráter evidentemente 

temático, a fraseologia fica obscurecida. 

 

 

 

 Do ponto de vista harmônico, há um nítido retorno à sonoridade de terças 

menores, presente no movimento contínuo de acompanhamento. Por outro lado, a 

utilização predominante de conjuntos irregulares e alterados na linha melódica impede que 

a apresentação temática tenha caráter afirmativo, criando uma expressão de dúvida ou 

suspense, adequada à seção que antecede a retransição. 
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- Compassos 812 a 830 

 

 A partir do compasso 812 a rotação temática é completada com uma apresentação 

dos elementos do segundo grupo temático, praticamente integral, apesar de alterada. A 

atmosfera lírica e cantabile predominante na exposição é absorvida por um movimento de 

valsa estilizada, ainda que o modo de canção continue predominante. A seção é construída 

sobre a escala de ré bemol jônio com a nota lá natural adicionada, configurando um modo 

diatônico-octatônico, que, considerando também as enarmonias, persiste por 10 

compassos. 
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- Compassos 831 a 852 

 

 Ocorre uma interessante combinação de timbres, com o clarinete baixo em 

uníssono com contrabaixos em pizzicato, dando continuidade à apresentação dos elementos 

do segundo grupo temático. O motivo composto 1 é exposto em mi bemol mixolídio, 

acompanhado pela figuração de colcheias dos violinos I, iniciada já no compasso 830, 

elaborada sobre a coleção octatônica 22221111. A valsa estilizada prossegue até o 

compasso 838, quando os elementos temáticos vão sendo fragmentados e diluídos aos 

poucos em um modo de pronunciamento. 
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 2.2.2.2.4 - Retransição - Compassos 853 a 905 

 A preparação para a recapitulação é feita por meio da sobreposição de ideias 

musicais sobre notas pedal. Ao contrário, porém, do tradicional pedal de dominante típico 

da seção de retransição da forma-sonata clássica (especialmente nas obras sinfônicas), 

Chostakóvitch escreve um longo pedal agudo na nota si bemol, combinando-o depois com 

um pedal grave em fá sustenido. O ponto culminante do desenvolvimento é preparado a 

partir do compasso 882, em um crescendo dos metais com percussão, em que o naipe 

alcança, a única vez na obra, a dinâmica fffff. A seção de retransição é dividida em três 

partes: a primeira (compassos 853 a 881) consiste em dois períodos contrastantes 

construídos sobre os materiais do segundo grupo temático, ambos de caráter lírico, 

perturbado pela sonoridade de frullato das flautas e flautins, que executam continuamente o 

pedal agudo sobre a nota si bemol. A segunda parte (compassos 882 a 897) apresenta 

expressão rude, de ruído crescente e interrompido em quatro células progressivas, com 

harmonias de 1, 2, 7 e 9 notas, respectivamente. A terceira parte (compassos 898 a 905) é 

um fechamento declamativo da retransição.  
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 Segundo as principais teorias da forma-sonata, a utilização de notas pedal na 

retransição é necessária para conter o impulso modulatório da seção de desenvolvimento. 

Em um contexto pós-tonal, essa necessidade é pertinente também do ponto de vista 

retórico porque, não sendo possível identificar a proximidade da seção de recapitulação por 

um acorde de dominante preparatório, uma longa nota pedal poderia gerar um estado de 

suspensão temática propício para assinalar essa aproximação. Mesmo assim, Chostakóvitch 

não abre mão de utilizar elementos temáticos na seção de retransição, ainda que 

fragmentados ou diluídos no quadro sonoro estático das notas pedal. Eles continuam a ser 

construídos sobre coleções alteradas e irregulares, identificadas a seguir: 
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 O direcionamento para o ponto culminante (compasso 896) é realizado através de 

uma progressão harmônica e dinâmica, em um gesto musical rude, com sonoridades em 

crescendo interrompidas, em uma sequência progressiva.  A harmonia fundamenta-se 

inicialmente na terça menor lá-dó, ampliando-se depois para acordes de 7 e 9 notas, 

baseados na sétima diminuta. Tais dissonâncias, combinadas com a articulação de dois 

tímpanos simultâneos e prato suspenso, conferem ao gesto um som próximo a um ruído.  

 

 O modo declamativo em uníssono iniciado no compasso 898, logo após a 

culminação da obra, é uma verdadeira assinatura da poética de Chostakóvitch23. Seu 

precedente encontra-se na Sinfonia no
 3, compasso 666 (cifra 81), em que toda a orquestra 

realiza longo discurso melódico em uníssono, logo após o ponto culminante da obra:  

 

 Realizando uma espécie de recitativo universal, como um grito de guerra,   

Chostakóvitch cria um tópico discursivo, solene, afirmativo e pungente. Constitui, sem 

dúvida, um exemplo do tropo revolucionário, praticamente concebido na Sinfonia no
 3, e que 

ecoa não só na Sinfonia no
 4, mas também na no

 5 e em muitas obras posteriores. 

Curiosamente, tanto na Sinfonia no
 4 como na no

 5, esse tropo surge exatamente na mesma 

                                                 
23

 cf. Capítulo 4, Sinfonia no 5, compasso 243, pág. 254 
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função formal – na retransição, após o pedal preparatório do ponto culminante e 

imediatamente antes da recapitulação. Essa semelhança é um elemento muito importante, 

considerando que na Sinfonia no
 4 ele é apresentado de maneira diversa, executado somente 

por madeiras agudas e não pela orquestra completa, como nas Sinfonias nos 3 e 5. 

Analisando-se o material musical, observa-se uma linha melódica que faz uma sequência 

alternada entre um fragmento do motivo básico 3 e elementos dos motivos composto 1 e 

básico 7, sobre a escala octatônica. 

 

  

 

 2.2.2.3 - RECAPITULAÇÃO 

 A retomada literal dos motivos básicos 1 e 2 a partir do compasso 906 marca o 

princípio da seção de recapitulação. Com apenas 100 compassos de extensão, sua duração é 

sensivelmente desproporcional em relação à seção de exposição, que tem 476 compassos – 

quase cinco vezes mais extensa. O trabalho temático na exposição e no desenvolvimento, 

porém, justifica essa abreviação: a recapitulação desempenha uma função mais limitada 

para o fechamento da estrutura, fazendo apenas uma rotação dos temas principais, em que 

as formas originais dos motivos básicos são retomadas. Nesse sentido, a coda terá também 

papel importante, trazendo de volta o tema principal na configuração original, ainda que 

em caráter de reminiscência, considerando-se que o tema principal não é apresentado no 

início da recapitulação, mas está presente apenas na textura instrumental, recapitulada 

literalmente a partir do compasso 914. A estrutura desproporcional da forma é 

característica da escrita de Chostakóvitch, desde a Sinfonia no
 1, que, embora aclamada pelo 

valor artístico e  acadêmico, recebeu críticas do compositor Alexander Glasunov, que 

alegou não lhe compreender a estrutura (COELHO, 2006, pág. 46). A recapitulação 

reduzida também será encontrada no primeiro movimento da Sinfonia no
 5,  configurando 

uma opção clara da poética composicional de Chostakóvitch, que estabelece a lógica 

particular de seu discurso não na adoção de paradigmas retóricos, mas dentro da 

singularidade de sua própria estrutura. 

 



 

154 

 

 

 2.2.2.3.1 - Primeiro Grupo Temático - Compassos 906 a 936 

 A recapitulação do primeiro grupo temático tem a particularidade de retomar a 

sonoridade original apresentada na exposição, mas substitui o tema principal por uma 

alteração expressiva do tema lírico, adaptando-o à sonoridade marcial do primeiro grupo 

temático.  

 

- Compassos 906 a 913 

 Uma extraordinária ampliação do motivo básico 1 (tocado pelas madeiras com 

trinados) abre a recapitulação, substituindo o acompanhamento estático original da segunda 

menor dó-réb (evento complementar, compassos 1 a 3) por sucessivos movimentos 

cromáticos ascendentes de cordas, trompas e fagotes em segundas menores paralelas, com 

articulação marcato, em um gesto áspero e burlesco, que culminará na retomada literal do 

motivo básico 2, em analogia perfeita com os compassos 4 e 5.  

 A presença do movimento em tercinas das cordas, trompas e fagotes faz referência 

ao elemento rítmico da seção de expansão (compassos 207 a 248), que, mesmo não sendo 

retomada textualmente na recapitulação, faz-se presente no diálogo com elementos do 

primeiro grupo temático. Com orquestração e articulação da exposição original, o primeiro 

grupo temático é, porém, marcado agora pela subdivisão ternária, seja pela presença de 

tercinas, seja na alteração da fórmula de compasso para 9
8  e 6

8, a partir do compasso 914. A 

introdução desse elemento rítmico é bastante paradoxal, pois o principal traço da expressão 

musical do primeiro grupo temático é o movimento de marcha, cuja natureza, a princípio, 

não é compatível com a subdivisão ternária.  

 Em analogia com os compassos 1 a 5, as ideias musicais são apresentadas no modo 

de lá eólio, perturbado pelo movimento cromático ascendente em paralelo.  
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- Compassos 914 a 928 

 A recapitulação do primeiro grupo temático inicia-se de forma paradoxal: após a 

retomada literal da introdução, o movimento ostinato de colcheias também retorna, em 

analogia com o compasso 6, preparando a entrada do tema principal. Não é este, porém, o 

tema que aparece: em seu lugar, entra o tema lírico, constituído pelos motivos compostos 1 

e 2, apresentado sobre o modo de dó eólio, com a expressão alterada. Somente neste ponto 

é possível identificar a ambiguidade do movimento de colcheias em marcato nas cordas 

graves, pois, ao mesmo tempo que ele remete à marcha típica do primeiro grupo temático, 

apresenta também a característica rítmica do compasso 6
8. 

 



 

157 

 Depois da surpreendente retomada do tema lírico, o compositor insere ainda duas 

variações do motivo básico 4, reiterando a ideia de fusão dos dois grupos temáticos.  O 

material melódico sofre mutação para o centro de si, no qual o motivo composto 1 será 

reapresentado por trompetes e trompas, acompanhado por um contrassujeito nos oboés e 

clarinetes e construído sobre um conjunto simétrico de 10 sons. 

 

 

- Compassos 929 a 936 

 Trompetes e trombones complementam o tema lírico com o motivo composto 2, 

enquanto o contrassujeito dos oboés e clarinetes continua a frase apresentando elementos 

do motivo básico 7 e desdobramentos do motivo básico 2.  

 
 Com a interrupção gradual do movimento de colcheias nas cordas graves, a frase 

dos oboés e clarinetes vai tomando a forma de uma soldadura que conduzirá à 

recapitulação do segundo grupo temático, de textura camerística, constituindo a Cesura 

Média de Hepokoski, marco divisório entre os grupos temáticos, na variação denominada 

cesura preenchida (caesura-fill) (HEPOKOSKI; DARCY, 2006, pág. 40).  A dinâmica em 

diminuendo é acompanhada pela diminuição progressiva do efetivo instrumental, silenciando 

instrumentos a cada compasso, a partir do 932.  

 Do ponto de vista do material musical, essa frase apresenta também a mutação 

modal típica da poética de Chostakóvitch. A condução para o modo de lá eólio representa a 

preparação para a entrada do segundo grupo temático, que se iniciará nesta mesma classe 

de tom central. 
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 2.2.2.3.2 - Segundo Grupo Temático - Compassos 937 a 1006 

 O segundo grupo temático é recapitulado através da textura camerística com 

inversão na ordem de apresentação do tema lírico, com o motivo composto 3 aparecendo 

antes do motivo composto 1, havendo também vários elementos combinados originários 

da seção intermediária. A recapitulação é dividida em três partes: a primeira, do compasso 

937 ao 971, consiste na retomada do motivo composto 3 em um solo de corne inglês; a 

segunda parte, do compasso 972 ao 986, é a recapitulação do motivo composto 1 pelas 

violas; já a terceira parte retoma elementos da seção intermediária original do primeiro 

grupo temático, também caracterizada pela textura camerística, perfazendo uma estrutura 

bastante peculiar, unida pela textura instrumental. 

 

- Compassos 937 a 971 
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 Como o motivo composto 1 foi utilizado na primeira parte da recapitulação, é 

possível compreender a inversão na retomada do segundo grupo temático, em que o corne 

inglês solista apresenta, inicialmente, o motivo composto 3 uma quinta acima do tom 

original, configurando agora o centro em lá, porém com característica de 3a menor; na 

exposição, esse grupo temático fora apresentado também em lá, mas com a característica 

de 3a maior. Sua recapitulação segue fielmente a estrutura da exposição (conferir c. 287 a 

300), em forma de sentença, assim como os conjuntos usados, com a ambivalência modal 

característica, que reúne elementos dos modos de lá frígio e dórico na ideia básica; já a 

repetição é baseada no modo de dó hipoeólio, que, apesar da direcionalidade melódica, 

conduz a um fechamento ambíguo em sol frígio. Na fragmentação encontra-se o modo de 

sol mixolídio, mas levando ao fechamento em dó jônio. Portanto, neste segmento, o 

compositor trata a recapitulação do segundo grupo temático com um rigor formal e tonal 

surpreendente. 

 

 Em seguida, os elementos fragmentados do segundo grupo temático continuam 

reaparecendo, sempre mantendo a expressão lírica e cantabile, em analogia com os 

compassos 312 a 320, até a significativa recapitulação do motivo básico 14 no compasso 

966.  

- Compassos 972 a 986 
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 Essa nova recapitulação do tema lírico corresponde exatamente ao compasso 372 

da exposição, construído sobre a escala dual em lá, com seu caráter pentatônico, lírico e 

cantabile. Mantendo o rigor formal já observado no segmento anterior, o compositor 

recapitula o tema no centro tonal principal fá, com a mesma expressão pentatônica. 

Entretanto, este modo é convertido aos poucos em dó lócrio, quando o violino solista 

conclui a frase retomando o motivo básico 4. É nessa seção que se torna mais evidente o 

interesse do compositor por realizar o paradigma da forma-sonata, ainda que não tão claro 

ao longo da obra. 

 Por outro lado, a análise da função formal do segmento mostra que, segundo a 

teoria da sonata de Hepokoski, essa fermata deveria representar o fechamento essencial 

estrutural, normalmente caracterizado por uma cadência autêntica perfeita sobre a 

‘tonalidade principal’ (HEPOKOSKI; DARCY, 2006, pág. 20). Assim como no 

fechamento essencial da exposição (compasso 446), porém, não há cadência – elemento 

praticamente inexistente na linguagem musical da Sinfonia no 4. Não há sequer um gesto 

cadencial como aquele verificado na exposição. Ou seja, mesmo interessado em seguir o 

paradigma da forma-sonata, Chostakóvitch não se preocupa com o estabelecimento de 

centros tonais através de cadências, mas concentra-se no discurso resultante da sucessão de 

ideias musicais e sua estruturação singular, que compreende mutações tópicas e de caráter, 

além da textura instrumental, incluindo o trabalho sobre timbres e articulações. 

 

- Compassos 987 a 1006 

 

 Concluída a rotação do segundo grupo temático, o compositor realiza ainda um 

prolongamento da recapitulação, cujo material temático curiosamente corresponde aos 

compassos 47 a 65 da exposição, sendo, portanto, baseado em elementos do primeiro 

grupo temático, mas acompanhando a expressão lírica do segundo. A textura camerística 

fica ainda mais rarefeita, com uma espécie de recitativo do violino solo, acompanhado por 

acordes em pizzicato das cordas e harpa. O tratamento melódico é igual ao da exposição: 

múltiplos desdobramentos do motivo básico 9, com base na livre combinação de 

elementos internos, destacando-se também a relação com o motivo básico 8. Dentro da 

própria melodia é possível observar uma gradual perda de densidade, indicando a 

proximidade do fim do discurso. A melodia se esvai, perdendo-se no silêncio interrogativo 

criado pela tríade diminuta do compasso 1005. 
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   A suspensão criada pelo prolongamento é interrompida pela coda, que retoma os 

principais elementos do primeiro grupo temático antes do encerramento definitivo. 
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 2.2.2.4 - CODA - Compassos 1007 a 1045 

 Não deixa de ser contraditório que, em uma sinfonia de tal extensão, com uma 

seção de recapitulação tão reduzida, apareçam justamente na coda os principais elementos 

do primeiro grupo temático, em ordem literalmente análoga à dos compassos 6 a 28 da 

exposição. Como o compositor compôs uma recapitulação com o tópico e a sonoridade do 

tema principal, mas omitindo o material temático, faz sentido que ele tenha retomado esse 

material, ainda que modificando o tópico expressivo e a sonoridade. Em primeira instância, 

parece ser esta a opção de Chostakóvitch a partir do compasso 1007. 
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 O fagote solo, acompanhado pelo movimento contínuo de colcheias da gran cassa (e 

posteriormente pelo pizzicato de violoncelos e contrabaixos), apresenta literalmente o 

material temático do tema principal, relativo aos compassos 6 a 28 da exposição. Corne 

inglês e fagote II unem-se, dando continuidade à retomada do tema. A expressão em pp 

staccato, combinada com os timbres graves, cria uma atmosfera grotesca, talvez até irônica:  

uma articulação leve, ao estilo de um scherzo, executada pelos instrumentos graves, com 

sonoridade naturalmente mais pesada, resulta em uma expressão musical que pode ser 

considerada, no mínimo, controversa. 

 O tema se dilui em um ostinato no corne inglês; trombones e tubas apresentam o 

acorde de dó menor na região grave, criando uma expressão lúgubre. As madeiras agudas 

atacam ainda uma vez um fragmento do motivo básico 3, sobre o modo de mi lócrio. A 

resposta é um gesto impulsivo das cordas em tremolo, em um movimento cromático de 

acordes paralelos, descendente nos violinos e ascendente nas violas e violoncelos, 

convergindo em direção ao último acorde. Simultaneamente, os metais fazem uma 

progressão de acordes em uma espécie de ‘cadência octatônica’, que prepara o fim gradual 
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do discurso, com diminuendo e allargando escritos por extenso, com o espaçamento das notas 

e a articulação morendo. 
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CAPÍTULO 3 – “CAOS EM VEZ DE MÚSICA” 

 

 3.1 - O ARTIGO NO PRAVDA  

 (Tradução nossa) 

 

СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ 
Об опере Леди Макбет Мценского уезда 
Газета «Правда», 28 января 1936 г.  

Вместе с общим культурным ростом в 

нашей стране выросла и потребность в 

хорошей музыке. Никогда и нигде 

композиторы не имели перед собой 

такой благодарной аудитории. 

Народные массы ждут хороших песен, 

но также и хороших инструментальных 

произведений, хороших опер. 

Некоторые театры как новинку, как 

достижение преподносят новой, 

выросшей культурно советской публике 

оперу Шостаковича «Леди Макбет 

Мценского уезда». Услужливая 

музыкальная критика превозносит до 

небес оперу, создает ей громкую славу. 

Молодой композитор вместо деловой и 

серьезной критики, которая могла бы 

помочь ему в дальнейшей работе, 

выслушивает только восторженные 

комплименты. 

Слушателя с первой же минуты 

ошарашивает в опере нарочито 

нестройный, сумбурный поток звуков. 

Обрывки мелодии, зачатки музыкальной 

фразы тонут, вырываются, снова 

исчезают в грохоте, скрежете и визге. 

Следить за этой «музыкой» трудно, 

запомнить ее невозможно. 

 

 

CAOS EM VEZ DE MÚSICA 
Sobre a ópera Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk 
Jornal Pravda, 28 de janeiro de 1936 
 

Com o desenvolvimento cultural geral de 

nosso país, cresceu também a demanda por 

boa música. Nunca, em nenhum outro 

lugar, os compositores encontraram uma 

audiência tão gratificante. As massas 

populares esperam boas canções, mas 

também boas obras instrumentais e óperas. 

 

Alguns teatros estão apresentando ao novo 

público soviético, culturalmente maduro, a 

ópera Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, de 

Chostakóvitch, como se fosse uma 

inovação e avanço musical. A prestativa 

crítica musical a eleva aos céus, 

manifestando sonoros louvores. O jovem 

compositor, em vez de considerar as críticas 

sérias que poderiam ajudá-lo em seus 

trabalhos futuros, dá ouvidos somente aos 

cumprimentos elogiosos.             

 

Desde o primeiro minuto os ouvintes são 

aturdidos pela dissonância deliberada, por 

uma torrente de sons desordenados. 

Retalhos de melodia e rudimentos de frases 

musicais perdem-se, irrompem novamente 

e desaparecem em meio a uma algazarra de 

rangidos estridentes. Acompanhar essa 

"música" é difícil; lembrar-se dela, 

impossível. 
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Так в течение почти всей оперы. На 

сцене пение заменено криком. Если 

композитору случается попасть на 

дорожку простой и понятной мелодии, 

то он немедленно, словно испугавшись 

такой беды, бросается в дебри 

музыкального сумбура, местами 

превращающегося в какофонию. 

Выразительность, которой требует 

слушатель, заменена бешеным ритмом. 

Музыкальный шум должен выразить 

страсть. 

Это все не от бездарности композитора, 

не от его неумения в музыке выразить 

простые и сильные чувства. Это музыка, 

умышленно сделанная «шиворот-

навыворот», — так, чтобы ничего не 

напоминало классическую оперную 

музыку, ничего не было общего с 

симфоническими звучаниями, с 

простой, общедоступной музыкальной 

речью. Это музыка, которая построена 

по тому же принципу отрицания оперы, 

по какому левацкое искусство вообще 

отрицает в театре простоту, реализм, 

понятность образа, естественное 

звучание слова. Это — перенесение в 

оперу, в музыку наиболее отрицательных 

черт «мейерхольдовщины» в 

умноженном виде. Это левацкий сумбур 

вместо естественной, человеческой 

музыки. Способность хорошей музыки 

захватывать массы приносится в жертву 

мелкобуржуазным формалистическим 

потугам, претензиям создать 

оригинальность приемами дешевых 

оригинальничаний. Это игра в заумные 

вещи, которая может кончиться очень 

плохо.  

Quase toda a ópera segue dessa forma. No 

palco, o canto é substituído por gritos. Se 

por acaso o compositor chega ao encontro 

de uma melodia simples e compreensível, 

como se estivesse assustado com tamanha 

desgraça, imediatamente ele se lança de 

novo em um caos musical que, em alguns 

momentos, chega a se tornar uma 

cacofonia. 

A expressividade exigida pelo ouvinte é 

suplantada por um ritmo raivoso. O ruído 

musical supostamente expressa a paixão. 

E tudo isso não se deve a falta de talento do 

compositor ou sua incapacidade de 

expressar emoções fortes ou simples em 

música. Trata-se de uma música 

deliberadamente concebida "às avessas", 

para que nada lembre a música clássica 

operística ou nada haja em comum com a 

sonoridade sinfônica ou com uma 

linguagem musical simples e acessível. Ela é 

construída com a ideia de rejeição da ópera, 

da mesma forma que a arte de esquerda no 

teatro rejeita a simplicidade, o realismo e a 

clareza de imagens e sonoridade natural da 

palavra. Isso transfere para a ópera e para a 

música as características mais negativas do 

Meyerkholdismo24, de modo ainda mais 

ampliado. Aqui há uma confusão 

esquerdista no lugar de uma música natural 

e humana. A capacidade da boa música de 

conquistar as massas foi sacrificada em prol 

de tentativas formalistas e pequeno-

burguesas de criar originalidade através de 

efeitos e truques baratos. Trata-se de um 

jogo com coisas abstrusas, que pode acabar 

muito mal. 

 

 

                                                 
24

 Meyerkhold, Vsievolod Emilievitch (1874-1940), diretor teatral russo, perseguido sob acusação de formalismo.  
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Опасность такого направления в 

советской музыке ясна. Левацкое 

уродство в опере растет из того же 

источника, что и левацкое уродство в 

живописи, в поэзии, в педагогике, в 

науке. Мелкобуржуазное «новаторство» 

ведет к отрыву от подлинного искусства, 

от подлинной науки, от подлинной 

литературы. 

Автору «Леди Макбет Мценского уезда» 

пришлось заимствовать у джаза его 

нервозную, судорожную, припадочную 

музыку, чтобы придать «страсть» своим 

героям. 

В то время, как наша критика — в том 

числе и музыкальная — клянется именем 

социалистического реализма, сцена 

преподносит нам в творении 

Шостаковича грубейший натурализм. 

Однотонно, в зверином обличии 

представлены все — и купцы и народ. 

Хищница-купчиха, дорвавшаяся путем 

убийств к богатству и власти, 

представлена в виде какой-то «жертвы» 

буржуазного общества. Бытовой повести 

Лескова навязан смысл, какого в ней нет. 

 

 

И все это грубо, примитивно, вульгарно. 

Музыка крякает, ухает, пыхтит, 

задыхается, чтобы как можно 

натуральнее изобразить любовные 

сцены. И «любовь» размазана во всей 

опере в самой вульгарной форме. 

Купеческая двуспальная кровать 

занимает центральное место в 

оформлении. На ней разрешаются все 

«проблемы». В таком же грубо-

натуралистическом стиле показана 

 

É evidente o perigo dessa tendência na 

música soviética. A distorção esquerdista na 

ópera tem a mesma origem das distorções 

na pintura, na poesia, na pedagogia e na 

ciência. A "Inovação" pequeno-burguesa 

conduz a um rompimento com a arte, 

ciência e literatura autênticas.           

 

 

O autor da ópera Lady Macbeth do Distrito de 

Mtsensk tomou emprestado do jazz sua 

música nervosa, convulsiva e febril, a fim de 

transmitir "paixão" a seus protagonistas. 

 

Enquanto nossa crítica – incluindo a 

musical – faz promessas em nome do 

realismo socialista, o palco nos oferece na 

obra de Chostakóvitch o naturalismo em 

sua forma mais grosseira. Todos os 

personagens são apresentados de forma 

monótona, sob uma imagem bestial, tanto 

os comerciantes como o povo. A esposa 

predadora do comerciante, que alcança 

riqueza e poder através de assassinatos, é 

mostrada como uma espécie de vítima da 

sociedade burguesa. Isso atribui à novela 

corriqueira de Léskov um sentido que ela 

não tem. 

E tudo é apresentado de forma grosseira, 

primitiva e vulgar. A música grasna, 

retumba, geme e suspira ofegante, a fim de 

representar as cenas de amor da forma mais 

naturalista possível. O "amor" é 

esparramado ao longo de toda a ópera em 

sua forma mais banal. A cama de casal do 

mercador ocupa a posição central no 

cenário. Ali são resolvidos todos os 

"problemas". No mesmo estilo 

grosseiramente naturalista,  encena-se ainda 
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смерть от отравления, сечение почти на 

самой сцене. 

Композитор, видимо, не поставил перед 

собой задачи прислушаться к тому, чего 

ждет, чего ищет в музыке советская 

аудитория. Он словно нарочно 

зашифровал свою музыку, перепутал все 

звучания в ней так, чтобы дошла его 

музыка только до потерявших здоровый 

вкус эстетов-формалистов. Он прошел 

мимо требований советской культуры 

изгнать грубость и дикость из всех углов 

советского быта. Это воспевание 

купеческой похотливости некоторые 

критики называют сатирой. Ни о какой 

сатире здесь и речи не может быть. 

Всеми средствами и музыкальной и 

драматической выразительности автор 

старается привлечь симпатии публики к 

грубым и вульгарным стремлениям и 

поступкам купчихи Катерины 

Измайловой. 

«Леди Макбет» имеет успех у буржуазной 

публики за границей. Не потому ли 

похваливает ее буржуазная публика, что 

опера эта сумбурна и абсолютно 

аполитична? Не потому ли, что она 

щекочет извращенные вкусы буржуазной 

аудитории своей дергающейся, 

крикливой, неврастенической музыкой? 

 

Наши театры приложили немало труда, 

чтобы тщательно поставить оперу 

Шостаковича. Актёры обнаружили 

значительный талант в преодолении 

шума, крика и скрежета оркестра. 

Драматической игрой они старались 

возместить мелодийное убожество 

оперы. К сожалению, от этого еще ярче 

выступили ее грубо-натуралистические 

uma morte por envenenamento e 

chicotadas, quase no próprio palco. 

O compositor aparentemente não se deu ao 

trabalho de ouvir aquilo que o público 

soviético procura e espera na música. 

Parece criptografar deliberadamente sua 

música, misturando todos os sons de 

maneira a atingir somente os estetas 

formalistas que perderam completamente o 

bom senso. Ele ignorou a demanda da 

cultura soviética de banir toda rudeza e 

selvageria onde quer que se apresente no 

cotidiano soviético. A exaltação da lascívia 

da mulher do mercador é definida por 

alguns críticos como sátira. Não há, porém, 

nenhum traço de sátira aqui. Utilizando 

todos os recursos expressivos musicais e 

dramáticos o autor tentou dirigir a simpatia 

do público para os desejos e atos grosseiros 

e vulgares da mulher do comerciante, 

Katerina Ismáilova. 

  

Lady Macbeth faz sucesso junto ao público 

burguês no estrangeiro. Não será 

exatamente por sua natureza caótica e 

absolutamente apolítica que esse público a 

elogia tanto? A explicação não estaria em 

sua capacidade de agradar aos gostos 

pervertidos do público burguês com sua 

música convulsiva, barulhenta e 

neurastênica?  

Nossos teatros despenderam grandes 

esforços para encenar cuidadosamente a 

ópera de Chostakóvitch. Os atores 

demonstraram talento excepcional para 

superar os ruídos, gritos e rangidos da 

orquestra. Com sua atuação dramática, 

buscaram compensar a deficiência melódica 

da ópera. Infelizmente, isso só serviu para 

demonstrar de forma mais evidente as rudes 
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черты. Талантливая игра заслуживает 

признательности, затраченные усилия — 

сожаления. 

características naturalistas da obra.             

A interpretação talentosa merece 

reconhecimento; pelos esforços 

desperdiçados, só se pode sentir pena. 

 
 O artigo afirma que crescia na União Soviética uma “demanda por boa música” da 

parte das “massas populares”, qualificadas como “audiência gratificante” e “público 

culturalmente maduro”. Apesar disso, o autor afirma que Chostakóvitch - cujo talento é 

reconhecido inclusive pelo redator do artigo -, deliberadamente faz uma música que não vai 

ao encontro dessa expectativa. Pelo contrário, adota uma atitude supostamente formalista, 

caracterizada pela busca pequeno-burguesa de “originalidade” e “inovação”. Diz ainda que 

“o público soviético procura e espera na música” a “expressividade” e a “paixão” 

características da “música clássica operística”; e que, apesar disso, o compositor escolhera 

compor uma obra repleta de “naturalismo grosseiro” que só faz sucesso “junto ao público 

burguês no estrangeiro”, exatamente por ser “caótica” e “apolítica”, como o jazz. Com essa 

declaração, o crítico afirma o que é esperado de um bom compositor soviético e assegura 

que a música de Chostakóvitch é oposta ao esperado, e não por inépcia, mas por escolha, o 

que torna o feito ainda mais grave, a ponto de significar uma ameaça. Nesse sentido, o 

texto promove juízos estéticos distorcidos com o intuito final de fazer uma intimidação de 

cunho político. A reflexão a seguir enumera essas deformações no julgamento estético: 

 

1.  (Parágrafo 2) - Logo no início do texto, o autor apresenta o público como 

culturalmente maduro e ao mesmo tempo questiona o caráter inovador da 

ópera Lady Macbeth. É inevitável imaginar que um público culturalmente 

maduro deveria ter critérios próprios para julgar se a obra representava 

realmente uma inovação e um avanço musical; portanto, não seria 

necessária uma intervenção governamental para emitir um juízo contrário à 

opinião do público supostamente maduro, que manifestava sonoros 

louvores e críticas elogiosas à obra; 

2. (Parágrafo 3) - O autor acusa Chostakóvitch de empregar dissonâncias 

deliberadas, com retalhos de melodia e rudimentos de frases musicais que 

vêm e vão. De fato, a ópera, assim como a Sinfonia no 4 e toda a sua 

produção desde os anos 20, é consideravelmente influenciada pelo 

expressionismo do início do século XX, com seu direcionamento para a 

saturação cromática. Contudo, é importante relembrar que o 
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expressionismo constitui o ponto culminante de um movimento que 

caminhava, desde Wagner, a passos largos em direção ao aumento 

substancial do emprego das dissonâncias sem resolução, com finalidades 

expressivas e dramáticas. Portanto, se a ópera soviética deveria exaltar os 

grandes feitos heróicos da revolução do proletariado, não poderia abrir mão 

de seus recursos expressivos mais eficientes; também a estrutura contínua 

da dramaturgia, que abandona o tradicional seccionamento de árias, 

recitativos e coros, constitui o melhor seguimento da tradição operística 

russa herdada de Mússorgski; já a fixação ou memorização de ideias 

musicais não foi realmente considerada pelo compositor, seguindo a linha 

construtivista que caracterizou toda a vanguarda dos anos 20 e sua 

produção até aquele momento. Quando Chostakóvitch escreveu a ópera, 

ainda colhia os frutos do êxito da Sinfonia no3 "O Primeiro de Maio", que tinha 

como proposta não repetir nenhum tema; 

3. (Parágrafo 5) - O compositor é questionado em suas intenções, e não em 

suas habilidades; seja consciente, seja inconscientemente o editorial 

reconhece que não pretende ensinar o compositor a compor melhor (uma 

vez que reconhece sua capacidade para isso), mas pretende fazê-lo 

simplesmente mudar de opinião a respeito de sua decisão poética 

deliberada, para que esta se adapte ao que o crítico julga correto ou melhor; 

4. (Parágrafo 5) - A citação da "abstrusa" técnica transmental de Meyerkhold, 

ou seja, algo de difícil compreensão, pressupõe uma incapacidade 

interpretativa do "culturalmente maduro público soviético", ou, em última 

instância, do próprio autor do artigo; 

5. (Parágrafo 5) - A insinuação de que se trata de um jogo "que pode acabar 

muito mal" constitui uma demonstração de que, caso seus genéricos 

argumentos estéticos não sejam suficientes para o convencimento do 

compositor, a coerção pretendida se dará através da opressão ou mesmo de 

violência; 

6. (Parágrafo 7) – Não é simples a questão que envolve o juízo negativo a 

respeito da suposta influência do jazz [como se dirá em outros tópicos da 

doutrina, do cosmopolitismo burguês oriundo do imperialismo yankee]. 

Tarefa das mais difíceis ainda hoje é desatrelar o jazz tanto da indústria da 
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cultura, de um lado, como da música popular instrumental urbana dos 

EUA, de outro; 

7. (Parágrafos 8 e 9) - A acusação de "naturalismo vulgar" é contraditória na 

medida em que critica a intenção do compositor de representar de forma 

autêntica questões cotidianas do povo, incluindo as que se relacionam com 

sua sexualidade; 

8. (Parágrafo 11) - Ao argumentar que a ópera teve êxito junto ao público 

estrangeiro por causa de seu gosto pervertido, o autor desconsidera o 

enorme sucesso alcançado também entre o "culturalmente maduro público 

soviético". 

 

 O artigo não trazia assinatura; no Pravda, isso significava que o texto apresentava a 

posição oficial do partido, uma espécie de ordem informal, manifesta em forma de 

comentário. 

 O compositor já estava na cidade de Arkhangelsk para a realização de um concerto 

de música de câmara quando teve conhecimento da publicação do artigo, dois dias depois 

da fatídica noite em que Stálin, Mikoian e Jdánov compareceram à apresentação da ópera 

Lady Macbeth no Teatro Bolchói de Moscou. Ao saber da presença da cúpula governamental 

na récita da ópera, a direção do teatro decidiu reforçar o efetivo instrumental, colocando a 

seção de metais justamente abaixo do camarote oficial. Esperava-se que a simpatia 

internacional pela ópera provocasse em Stálin uma reação positiva, como a que ele tivera 

dez dias antes, quando comparecera a uma récita da ópera O Don Tranquilo, de Leonid 

Dzerjínski. Naquele dia, Stálin chamara o compositor a seu camarote, fazendo muitos 

elogios à obra, destino totalmente diverso da apresentação vindoura de Lady Macbeth, em 

que os membros do comitê saíram silenciosamente antes dos aplausos, sem qualquer 

manifestação. 

 "Um jogo com coisas abstrusas25, que pode acabar muito mal" - Considerando a 

inconsistência dos julgamentos emitidos, genéricos e superficiais, percebe-se que, de tudo o 

que foi escrito no artigo, esta frase parece conter a mensagem mais importante do texto: 

uma grave ameaça pessoal, cujo sentido parece ter pouca relação com a crítica musical. O 

artigo seria apenas uma peça de outro jogo, de estratégia aparentemente já traçada, para 

deixar o compositor sempre em cheque. Chostakóvitch era tido como o mais proeminente 

                                                 
25

 Abstruso: de difícil compreensão, incongruente, desordenado. Assim era qualificada pela crítica da época a 
técnica teatral desenvolvida por Vsevolod Meyerkhold denominada transmental, caracterizada pela utilização 
de palavras inventadas de sentido abstrato, como se fosse uma língua própria do autor. 
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dos compositores soviéticos. Era, de longe, o que tinha maior sucesso dentro do país: 

nenhum outro autor teve a mesma ópera encenada simultaneamente em dois teatros 

diferentes de Moscou – além do enorme êxito alcançado em Leningrado. Seu 

reconhecimento internacional ultrapassava os principais palcos da Europa, chegando aos 

Estados Unidos e à América Latina. Além disso, era considerado um compositor 

autenticamente soviético, que jamais pensara em abandonar seu país, ao contrário de outros 

compositores russos do século XX aplaudidos no exterior, como Stravínski e Prokófiev. 

Todas essas características faziam de Chostakóvitch um "intocável" da cultura soviética. 

Pode-se concluir então que, aos olhos de Stálin, nada poderia ser mais interessante do que 

o ataque a um "intocável", para que o mundo inteiro soubesse que não havia intocáveis em 

um mundo onde Stálin governava. Era chegado o período do terror stalinista, e o artigo 

Caos em vez de música tornou-se símbolo daquele momento político. 

 Se a perseguição a Chostakóvitch parece ter sido um ato cuidadosamente calculado, 

as características da ópera Lady Macbeth só colaboraram para criar a oportunidade do golpe. 

O marido da protagonista Katerina, o comerciante Izmáilov, era um kúlak, denominação 

própria de uma classe diferenciada de produtores rurais na Rússia imperial. Com a política 

de coletivização da agricultura promovida por Stálin a partir de 1928, os kúlakis passaram a 

ser vistos como inimigos da classe camponesa, e por essa razão foram perseguidos, 

deportados e silenciosamente assassinados em massa, por ordem expressa do Grande 

Líder. Evidentemente, não convinha colocar tais personagens em uma suposta grande 

ópera soviética. Também alinhada com os objetivos de Stálin estava a crítica à evidente 

abordagem sexual na ópera, em uma tentativa de resgatar a moral dissolvida ao longo dos 

anos vinte, em especial pela total permissividade sexual. Considerando que o desfecho 

trágico da ópera inclui a deportação da heroína e de seu amante para um campo de 

trabalhos forçados, a obra configurava um argumento perfeito para uma perseguição que 

buscava justificativas para ocultar suas reais intenções. O assassinato de kúlakis, a 

deportação para campos de trabalhos forçados e a traição eram temas que pareciam muito 

mais atuais do que passados – constituíam uma coincidência absolutamente inoportuna 

para o governo.  

 Máxim Górki, escritor e ativista político russo, escreveu uma carta ao chefe 

supremo manifestando sua discordância em relação ao artigo, tomando, porém, cuidado 

para não parecer que se opunha às diretrizes de Stálin: 

 

 



 

173 

Caos por quê? Como e por que meios esse caos é expresso? Os críticos 

deveriam ter feito uma análise técnica da música de Chostakóvitch. Mas o que o 

artigo do Pravda permitiu foi um bando de mediocridades e de bobagens para 

perseguir Chostakóvitch de todas as maneiras (COELHO, 2006, pág. 148; 

WOLKOW, 2006, pág. 185). 

 

 Chostakóvitch não compareceu às reuniões da União de Compositores Soviéticos 

em que Lady Macbeth foi debatida. Tal atitude foi interpretada como pretensiosa e insolente. 

Chostakóvitch pediu ao amigo Issaak Glikman que juntasse recortes de todas as resenhas 

de jornais que falavam sobre sua música. Solicitou uma audiência com o próprio Stálin, que 

nunca foi concedida. Pediu a outro amigo, o Marechal Tukhatchévski, que interviesse 

enviando uma carta ao Grande Líder. Infelizmente, logo ficaria claro que seu prestígio não 

era suficiente sequer para garantir sua própria vida (GLIKMAN, 1993, pág. 315).  

 A pressão excessiva sobre o compositor também não interessava ao governo, 

temeroso de que a personalidade depressiva de Chostakóvitch o levasse ao suicídio – 

desencadeando eventualmente um escândalo internacional com ramificações imprevisíveis. 

A morte de Maiakóvski em 1930 tinha representado uma enorme mancha para o estado 

soviético. A projeção internacional da música de Chostakóvitch potencializaria o efeito 

negativo de uma tragédia. Provavelmente por essa razão, o compositor foi recebido pelo 

chefe do Comitê para Assuntos Artísticos, Platón Kerjêntsev, que afirmou que nada 

aconteceria, desde que o compositor seguisse determinadas recomendações 

(MIKKONEN, 2010, pág. 236). 

 Os críticos e musicólogos que a princípio louvaram a ópera Lady Macbeth voltaram 

atrás, repetindo os julgamentos do artigo do Pravda. Alguns deles, como Assáfiev e 

Knipper, aproveitaram a oportunidade para exteriorizar toda a inveja que sentiam do 

compositor preferido do regime, censurando-o de forma ainda mais severa. Entre os 

poucos que ousaram defendê-lo estavam Chebalín, que sofreu sérias consequências por sua 

decisão, e Kabalévski, que, gozando de situação mais estável, não considerou necessário ou 

conveniente atacar Chostakóvitch, mantendo posição mais neutra. Mesmo seu grande 

amigo Sollertínski, que o influenciou bastante na reflexão estética e defendia firmemente a 

posição do compositor, viu-se obrigado, a partir de certo momento, a se omitir perante a 

sumária condenação da música de Chostakóvitch. 

 Após mais três récitas em Moscou e cinco em Leningrado, a ópera saiu de cartaz, 

sendo, desde então, considerada apenas como exemplo de música formalista e degenerada, 

que a sociedade soviética deveria rejeitar. A enorme expectativa do compositor pela estreia 
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da Sinfonia no 4, prevista para novembro de 1936, transformou-se em profunda decepção. 

As duras críticas a Chostakóvitch, que representavam um banimento extraoficial, criavam 

uma atmosfera hostil contra sua música e, em consequência, contra aqueles que ousassem 

executá-la. O sentimento de perigo que a possível apresentação de alguma obra de 

Chostakóvitch despertava deixava os músicos e o próprio compositor em uma situação 

constrangedora. Por isso, tornou-se impraticável imaginar um concerto com uma obra tão 

ousada como a quarta sinfonia, considerada megalômana por alguns músicos da época e, 

portanto, de inspiração supostamente burguesa. A despeito do grande interesse de Otto 

Klemperer, a quem o compositor a mostrara, também não era conveniente executá-la no 

exterior. Isso poderia provocar a ira do governo, como viria a acontecer mais tarde com o 

livro Doutor Jivago que, proibido na União Soviética, ao ser publicado no exterior motivou a 

perseguição a seu autor, Boris Pasternak. Assim, a sinfonia permaneceu inédita até 1961. 

 Segundo os relatos biográficos de Elizabeth Wilson (2006), o abandono das obras 

de Chostakóvitch significava somente parte de sua angústia pessoal. Era evidente que sua 

vida estava em risco. Na primavera de 1937 ele foi chamado a comparecer ao Comissariado 

Popular para os Assuntos Internos, órgão que se transformaria na futura KGB. Foi 

interrogado por um investigador chamado Zantchévski, que, após algumas perguntas sobre 

seu trabalho, questionou-o sobre suas relações com o Marechal Tukhatchévski. O 

compositor respondeu: "Sim, eu o conheço. O marechal sempre foi amante da música e 

esteve em muitos de meus concertos, oportunidade em que nos conhecemos. Sendo ele 

próprio violinista amador, chegamos inclusive a fazer música juntos, em sua casa." O 

interrogatório continuou: "Quem mais estava presente nesses encontros?" Chostakóvitch 

respondeu: "Somente pessoas de nosso círculo familiar". O investigador prosseguiu: "E 

políticos?" O compositor respondeu: "Não, não havia políticos". Zantchévski insistiu: 

"Sobre o que vocês falavam? Discutiam política?" A resposta: "Não. Sempre falávamos 

sobre música. Nunca foi dito nada sobre política em minha presença." Nesse momento, o 

investigador mudou de tom: "Acredito que agora você deve tentar lembrar-se de certos 

fatos. Não é possível que você tenha estado nessa casa e nunca tenha falado sobre política, 

e, por exemplo, sobre uma tentativa de assassinar o camarada Stálin. Não escutou algo 

sobre isso?" Foi então que Chostakóvitch percebeu que seu amigo mais poderoso, o grande 

oficial do Exército Vermelho Marechal Tukhatchévski, já estava em desgraça, e se deu 

conta também da enorme fragilidade de sua própria situação. Respondeu simplesmente: 

"Não, nunca houve qualquer conversa a respeito em minha presença", e recusou-se a 

continuar respondendo, ao que o investigador concedeu: "Está bem, hoje é sábado, pode ir 
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embora. Mas você tem até segunda-feira para se lembrar de cada pormenor da discussão 

que testemunhou sobre a intenção de assassinar o camarada Stálin." O dia seguinte foi 

provavelmente o pior domingo da vida de Chostakóvitch, que deve tê-lo passado pensando 

na família, em sua pequena filha Galia, que era apenas um bebê; e também em seu amigo 

Tukhatchévski, que sempre representara um porto seguro nos momentos de incerteza 

política. Na segunda-feira, preparou-se para retornar ao comissariado, resignado à ideia de 

que seria preso. Entretanto, ao chegar lá, o soldado da portaria procurou seu nome na lista 

e, não o tendo localizado, perguntou: "O que você deseja? Com quem pretende falar?" 

Chostakóvitch respondeu: "Vim falar com o investigador Zantchévski". Para sua surpresa,  

o soldado respondeu: "Pode ir para casa, pois o inspetor Zantchévski não veio hoje, 

portanto não há ninguém para recebê-lo". Chostakóvitch soube então que o inspetor fora 

detido por traição naquele mesmo fim de semana, pouco antes do anúncio da prisão e 

condenação de dezenas de oficiais do Exército Vermelho, entre os quais o Marechal 

Tukhatchévski (WILSON, 2006, págs. 149-150). 

 Em meio a todo esse terror, Chostakóvitch certamente compreendeu que estava na 

linha de fogo do regime de Stálin. Cada palavra, cada música poderia representar o 

encarceramento ou a morte. Foi forçado a acostumar-se com essa realidade, deixando 

indefinidamente, ao lado da porta de saída de seu apartamento, uma mala pronta com 

roupas e utensílios pessoais, caso fosse preso subitamente ou às escondidas, no meio da 

noite. Segundo os relatos biográficos, o pavor psicológico transtornava a personalidade do 

compositor, que, aos poucos, tornava-se ainda mais taciturna e introspectiva, expressões 

estas que ficaram marcadas em muitas de suas composições. 

 Em meio a todos esses acontecimentos, porém, o compositor não cessou de 

trabalhar. Teria dito ao amigo Issaak Glikman: "Se me cortarem as duas mãos, continuarei 

a compor nem que tenha que segurar a caneta com os dentes" (COELHO, 2006, pág. 149). 

O comissário Kerjêntsev dissera que ele poderia prosseguir com seu trabalho, desde que 

seguisse algumas recomendações. Entre elas havia, por exemplo, o conselho de fazer uma 

viagem pelos povoados longínquos da Rússia, a fim de "recolher material musical folclórico 

para utilizar nos trabalhos futuros", recomendação esta que ocultava a intenção de manter 

o compositor afastado dos centros urbanos por algum tempo (MIKKONEN, 2010, pág. 

236). A mesma sugestão seria feita nos anos 40 a Khatchatúrian, que a seguiu com rigor. 

Essa não seria, porém, a decisão de Chostakóvitch. A perseguição política não aparentava 

ter relação direta com o juízo estético sobre suas obras. Isso se fez ainda mais evidente 

quando, menos de 20 dias após a publicação de Caos em vez de música, em 6 de fevereiro de 
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1936, apareceu no Pravda um novo artigo, denominado A falsidade de um balé, a respeito do 

balé Rio Claro op. 39 (Светлый ручей). Escrito em 1934 sob encomenda do MALEGOT 

(Pequeno Teatro Acadêmico de Ópera Estatal de Leningrado, atual Teatro Mikhailóvski), 

esse balé, ao contrário da ópera Lady Macbeth, tinha tudo para ser apreciado pela cúpula 

governamental. Segundo a opinião do próprio Chostakóvitch, sua música é alegre, leve e 

divertida, perfeita para ser dançada. O enredo do libreto entregue a Chostakóvitch era 

claramente panfletário; a ação se passava em um kolkhoze (coletivo de produção criado após 

a revolução, que reunia os camponeses em uma espécie de cooperativa) denominado Rio 

Claro, na região de Kuban. Tanto pelas características musicais como pela superficialidade 

do enredo, o balé foi criticado por seus amigos mais próximos, como Sollertínski e 

Miaskóvski. Ainda assim, estreou no MALEGOT em 4 de abril de 1935, com grande 

sucesso, sendo levado, em 30 de novembro do mesmo ano, para o Teatro Bolchói de 

Moscou, e permanecendo no repertório de ambos os teatros. Tendo, portanto, uma música 

leve, quase banal, combinada com um enredo irrepreensível do ponto de vista do modelo 

cultural revolucionário, ainda assim a obra mereceu uma crítica severa, como a ópera Lady 

Macbeth, a despeito de suas particularidades musicais. Em situação completamente distinta, 

a ópera O Don Tranquilo, de Dzerjínski, aplaudida e abertamente elogiada por Stálin uma 

semana antes da publicação do Caos em vez de música, tinha sido escrita com o generoso 

auxílio de Chostakóvitch a seu compositor, que reviu a orquestração e outros elementos da 

composição. Dzerjínski chegou a fazer uma dedicatória a Chostakóvitch, tendo de excluí-la 

em decorrência da publicação do artigo. Como se vê, era difícil discernir qual era realmente 

a crítica à qual a música de Chostakóvitch estava sendo submetida. O conceito de 

formalismo era vago; Prokófiev disse que "são chamadas de formalistas as obras que não se 

consegue compreender na primeira audição". Comentários menos técnicos resumiam: 

"formalista é simplesmente a música que Stálin não entende, e de que, por isso, não gosta" 

(MEYER, 2008, pág. 215).  

 Tudo indica que Chostakóvitch, compreendendo o jogo do qual fazia parte, 

resolveu também jogá-lo. Sua perseguição, evidentemente política, refletida em uma crítica 

musical inconsistente, exigia uma atitude perspicaz. Se o governo, ao criticar-lhe a música, 

pretendia fazer supostas correções para o bem do povo, ele também passou a realizar 

‘melhoramentos’ em suas composições, simulando acatar resignadamente as críticas. Essa 

postura fica evidenciada em um subtítulo amplamente atribuído à Sinfonia no 5, no qual se 

anuncia que a sinfonia constitui a Resposta criativa de um artista soviético a uma crítica justa. Esta 

expressão encontra-se no artigo intitulado Minha Resposta Criativa (Мой творческий ответ), 
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publicado em 25 de janeiro de 1938 no jornal Vespertino de Moscou e assinado por 

Chostakóvitch. Ali, ele atribui a expressão ao autor, não identificado, de uma das resenhas 

publicadas após a estréia da Sinfonia no 5 em Leningrado, em 21 de novembro de 1937. 

Richard Taruskin, em Defining Russia Musically26, levanta a hipótese de todo esse artigo de 25 

de janeiro de 1938 ter sido escrito por outra pessoa e apenas assinado por Chostakóvitch 

(apud COELHO, 2006, pág. 163). Independentemente de ter sido cunhada pelo próprio 

compositor, porém, essa expressão carrega a força de seu posicionamento ambíguo perante 

as críticas, revelando uma intenção clara de configurar um ethos de subserviência política, 

que entrará em conflito com o logos singular de sua poética musical, resultando em uma 

percepção imprecisa de seu discurso. 

 

 

 3.2 - O REALISMO SOCIALISTA 

 

 Cerca de quatro anos antes da fatídica publicação do Caos em vez de música no 

Pravda, surgia pela primeira vez o conceito de Realismo Socialista, em um artigo publicado no 

Literatúrnaia Gazeta em 23 de maio de 1932, atribuído ao próprio Stálin. Idealizada em parte 

pelo escritor Máxim Górki, essa doutrina pregava que os artistas deveriam retratar a vida do 

povo de forma heróica e realista, criando o substrato para que se pudesse atingir a utopia 

comunista. Foi no Primeiro Congresso de Escritores em 1934 que se estabeleceram as 

diretrizes principais dessa poética. As ideias de Górki e de outros escritores, expostas no 

congresso, foram condensadas em uma definição publicada na Grande Enciclopédia 

Soviética (Большая Советская Энциклопедия) no verbete Realismo Socialista, escrito por 

D. F. Márkov e L. I. Timofêiev:  

 

Realismo socialista é um método artístico da literatura e da arte que consiste na 

expressão estética da concepção de mundo e do ser humano compreendida pela 

visão socialista, e determinada pela luta para o estabelecimento e criação de uma 

sociedade socialista. Os princípios artísticos e estruturais do realismo socialista, 

bem como seu conteúdo, são condicionados pela representação da vida à luz 

dos ideais do socialismo. Sua origem e desenvolvimento estão associados com a 

propagação das ideias socialistas em diferentes países, a partir do movimento 

operário revolucionário (VVEDENSKI, 1955, tradução nossa). 

 

                                                 
26

 TARUSKIN, Richard. Defining Russia Musically. Princeton: University Press, 1997. 
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 Além dessa definição em linhas gerais, o verbete apenas menciona obras que 

servem como modelos de sua prática, sem apresentar detalhamentos técnicos a respeito de 

sua aplicação. Em um dos poucos exemplos explicativos, ele determina o caráter otimista 

da nova tendência:   

 

Inspirado nas grandes personagens históricas da revolução proletária em todo o 

mundo (...) o realismo socialista criou uma nova imagem do protagonista 

positivo: um lutador, um construtor, um líder. Através dessa imagem revela-se 

com maior plenitude o otimismo histórico do realismo socialista. O protagonista 

afirma a fé na vitória dos ideais comunistas, apesar de algumas derrotas e perdas. 

A representação de situações dramáticas da luta revolucionária desenvolveu uma 

espécie de "tragédia otimista" (ibidem). 

 

  Observando essas informações, é possível concluir que o conceito do realismo 

socialista esteve ligado primariamente à crítica literária, que constituía nos anos 30 o foco 

principal da política oficial para as artes. As diretrizes para as demais linguagens artísticas 

sempre derivaram dos conceitos literários. Considerando que a aplicação desses princípios 

na teoria literária já esbarrava em consideráveis equívocos interpretativos, pode-se imaginar 

quão complexa era sua transposição para a música, que é, evidentemente, dentro de sua 

particularidade, de difícil julgamento quanto a tal conceito. 

 Alguns elementos da doutrina são inquietantes como elementos de uma poética 

artística: "[O método é] determinado pela luta para estabelecer e criar uma sociedade 

socialista" (op. cit.) Significa que a criação artística dentro dos princípios do realismo 

soviético tem como objetivo o estabelecimento e criação de uma sociedade socialista, ou 

seja, a arte não seria um fim em si mesma, mas destinava-se a servir a um determinado 

propósito exterior ao seu próprio universo. Esse "serviço" passou então a ser atrelado à 

educação socialista das massas. 

 Outro elemento marcante dessas diretrizes é a configuração de uma nova imagem 

do herói, inspirada nas grandes personagens históricas revolucionárias. Este aspecto 

agradava especialmente a Stálin, que encontrou nele um fundamento supostamente técnico 

para erigir um regime ideológico de culto à sua personalidade. O pathos do otimismo e da 

crença na vitória dos ideais comunistas passou a constituir, a partir de então, uma condição 

da arte soviética, fora da qual uma obra estaria condenada ao fracasso, seja pela crítica, seja 

pelo banimento oficial decretado por organismos de censura. 

 Dessa forma, toda a produção artística passou a ser julgada segundo seu 

alinhamento ao culto à personalidade de Stálin, de modo que qualquer movimento artístico 
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contemporâneo que não se encaixasse nessa linha era tachado de burguês, degenerado e 

antipopular. Tudo o que não era útil ao Estado tornava-se automaticamente seu inimigo. A 

aplicação à música do conceito de realismo socialista resultou na dissolução das entidades 

representativas, como a Associação pela Música Contemporânea e a Associação Russa dos 

Músicos Proletários, esta substituída por um novo organismo com a estrutura de um 

grande sindicato, a União dos Compositores Soviéticos – segundo a resolução Sobre a 

Reestruturação das Organizações Literárias e Artísticas, publicada em 23 de abril de 1932. O 

objetivo oficial desta reestruturação era a formação do artista de acordo com a plataforma 

soviética, a fim de que se pudesse atingir o socialismo, não muito diverso, portanto, dos 

fins das entidades proletárias extintas. Mas o alvo do governo claramente transcendia a 

questão estética – era necessário um controle unificado, diretamente ligado ao Partido, de 

forma que toda a produção artística fosse rigidamente orientada para os interesses do 

Estado e ao mesmo tempo possibilitasse o controle político dos artistas. Todas as partituras 

publicadas e todos os concertos realizados passavam pelo comitê da União de 

Compositores Soviéticos, e todos os autores deviam participar das reuniões em que suas 

obras eram discutidas e criticadas. As atas das reuniões eram encaminhadas diretamente às 

mais altas instâncias governamentais, em especial quando se identificava alguma resistência 

aos princípios estabelecidos. Todas as publicações sobre música foram igualmente extintas, 

sendo criado o periódico oficial Soviétskaia Múzyka, cujo primeiro número publicou, em 6 

de maio de 1934, o artigo O problema do Realismo Socialista na Música, escrito por Viktor 

Gorodinski, afirmando que    

 

a nova doutrina é o método fundamental em que se conquista a lealdade do 

artista através da reprodução concreta da história e da realidade inseridas no 

desenvolvimento revolucionário. Dessa forma o artista contribui para a 

reconstrução ideológica e para a educação dos trabalhadores imbuídos pelo 

espírito socialista27 (apud BUENO, 2010, pág. 71). 

 

 Muito mais do que ser uma referência à realidade factual, a nova ordem representou 

a poética do otimismo, cujo discurso deveria exprimir a exaltação da revolução e de seu 

grande líder, Stálin. Considerando as difíceis condições da sociedade na União Soviética 

dos anos 30, a denominação realismo socialista era paradoxal, uma vez que não se tratava de 

representação da realidade material da sociedade, mas de uma realidade utópica que deveria 

ser alcançada pela obediência à direção do partido – uma"irrealidade", portanto. 

                                                 
27

 Pravda, 6 de maio de 1934. 
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 Por todas essas razões, as canções para as massas passaram a ser prioritárias, e 

todos os excessos praticados nos anos 20 foram rejeitados. Foram também criados centros 

de música no Cáucaso e nas repúblicas da Ásia central, a fim de que as regiões mais 

remotas da União Soviética se adequassem às diretrizes do realismo socialista, em um 

evidente esforço de colonialismo artístico. 

 Segundo Mikkonen, enquanto a disciplina partidária havia sido imposta à literatura 

já em 1934, as alterações correspondentes na música só vieram a acontecer em definitivo a 

partir de 1948, quando foi publicado um decreto do Comitê Central do Partido Comunista 

da União Soviética (MIKKONEN, 2010, pág. 232). Idealizado por Andrei Jdánov, 

membro do Comitê Central e comissário para os assuntos artísticos (que acompanhava 

Stálin na récita da ópera Lady Macbeth em 1936), o decreto fazia uma dura crítica à ópera A 

grande amizade de Vano Muradéli, ao mesmo tempo que ordenava também o banimento 

oficial das obras dos principais compositores soviéticos da época, em especial 

Chostakóvitch, Prokófiev, Khatchatúrian, Miaskóvski e Chebalín. As determinações 

constantes no decreto, também conhecido como Jdanovschina, foram corroboradas pelo 

Primeiro Congresso de Compositores Soviéticos, que se deu entre 19 e 25 de abril de 1948. 

Nesse congresso foram estabelecidas as diretrizes musicais do realismo socialista, e a 

consequente condenação sumária da música dos maiores compositores da época. 

Chostakóvitch, Prokófiev, Khatchatúrian e Miaskóvski, presentes às reuniões, viram-se 

obrigados a reconhecer publicamente os desvios de que estavam sendo acusados (COUTO 

JÚNIOR, 2004, pág. 130). 

 Ainda que as instruções musicais não fossem tecnicamente precisas, é possível 

estabelecer as linhas principais do pensamento do realismo socialista em música, na visão 

do estado soviético, ananalisando os parâmetros utilizados para o julgamento da ópera A 

grande amizade de Muradéli, incluído no decreto de 1948. Em linhas gerais, o realismo 

socialista apoiava-se nos seguintes elementos: 

1. A necessidade de educação socialista das massas implica a prevalência das 

canções revolucionárias, sendo particularmente apreciadas as marchas e hinos 

de inspiração nacionalista. Na ópera e na música sinfônica, o princípio deve ser 

aplicado através da composição de melodias ou árias simples, passíveis de ser 

rapidamente apreendidas pelo público, a fim de que sejam memorizadas e se 

tornem populares para a massa;  

2. A linguagem musical deve ser harmoniosa e acessível, rejeitando-se dissonâncias 

constantes e ruídos que possam ter efeito opressivo sobre o ouvinte; o ritmo 
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deve ser fluente, evitando na música movimentos truncados que façam qualquer 

alusão à selvageria28. 

3. É expressamente recomendada a utilização de melodias, canções e motivos de 

dança e bailes originários dos diversos povos que compõem a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, a fim de evidenciar seu caráter popular; 

4. As obras vocais devem prevalecer sobre as instrumentais, a fim de que a 

mensagem revolucionária seja transmitida mais claramente; o enredo das óperas 

e a poesia das cantatas devem apresentar de forma otimista os ideais do 

socialismo, exaltando-lhe as virtudes e representando seus feitos heróicos de 

forma doutrinária;  

5. Os princípios básicos da música clássica, especialmente a da escola russa, devem 

ser preservados, de maneira que a clareza e a simplicidade tornem as obras 

facilmente compreensíveis para as classes populares, dando continuidade ao 

desenvolvimento da rica tradição musical da Rússia. 

   

 A enumeração das diretrizes poéticas musicais do realismo socialista oculta o 

conceito mais importante do método – o formalismo. Trata-se, na verdade, de um conceito 

negativo. O formalismo é a prática que contraria as determinações dessa doutrina, e que, 

mesmo com essas características de oposição e parâmetro de juízo, acabou por tornar-se 

mais significativo do que os conceitos positivos das diretivas apresentadas. É natural que 

preceitos criados para manter o controle sobre a produção artística tivessem como 

principal característica uma contraordem expressa, e não uma ordem. O conceito de 

formalismo, que, na origem, apresentava uma conotação positiva no contexto dos estudos 

literários, passou a representar uma praxis artística reacionária, própria dos inimigos do 

povo. Ele era, portanto, a mais grave acusação que um artista soviético podia receber ao ser 

submetido ao juízo ideológico soviético. 

 No decreto de 1948, a palavra formalismo é associada a termos como música 

"deturpada, antipopular e antidemocrática". Lê-se nele que  

 

Aspectos característicos desta música (formalista) são a negação dos princípios 

básicos da música clássica, a propagação da atonalidade, da dissonância e da 

desarmonia, as quais são, pretensamente, o progresso e a inovação no 

desenvolvimento da forma musical; a renúncia de tão importantes bases da 

                                                 
28

 O tópico zavôd, característico das vanguardas dos anos 20 que foram precursoras do realismo socialista, 
passou a ser rejeitado a partir da década seguinte, graças à expressão rítmica complexa e à sonoridade 
dissonante. 
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produção musical, como a melodia; o entusiasmo por combinações 

neuropáticas, que metamorfoseiam a música em cacofonia, um amontoado 

caótico de sons. Esta música reflete fortemente o espírito da atual música 

burguesa moderna da Europa e da América, que representa o marasmo da 

cultura burguesa, a completa negação da arte musical, seu impasse. (...) A 

tendência formalista na música soviética gerou, entre uma parte de compositores 

soviéticos, um entusiasmo unilateral pelas formas complexas de música 

instrumental, sem texto, e uma atitude desdenhosa para com os gêneros 

musicais como a ópera, a música coral, a música popular para pequenas 

orquestras e instrumentos nacionais, conjuntos vocais etc. Tudo isso, conduz, 

inevitavelmente, a uma perda das bases de uma cultura vocal e de uma maestria 

dramática, e os compositores estão desaprendendo a escrever para o povo29 

(apud COUTO JÚNIOR, 2004, pág. 133). 

 

 No Congresso de Compositores Soviéticos, que se seguiu à publicação desse 

decreto, essas instruções foram corroboradas pelos participantes, incluindo os 

compositores acusados de formalismo, que foram forçados a reconhecer seus ‘erros’ 

perante a assembléia. O Primeiro Secretário da mesa do congresso era o compositor Boris 

Assáfiev, que inicia uma das reuniões referindo-se à lei de Jdánov: 

 

Gostaríamos de parabenizar o Comissário de Moscou, Camarada Jdánov, por 

sua maestra exposição dos objetivos culturais centrais de nosso grande líder e 

mestre, Camarada Stálin, e por seus avisos contra os desvios por essa obsessão 

ocidental decadente da forma pela forma (ibidem, pág. 137). 

 

  Em um de seus discursos no congresso, o presidente da União de Compositores 

Soviéticos, Khrénikov, declarou: 

 

Cabeças entre as obras que proferiram com veemência estes insultos ao povo 

soviético são a Sinfonia no 3 de Khatchatúrian, o Poema sobre a Mãe-Pátria de 

Chostakóvitch, a Sinfonia no 6 de Prokófiev, a cantata O Krêmlin à Noite de 

Miaskóvski, e outras que não vou mencionar, para não ofendê-los. Na música 

destes compositores, observamos uma ênfase nas formas instrumentais 

abstratas, não encontradas na tradição clássica russa, e uma falta de interesse na 

música programática sobre assuntos acessíveis que são familiares a todo povo 

soviético. (...) O cultivo de uma mera forma como um objetivo em arte desvia-se 

diretamente dos desejos e necessidades do povo soviético (Ibidem, pág. 139).     

 

                                                 
29

 MERCER, A. (ed.) The Zhdanov Decree 1948. DSCH Journal, n. 9, Summer 1998. 



 

183 

 A partir dos anos 30, o termo formalismo, compreendido então como conceito que 

representava a conotação negativa do cultivo da forma pela forma, passou a aparecer nas 

críticas artísticas. A apreciação meramente formal da obra de arte era considerada prática 

pequeno-burguesa, cuja complexidade não condizia com a doutrina das massas. O debate 

sobre o tema ampliou-se e ultrapassou as fronteiras da URSS, tendo sido também bastante 

marcante na política para as artes da República Democrática Alemã (Alemanha Oriental), 

alinhada com a ideologia soviética.   

 A oposição entre realismo socialista e formalismo constitui uma visão distorcida da 

discussão sobre a semiologia musical; trata-se de uma reedição ideológica, reduzida a 

conceitos rudimentares, da controvérsia do século XIX entre a música considerada absoluta 

e a música programática. A despeito de constituir um gênero da música instrumental, a 

música de programa teve sua consolidação enraizada no pensamento que visava à união 

entre poesia e música. Para os defensores da linha wagneriana, porém, essa junção não 

deveria consistir em um equilíbrio combinando as diferentes naturezas da poesia e da 

música, mas em uma relação de subordinação, em que a música deveria estar a serviço do 

drama. A questão que aproxima as duas discussões é exatamente a tentativa de "colocar a 

música a serviço", fazendo-a desempenhar uma tarefa extrínseca a sua própria natureza. 

 Eduard Hanslick, polêmico crítico vienense do século XIX, foi um dos principais 

defensores da teoria da música absoluta, de forma que suas ideias o colocaram em 

confronto com a poética de Wagner e Liszt. Seu questionamento sobre a arte dos sons 

conduziu-o a uma espécie de metafísica da música instrumental em oposição à música 

programática. No terceiro capítulo do tratado Do Belo Musical, de 1854, ele proclama: 

 

Se se perguntar o que se há de expressar com este material sonoro, a resposta 

reza assim: ideias musicais. Mas uma ideia musical trazida inteiramente à 

manifestação é já um belo autônomo, é fim em si mesmo, e de nenhum modo 

apenas meio ou material para a representação de sentimento e pensamentos, 

embora possa possuir em alto grau aquela sugestividade simbólica, reflectora das 

grandes leis cósmicas, com que deparamos em todo o belo artístico. O único e 

exclusivo conteúdo e objeto da música são formas sonoras em movimento 

(HANSLICK, 1854, pág.s 41-42, grifos do autor).   

 

 No livro Estética Musical, Carl Dahlhaus, interpretando as ideias de Hanslick no 

capítulo dedicado à polêmica em torno do formalismo, entende que 
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a forma é algo análogo à ideia musical, e Hanslick define o termo 'ideia', 

apoiando-se diretamente em Vischer e, de modo indireto em Hegel, como o 

'conceito presente, de modo puro e sem imperfeição, na sua realidade'. Da 

forma, pois, pode dizer-se, e não de modo diverso do que se refere da ideia 

musical, que ela é essência, que 'se traz à manifestação', e não, ao invés, simples 

manifestação de uma essência, a qual se deveria procurar fora da música, em 

sentimentos e programas. Mas acerca de uma forma que ele concebe como 

espírito e essência, Hanslick pode afirmar com sentido e sem contradição 

interna que ela é um conteúdo que aparece ou se realiza em material sonoro 

(DAHLHAUS, 1967, págs. 79-80). 

 

 A publicação mais significativa que traz comentários de Chostakóvitch a respeito da 

música programática data de 1951, de uma época, portanto, em que o Decreto de Jdánov 

ainda estava em pleno vigor: 

 

(...) algumas pessoas consideram uma obra como música programática somente 

se ela é prefaciada por indicações do compositor ou se apresenta um título 

descritivo; outros têm uma visão mais ampla do conceito de 'programa' como 

ideia interna da obra, ou conteúdo revelado em imagens musicais 

correspondentes. Pessoalmente, eu equiparo programa com o conteúdo (...) mas 

o conteúdo de uma música não precisa ser uma história ou um argumento: pode 

ser uma ideia geral ou uma rede de ideias (...) Em meu caso, assim como no de 

vários compositores de obras instrumentais, o programa sempre precede a 

composição da música30 (apud LONGMAN, 1989, pág. 220, tradução nossa). 

 

 Esta declaração contrasta com outra feita em seu último ano de vida, a respeito da 

expressão em música: 

 

(...) A música não tem qualquer relação com a reprodução sonora passiva de 

aspectos da realidade. Ela é potente em ideias e generalizações. Sua força é a 

revelação da essência interior e espiritual da vida. Esta qualidade da música a 

torna afim com a poesia e a filosofia31 (apud LONGMAN, 1989, pág. 220, 

tradução nossa).  

 

 A diferença de ênfase em seu posicionamento diante do conteúdo musical nas duas 

declarações é sutil, mas marcante. Enquanto no primeiro texto o compositor procura 
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 PROGRESS, pág. 137. On real and Alleged Programme Music. Sovietskaya Muzyka, 5, May 1951 págs. 76-77. 
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 PROGRESS, pág. 332. Interview in Kommunist, 7, 1975. 
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esclarecer a maneira como sua música pode ser considerada programática, buscando 

ampliar esse conceito, na segunda manifestação Chostakóvitch afirma claramente a 

inviabilidade da reprodução de aspectos da realidade em música, enfatizando o conceito de 

ideia musical relacionada à revelação da essência espiritual interna da vida. Este ponto de 

vista é radicalmente discordante da principal premissa do realismo socialista. Comparando-

se as duas declarações, deduz-se que, em 1951, o compositor procurava atender à 

expectativa de seus críticos ampliando o conceito de música programática; já em 1975, ele 

exprime claramente sua opinião dissonante. Entretanto, é importante salientar que, ao 

rejeitar a possibilidade de reproduzir aspectos da realidade com sons, Chostakóvitch 

enfatiza o conceito de ideia musical e de suas generalizações – o que o aproxima do modelo 

estudado na teoria dos tópicos de expressão musical. Estes, ainda que façam referência a 

elementos formativos extrínsecos à música, constituem, ainda assim, ideias essencialmente 

musicais. 

 A crítica de Chostakóvitch ao realismo socialista evidencia o grande problema da 

natureza ditatorial dessa doutrina: a concepção de seus legítimos paradigmas poéticos como 

critérios estéticos universais. A radicalização da dimensão sociológica utilitária da arte 

soviética provocou um comprometimento da especificação da arte, ou seja, da sua 

autonomia na formatividade. Este fenômeno remete à teoria de Pareyson, para quem 

muitas obras dirigidas a fins não artísticos não são capazes de atingir esses mesmos fins 

sem realizar um valor de arte intrínseco – tornando-se impossível valorizá-las em sua 

finalidade específica, sem considerar a íntima necessidade de atingir um êxito artístico 

(PAREYSON, 1997, pág. 37). 
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO ANALÍTICO DA SINFONIA NO 5 OP. 47 

 

 4.1 - A SINFONIA NO 5 

 

 A publicação do artigo Caos em vez de música colocou Chostakóvitch em um impasse: 

escrever música em meio a uma crítica estética obtusa e uma ameaça política brutal. Suas 

tentativas de contornar a crise através de influências políticas foram em vão – seu principal 

intercessor, o Marechal Tukhatchévski, fora perseguido e executado; seu pedido de 

audiência pessoal com Stálin jamais seria atendido. Ao compositor só restavam as 

recomendações do comissário Kerjêntsev – seguir a dogmática cartilha Jdanovista. A 

questão então era decidir entre a submissão efetiva à doutrina ou o alinhamento aparente, 

manifesto ou ilusório, que pudesse refletir as contradições da arte revolucionária em meio 

às intervenções governamentais. A resposta a esse dilema não tardaria a chegar. 

 Concebida em 1937, a Sinfonia no 5 op. 47 foi a primeira grande obra sinfônica escrita 

por Chostakóvitch após a publicação de Caos em vez de música. Do ponto de vista da 

estrutura formal, o compositor assume uma postura diferente da utilizada nas Sinfonias nos
 2, 

3 e 4, pois a quinta sinfonia retoma modelos formais clássicos tanto na macroestrutura dos 

movimentos como na organização das seções internas da obra. Essa característica a torna 

consideravelmente diferente da Sinfonia no
 4, que apresenta três movimentos de padrões 

formais pouco evidentes. A no 5, por sua vez, mantém estreita relação com a forma 

consagrada por Haydn e Mozart, em quatro movimentos, que continuou sendo cultivada 

durante todo o período romântico: 

 

Movimento I – Forma Sonata 

Movimento II – Minueto (Scherzo) 

Movimento III – Lento 

Movimento IV – Finale (Marcial) 

 

 É possível concluir, pois, que Chostakóvitch procurou, na estrutura formal da 

Sinfonia no 5, aproximar-se da tendência neoclássica, um dos elementos da poética do 

realismo socialista. 

 Se a análise macroestrutural da sinfonia revela relações paradigmáticas com a 

música clássica, o mesmo não pode ser dito do material musical utilizado, pelo menos em 

sentido analítico estrito. Uma análise minuciosa da partitura mostrará que as semelhanças 



 

188 

com o modelo clássico, além de não reproduzirem exatamente aqueles paradigmas, não 

impedem o compositor de consolidar o processo composicional em desenvolvimento 

durante a produção de suas obras anteriores, com todos os seus êxitos artísticos e a 

despeito dos insucessos políticos. Isso significa que a Sinfonia no 5 não representa um 

retrocesso poético-musical na obra de Chostakóvitch, tampouco a mudança radical de 

rumo aconselhada pela suposta “crítica séria” citada no artigo Caos em vez de música; ao 

contrário, a magnífica capacidade inventiva de Chostakóvitch permitiu-lhe manter toda a 

singularidade de seu processo criativo, independentemente da estrutura formal adotada, o 

modelo clássico consagrado ou uma estrutura nova, experimental ou original. 

 Verificaremos que uma das principais características do processo composicional da 

Sinfonia no 5 consiste na variação progressiva através do encadeamento de formas-motivo 

derivadas. Esses materiais derivados são apresentados em contextos musicais diferentes 

daqueles em que foram expostos originalmente, produzindo novas ideias musicais, em 

especial quando se considera a distância das relações longínquas entre as variações 

secundárias com a configuração fundamental (Grundgestalt). Esse processo transcende os 

limites dos movimentos da sinfonia: a variação das ideias musicais persiste através deles, 

desdobrando-se em tópicos musicais distintos apresentados a cada nova seção. Por essa 

razão, esta análise inicia-se pela identificação dos principais motivos utilizados em cada 

movimento, incluindo suas relações de subordinação e de função formal. 

 Do ponto de vista da instrumentação, Chostakóvitch retoma também a escrita para 

orquestra sinfônica tradicional, completa, incluindo ainda instrumentos como o piano e 

outros instrumentos de percussão, distanciando-se da tendência mahleriana que seguiu na 

Sinfonia no 4, com um efetivo pelo menos duas vezes maior. Embora a instrumentação 

requeira duas harpas, trata-se de uma parte única, duplicada. 
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Sinfonia no 5 

Instrumentação 

 

Piccolo 

2 Flautas 

2 Oboés 

Clarinete piccolo (Mi bemol)  

2 Clarinetes (Si bemol, Lá) 

2 Fagotes 

1 Contrafagote 

 

4 Trompas (Fá) 

3 Trompetes (Si bemol) 

3 Trombones 

Tuba 

 

Tímpanos 

Triângulo 

Caixa clara 

Pratos 

Bumbo 

Tam-Tam 

 

Campanelli (Glockenspiel) 

Xilofone 

Celesta 

2 Harpas 

Piano 

 

Violinos I 

Violinos II 

(Violinos III) 

Violas 

Violoncelos 

Contrabaixos 

 

 A totalidade dos violinos I e II deve ser dividida em três grupos iguais para a 

execução do terceiro movimento, que requer a parte dos violinos em divisi in 3. 

 

 4.2 – ANÁLISE DO PRIMEIRO MOVIMENTO 

 Pela estrutura temática e de desenvolvimento, o primeiro movimento da Sinfonia no 

5 pode ser considerado uma forma sonata. Apresenta na exposição um grupo temático 

principal, que se opõe a um secundário (compasso 50b), seguido de um longo 

desenvolvimento (compasso 121) que culminará em uma recapitulação curta, mas 

marcante, da ideia principal do primeiro grupo temático (compasso 253), seguida pela ideia 

principal do segundo grupo temático (compasso 259), agora apresentada em uma 

linguagem próxima à tonalidade, associada ao modo de ré maior. O movimento conclui-se 

então com uma coda (compassos 300 a 316). Considerando-se que em geral Chostakóvitch 

não usa uma expressão musical propriamente tonal, esclarecemos que as semelhanças desse 
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primeiro movimento com a forma sonata não contemplam as relações tonais padronizadas 

pelo estilo clássico, mas consideram tão somente as relações de caráter temático e 

estrutural.  

 

ESTRUTURA FORMAL DO PRIMEIRO MOVIMENTO 

Seções Compassos Função Formal Classe de  
Tom central 

EXPOSIÇÃO 1-50a Primeiro Grupo Temático Ré (3a m) 

50b-120 Segundo Grupo Temático Mi b (3a m) 

DESENVOLVIMENTO 121-187 Tensionamento progressivo dos motivos Si b (3a m) 

188-216 Episódio: Marcha militar Fá 

217-252 Profusão apoteótica dos motivos – simultaneidade de 
acontecimentos 

Lá (Ré) 

RECAPITULAÇÃO 253-258 Primeiro Grupo Temático  Lá (Ré) 

259-299 Segundo Grupo Temático Ré (3a M) 

CODA 300-316 Coda Ré (3a m) 

 

 Seguindo o método utilizado no estudo analítico da Sinfonia no 4, a indicação da 

classe de tom central de cada subseção não se refere à tonalidade propriamente dita, mas 

simplesmente ao tom centralizador. A indicação das terças refere-se ao terceiro grau (ou 

intervalo de terça) da fundamental, que revela a tendência da sonoridade associada à região 

tonal ou modal estabelecida, além de suas combinações. 

 Uma das principais características do polimodalismo será a utilização de dois 

processos principais de desenvolvimento melódico: a rotação e a mutação modal. Devido 

à falta ou reduzida direcionalidade dos modos utilizados, dentro de uma determinada escala 

ou conjunto de sons a melodia repousa sobre qualquer nota, e a partir de qualquer nota 

pode-se compreender um novo modo (nos modos eclesiásticos) ou a transposição do 

mesmo modo (nas coleções simétricas como a escala de tons inteiros e a octatônica), 

produzindo-se então a rotação modal, que ocorre dentro da mesma escala. Já a mutação 

modal, provavelmente o procedimento mais importante empregado por Chostakóvitch 

nesta sinfonia, consiste em realizar sucessivas alterações em determinado modo, até que 

este se transforme em novo modo, como se fosse um processo modulatório em um 

contexto modal. Considere-se então que, na mutação modal, é comum o processo 

modulatório de um centro tonal para ele mesmo, porém com uma característica nova, 

como, por exemplo, um ré frígio que se transforma em um ré dórico. Através desse 

processo, identificam-se classes de tom centrais que não constituem tonalidades 
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propriamente ditas, pois sequer apresentam configuração constante, porém possuem uma 

nota central de referência, muitas vezes estabelecida através de notas-pedal. É exatamente a 

partir desse processo que Chostakóvitch cria relações modais que podem ser 

compreendidas na estrutura formal da obra: o primeiro grupo temático não se encontra na 

tonalidade de ré menor, mas em um complexo polimodal em torno da classe de tom ré, em que 

se pode identificar como característica comum a terça menor, presente tanto no modo de 

ré frígio, como no de ré dórico e no próprio ré eólio; o surgimento da escala de dó maior 

também constitui uma rotação modal de ré dórico, e assim por diante. Dessa forma, os 

modos relacionam-se de forma a estabelecer um centro tonal mesmo que não haja 

direcionamento harmônico – o principal elemento da música tonal. A partir dessas classes 

de tom centrais, Chostakóvitch realiza uma aproximação com a forma sonata: o primeiro 

grupo temático é construído sobre o centro tonal principal em ré, com a terça menor e a 

tríade menor como características recorrentes. Já o segundo grupo temático é arquitetado 

sobre um centro tonal contrastante e instável, também com a terça menor e a tríade menor 

recorrentes. O desenvolvimento apresenta um movimento de constante mutação modal, 

com centros tonais variantes, que conduz ao centro tonal em lá – o pedal preparatório 

sobre o V grau do centro tonal de ré, retomado na seção de recapitulação. O segundo 

grupo temático passa então a apresentar a terça maior e a tríade maior como características 

recorrentes, sobre o centro de ré, o que confirma a analogia com a forma sonata clássica, 

em que o segundo tema é recapitulado na tonalidade principal em modo maior. Por essa 

razão foram colocados entre parêntesis, no quadro acima, (3a m) para menor e (3a M) para 

maior nas indicações de classes de tom centrais do primeiro movimento, quando aplicados. 

Essas indicações têm a função exclusiva de criar uma referência às funções formais da 

forma sonata às quais estão relacionadas, e relacionam-se exclusivamente com a 

aproximação dos materiais musicais utilizados através da recorrência das terças ou acordes 

característicos que podem ser associados ao caráter do modo referido. Tais associações 

serão apresentadas detalhadamente durante a análise. 

  

 4.2.1 – ANÁLISE MOTÍVICA  

 

 Analisando-se o processo temático da Sinfonia no 5, nota-se um certo distanciamento 

do método construtivista das obras anteriores. Fragmentos temáticos dão lugar a motivos 

mais complexos, que encerram relações de derivação entre si, ao mesmo tempo que tecem 

uma cadeia de desenvolvimento motívico em vários níveis. O primeiro movimento é 
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construído a partir de um sistema de derivação de motivos que produz uma sequência na 

qual identificam-se 7 motivos principais, de caráter pregnante, além de 7 secundários com 

suas respectivas variantes, de caráter figuracional, cujas características básicas originais 

serão descritas a seguir. Os motivos principais (ou incisos) diferenciam-se dos secundários 

(figurações) por apresentarem uma identidade musical pregnante, e justamente por isso 

serão objeto de sucessivos processos de variação durante toda a obra; já os motivos 

secundários (figurações) constituem células musicais simples, fragmentárias, que são 

repetidas em diferentes contextos, com variação reduzida, mas que apresentam uma 

correlação significativa entre suas citações. É, porém, fundamental observar que os motivos 

identificados também apresentam relações de derivação entre si, que serão indicadas em um 

quadro sinótico ao final de sua enumeração. 

 Arnold Schönberg identifica três formas de tratamento e utilização de motivos que 

podem ser aplicadas na análise da música de Chostakóvitch, e revelam-se fundamentais 

para a compreensão de seu processo composicional: a repetição literal, a repetição 

modificada e a desenvolvida (SCHÖNBERG, 2001, pág 37). Usaremos esses conceitos 

no decurso desta análise. 

 A construção de sujeitos ou temas a partir do encaixe de diferentes motivos em 

ordem combinatória determinada constitui procedimento típico da escrita de 

Chostakóvitch, que também pode ser verificado na Sinfonia no 4, porém de maneira menos 

evidente. 

 

 

 4.2.1.1 – Motivos principais ou incisos (motivos pregnantes)  

 

Motivo principal 1 

 

Primeira citação: compasso 1. 

O motivo principal 1 tem como principal característica o ritmo duplo-pontuado in 

stillo francese, ou simplesmente alla francesa, de caráter extremamente dramático e enérgico. 

Em sua configuração fundamental, apresenta também a sucessão de intervalos atrelados ao 

ritmo pontuado em direção alternada, que sugere um processo de compressão intervalar: 

inicia-se com a sucessão de dois intervalos de sexta menor em direções opostas, mas a 

célula seguinte contraria a lógica inicial comprimindo os intervalos, primeiro em uma quinta 
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justa ascendente, depois em uma terça menor descendente. Apesar de se iniciar com uma 

característica tonal de ré menor, logo apresenta notas que o contradizem, reduzindo o 

espectro melódico a um conjunto em que se sucedem semitons e tons, ou simplesmente 

constituem, quando reunidos, uma passagem cromática. 

 

 Também está associada ao motivo principal 1 a sobreposição canônica, ou seja, sua 

apresentação é realizada a duas vozes, sobrepostas em entradas sucessivas, formando uma 

antinomia rítmica. Este motivo, quando suas características principais estão preservadas, 

constitui, em regra geral, a primeira parte da ideia temática em que está inserido, tal como 

um antecedente na fraseologia clássica. 

 Pela semelhança de sua forma, este motivo poderá ser relacionado a outros 

materiais musicais importantes em obras posteriores de Chostakóvitch, em especial no 

primeiro movimento da Sinfonia no 8 e no terceiro movimento, denominado "Lembrança do 

Passado", do oratório Canção das Florestas op. 61. O compositor e musicólogo Krzysztof 

Meyer identifica neste motivo também um diálogo com um elemento presente no quarto 

movimento da Sinfonia no 7 op. 92 de Beethoven (citação verbal32): 

Ludwig van Beethoven - Sinfonia no 7 op. 92 

IV Movimento - Compasso 136 

 

 O motivo principal 1 também será utilizado fragmentado, preservados seu ritmo 

pontuado e a sobreposição canônica, para constituir uma textura de acompanhamento, 

como se tivesse sido transformado em um motivo secundário. Isso aparece de forma 

especial nos compassos 4 a 10 e na coda, compassos 300 a 308. 

 

 

                                                 
32

 Citado em entrevista realizada por Luciano Camargo com o compositor e musicólogo Krzysztof Meyer em 
sua residência, nos arredores da cidade de Colônia (Alemanha), em 16 de julho de 2011.  



 

194 

 O motivo principal 1 será ainda a base para o desenvolvimento de diversas ideias 

musicais tanto neste como nos outros movimentos da sinfonia, incluindo a ideia principal 

do segundo grupo temático, de expressão musical completamente diversa: 

 

Primeira citação: compasso 51. 

 Neste caso, o desenvolvimento do motivo principal 1 se dá por dois elementos 

principais: pela aumentação dos valores rítmicos, conservando a característica de ritmo 

pontuado, e pela expansão intervalar. Os intervalos da configuração original do motivo 1, 

que se iniciavam por uma sequência de sextas menores em direções opostas, são 

expandidos neste contexto para saltos de oitava e  sétima menor, e a partir de então 

desenvolvem uma lógica própria, diferente da configuração fundamental. É importante 

salientar a dimensão em que esta variação difere do caráter enérgico e dramático da 

configuração fundamental do motivo principal 1, adquirindo aqui um caráter lírico e 

cantabile, devido à mutação para o material pentatônico e ao acompanhamento constante 

que se desenvolve por toda a ideia musical. Este é um exemplo típico do terceiro tipo de 

tratamento do motivo, denominado repetição desenvolvida. 

 

Motivo principal 2 

 

Primeira citação: compasso 3. 

 O motivo principal 2 apresenta também como traço típico o encadeamento de uma 

figura com ritmo pontuado, mas seguida de duas fusas como bordadura de um movimento 

em graus conjuntos descendentes, de gênero diatônico, de sonoridade frígia. Apesar de 

apresentar uma articulação legato, em que difere gestualmente do motivo principal 1, 

acompanha este motivo no sentido de uma expressão dramática. É normalmente 

acompanhado por uma mínima (no segundo e terceiro tempos do compasso) seguida de 

duas semínimas ligadas, que constituem um movimento sincopado lento (posteriormente 

associado ao motivo secundário 5). Pelo caráter conclusivo, este motivo constitui, 

geralmente, a segunda parte da ideia temática em que está inserido, tal como um consequente. 

Será desenvolvido especialmente por sua característica de bordadura, com alteração na 

proporção do ritmo, constituindo aquilo que Schönberg define como repetição 

modificada. 
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Motivo principal 3 

 

Primeira citação: compasso 6. 

 

 O motivo principal 3 é o mais cantabile e melódico em sua essência, e por isso terá 

grande importância também no terceiro movimento. Sua característica principal é a melodia 

construída sobre um pentacorde frígio descendente, com um ritmo característico. Apesar 

da configuração fundamental em expressão cantabile, este motivo sofrerá variação tópica 

contextual, de modo a combinar-se com expressões opostas, como, por exemplo, a marcha 

militar (compasso 188), constituindo também um processo de variação desenvolvida. 

Mesmo sendo fundamentalmente baseado em um pentacorde frígio, será apresentado 

também sobre pentacordes dos modos lócrio, eólio e lídio, e ainda em movimento inverso. 

Tal como o motivo principal 1, o motivo principal 3 é, em geral, a primeira parte da ideia 

musical em que está inserido, como um antecedente fraseológico. Sua semelhança com a 

primeira frase do hino nacional da Rússia czarista Boje Tzaria Hrani, de Alexei Fiodorovitch 

Lvov, citada no Capítulo 1, levanta a hipótese de encerrar possíveis referências 

extramusicais.  

 

Motivo principal 4 

 

Primeira citação: compasso 28 

 

 O motivo principal 4 caracteriza a condução ao ponto culminante da proposição 

em que está inserido. Será retomado posteriormente também nos demais movimentos da 

sinfonia. Apesar de sua importância, ele surge apenas duas vezes durante o primeiro 

movimento – nos compassos 28-29 e 98-99 (em aumentação). Ritmicamente, relaciona-se 

com o motivo secundário 2, explicado posteriormente. 
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Motivo principal 5 

 

Primeira citação: compasso 32 

 O motivo principal 5 é na verdade uma aglomeração temática em miniatura, 

constituída por uma escala diatônica ascendente, seguida por uma sucessão de figuras 

pontuadas com intervalos alternados de semitom e quarta justa, claramente derivadas do 

motivo principal 1, com articulação em legato. A escala inicial, no modo frígio, pode 

também ser considerada uma escala plagal do modo menor, ou seja, a escala sobre o V 

grau. Por essa razão, este motivo tem caráter suspensivo, cuja expressão é comparável a 

uma condução harmônica em direção a uma semicadência.  Apresenta fundamentalmente 

um caráter lírico e melancólico, que será alterado posteriormente através de variações 

tópicas extremas. Aparece diversas vezes durante o movimento, tanto no início como na 

conclusão das ideias musicais de que faz parte, e constitui a ideia conclusiva fundamental da 

Coda do movimento. 

 

Motivo principal 6 

 

Primeira citação: compasso 70. 

 De caráter recitativo, este é o motivo de identidade menos marcante, cujas variações 

também têm correlações de derivação menos claras. Pode-se mesmo dizer que sua 

associação deve-se muito mais ao tópico recitativo em si do que à constituição de um 

motivo propriamente dito. Consiste em um movimento diatônico descendente em 

semínimas, que se conclui com um salto compensatório de quarta ascendente e sexta 

descendente em direção ao repouso, podendo ou não ser seguido de um movimento 

cromático descendente, em mínimas. Apresenta uma expressão cantabile em legato, 

conclusiva na maior parte das vezes, e por isso assume normalmente a segunda (ou última) 

parte da ideia musical em que está incluído, tal qual um consequente. Suas variações são 

muitas vezes baseadas em inversão melódica ou alteração tonal/modal. Também se pode 

considerar que seja diminuído para constituir fragmentos melódicos esparsos, tais como os 

materiais do episódio temático do compasso 21. 
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Motivo principal 7 

 

Primeira citação: compasso 157. 

 O último dos motivos principais consiste em um movimento enérgico com 

articulação em marcato e anacrúsico de 3 semínimas, com saltos característicos. Aparece 

apenas na seção de desenvolvimento, podendo, portanto, ser considerado também uma 

variação desenvolvida do motivo principal 1, em forma de derivação pelo aspecto 

melódico. Isso pode ser verificado se a segunda nota for prolongada para aproximá-lo 

ritmicamente do motivo principal 1, da seguinte maneira: 

 

 

 4.2.1.2 – Motivos secundários (figurações) 

 

Motivo secundário 1 

 

Primeira citação: compasso 4 

 O motivo secundário 1 é extremamente simples: trata-se de uma repetição de notas 

em movimento de duas colcheias seguidas por uma colcheia e pausa, ou duas colcheias 

seguidas por uma semínima. Na configuração fundamental, é acompanhado por notas 

inferiores, em intervalos de segunda maior ou nona, que conduzem a um movimento 

conclusivo, comparável a um cadenciamento. Inúmeras vezes é atrelado ao motivo 

principal 2 como sequência. A despeito da simplicidade, este motivo é tão sistematicamente 

empregado durante toda a obra que isso faz dele, necessariamente, um elemento 

importante na coesão formal da sinfonia. É utilizado nos mais diferentes contextos 

expressivos, destacando-se o acompanhamento ostinato da ideia principal do segundo grupo 

temático, a partir do compasso 50. Sendo um motivo singelo, não há repetições 

desenvolvidas propriamente ditas da forma original, apenas literais e modificadas por 

diminuição, ainda que a repetição em ostinato e as demais que lhe são encadeadas 

constituam, pela transformação do tópico de expressão musical, uma variação 

desenvolvida. 
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Motivo secundário 2 

 

Primeira citação: compasso 8 

 Este motivo secundário 2 é relativamente pouco utilizado, e normalmente é variado 

através de uma de suas duas principais características, isoladamente. No aspecto rítmico, 

caracteriza-se pelo prolongamento inicial de uma semínima com uma semicolcheia e a 

consequente anacruse composta por três semicolcheias; e no melódico, identifica-se pela 

marcante presença melódica de uma nona menor em relação à primeira nota, ou outra 

dissonância significativa. Por não apresentar repetições literais, trata-se mais de um gesto 

musical do que de um motivo propriamente dito.  

 

Motivo secundário 3 

 

Primeiras citações: A – compasso 11; B – compasso 17; C – compasso 19 

 O motivo secundário 3 pode também ser considerado uma variação desenvolvida 

do motivo principal 1, dado o aspecto rítmico característico da seqüência de figuras 

pontuadas33. A marcante característica da melodia em graus conjuntos, porém, determinou 

sua distinção. Este motivo é apresentado em três formas principais: motivo secundário 3-A, 

citado inicialmente no compasso 11, cujo movimento se dá através de semitons cromáticos; 

motivo secundário 3-B, citado inicialmente no compasso 17, que alterna movimentos de 

bordadura com graus conjuntos; e motivo secundário 3-C, que apresenta um pentacorde 

com um trítono. O motivo secundário 3-C passa a ser o motivo mais marcante, pois pode 

ser vinculado ao motivo secundário 2 ou agregado ao motivo principal 4. 

 

Motivo secundário 4 

 

Primeira citação: compasso 74 

                                                 
33

  Por sua semelhança sonora, denominamos ritmo pontuado tanto a associação de uma colcheia pontuada 

com uma semicolcheia, como uma colcheia seguida de uma pausa de semicolcheia e uma semicolcheia, ainda 

que esta figuração não contenha uma figura pontuada propriamente dita.   
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 O motivo secundário 4 é diretamente derivado do motivo principal 2, porém pode 

ser distinguido daquele pela característica repetitiva em ostinato e por não ser progressivo, 

voltando sempre à nota inicial. Pelo movimento rítmico, pode também ser considerado 

derivado do motivo secundário 1. Este motivo será exaustivamente empregado na seção de 

desenvolvimento. 

Motivo secundário 5 

 

Primeira citação: compasso 84 

 O motivo secundário 5 consiste em um movimento largo de síncope sobre a 

mesma nota. Às vezes ocorre com a primeira nota omitida. É relativamente pouco 

empregado, mas a correlação entre suas citações é imediata. Sempre ocorre na intersecção 

de duas ideias musicais, seja como introdução à nova ideia, seja como conclusão de uma 

frase. Por isso pode também ser relacionado ao acompanhamento conclusivo incidente de 

algumas citações do motivo principal 2. Sua expressão profunda e grave, como uma 

respiração, pode se associar ao tópico suspiro. Contudo, ao contrário do suspiro doloroso 

típico do romantismo, este tópico adquire em Chostakóvitch uma expressão muito mais 

próxima da resignação. 

Motivo secundário 6 

 

Primeira citação: compasso 142 

 O motivo secundário 6 é constituído por uma seqüência de colcheias em saltos 

alternados em intervalos de sexta. Desse ponto de vista, ele se relaciona com a 

configuração fundamental do motivo principal 1. Este motivo, porém, será desenvolvido 

também a partir de seu componente rítmico – pela simples sucessão de colcheias separadas 

por saltos melódicos.  

Motivo secundário 7 

 

Primeira citação: compasso 184 

 A forma análoga ao motivo principal 7, o motivo secundário 7, aparece somente na 

seção de desenvolvimento, e sempre em sobreposição canônica de escalas descendentes 

como conclusão de uma ideia musical. 
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QUADRO SINÓTICO DE DESENVOLVIMENTO MOTÍVICO 
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 Observe-se que os motivos enumerados, mesmo apresentando uma configuração 

própria, têm entre si relações de derivação, através de um processo de desenvolvimento 

motívico que relaciona todos os materiais, formando uma rede de derivações. 

 

 4.2.2 – ANÁLISE FRASEOLÓGICA, TÓPICA E DE GÊNERO  

 

 Caracteristicamente, a linguagem musical de Chostakóvitch apresenta uma 

multiplicidade de materiais musicais básicos, justapostos ou sobrepostos, que não podem 

ser relacionados diretamente com o sistema tonal, resistindo a uma classificação restritiva 

única, seja neomodal ou cromática. Chostakóvitch parte de uma classe de tom central, 

que não deve ser confundida com uma tonalidade e, a partir desse centro, usa materiais 

correlatos, sejam diatônicos (modais), cromáticos ou de conjuntos sonoros irregulares. Por 

isso, muitas vezes é necessária a análise dos gêneros (escalas e conjuntos) para poder 

identificar os materiais, uma vez que a utilização do conjunto diatônico não é pressuposta 

na obra de Chostakóvitch, embora seja amplamente empregada. Por essa razão, a cada frase 

ou período analisado, será apresentado o material empregado pelo compositor, que, 

quando não puder ser conceituado entre os conjuntos referenciais diatônico, modal, 

octatônico, tons inteiros ou cromático, será apresentado em forma de conjuntos de sons. 

 A multiplicidade de materiais resulta na pluralidade de expressões musicais 

representadas no discurso sinfônico. A evocação de tópicos e estilos tradicionais, como a 

abertura francesa, a marcha militar, o recitativo e o hino, constitui um elemento 

fundamental do discurso musical de Chostakóvitch, que, neste contexto, pode ser 

considerado de tendência neoclássica. Ainda que adote materiais musicais novos e diversos, 

o compositor procura invocar as expressões musicais consagradas pela tradição europeia ao 

longo dos séculos. Dessa maneira, faz-se necessária uma análise pormenorizada da 

expressão musical compreendida nas ideias musicais do discurso, de suas relações de 

semelhança e de oposição, mas principalmente das relações de desenvolvimento expressivo 

dos motivos. Estas relações podem revelar que o mesmo motivo, apresentado inicialmente 

relacionado a um tópico expressivo determinado, poderá posteriormente ser apresentado 

em um contexto expressivo completamente diferente e muitas vezes antagônico. O 

compositor utiliza esse procedimento para garantir a inteligibilidade e a coesão na 

apresentação das ideias, permitindo que a música represente os conflitos e oposições 

característicos de sua poética, identificada com o contexto social e político no qual está 

incluída (CHIRINIAN, 2007, pág. 7). 
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Os grupos temáticos organizam-se em agrupamentos de períodos e frases com 

relações fraseológicas entre si, a despeito de não apresentarem cadências típicas ou outros 

elementos do sistema tonal convencionalmente utilizados para delimitar e identificar a 

fraseologia. Essas correlações são percebidas a partir da identificação da função 

fraseológica de cada motivo e de seu movimento melódico, que, independentemente de ter 

uma expressão diatônica, neomodal ou baseada em conjuntos de sons irregulares, pode ter 

papel interrogativo ou conclusivo, aproximando-as, respectivamente, das funções de 

antecedente e consequente em um período musical. Outras vezes, as frases podem ser 

simplesmente afirmativas, colocadas em oposição a um material contrastante. Tais relações 

entre períodos e frases constituem a lógica estrutural do discurso musical, e por isso são 

apresentadas nesta análise através de representações gráficas identificando seus 

agrupamentos. Diagramas retangulares representam frases ou membros de frases, em duas 

colorações: frases similares têm a mesma cor e frases contrastantes, uma cor igualmente 

contrastante. Discriminam-se ainda os motivos utilizados em cada frase e sua classe de tom 

central ou predominante: 

 

 

 

 Essas estruturas, além de se ligarem a paradigmas fraseológicos como evidenciado 

pelos gráficos, podem também apresentar, por sua vez, uma organização interna formada 

por frases menores, que, por si, também constituem paradigmas fraseológicos. Dessa 

forma, um período macroestrutural pode ser construído com dois períodos menores, ou 

uma pequena ternária com uma reunião de três períodos. Frases autônomas são 

consideradas as frases musicais que não apresentam nenhuma relação de subordinação 

estrutural evidente. Estes casos particulares, de menores dimensões, serão apresentados 

textualmente, na análise individual de cada frase. 

Em razão da complexidade da linguagem musical de Chostakóvitch, que não 

apresenta paralelos estritos com a tradicional análise fraseológica tonal do classicismo e 

romantismo, adotamos o termo “tema” para denominar os agrupamentos de frases ou 

períodos com relações musicais diretas entre si e que completam determinada ideia musical, 

como uma proposição musical. Essas proposições podem ser consideradas como 

episódios narrativos sucessivos, em uma estrutura já empregada nas óperas O Nariz e Lady 

Macbeth, e constituem a principal característica da Sinfonia no 3. As proposições também 
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mostram relações estruturais entre si, de semelhança ou oposição, formando então 

estruturas do discurso musical, o que as diferencia do que convencionalmente se chama 

tema em uma análise formal convencional. Isso significa, por exemplo, que temas 

denominados 1-A e 1-B não necessariamente apresentem materiais diferentes, como nos 

paradigmas do classicismo, mas maneiras diversas de apresentar materiais semelhantes – 

em especial variações de tópicos de expressão musical e distintas combinações do mesmo 

material temático. 

 

 

 4.2.2.1 – EXPOSIÇÃO 

 

 4.2.2.1.1 - Primeiro Grupo Temático – Compassos 1 a 50a 

 

 O primeiro grupo temático é composto por 3 proposições, que chamaremos 

TEMA 1-A, TEMA 1-B e TEMA 1-C. Reiterando: esta denominação não implica que o 

primeiro grupo temático constitua uma estrutura com três sujeitos diferentes. Antes, trata-

se de três maneiras diferentes de apresentar o mesmo sujeito, por meio da montagem de 

períodos musicais com diversas combinações dos mesmos motivos, caracterizando um 

processo singular de desenvolvimento motívico. 

 

TEMA 1-A (PROPOSIÇÃO 1) 

Compassos 1 - 16 

 

 

 

 O tema 1-A é composto pela reunião de três períodos com relação ternária entre si. 

O primeiro período (compassos 1 a 4) apresenta uma construção motívica correlata ao 

terceiro (compassos 13 a 16), enquanto o segundo período (compassos 6 a 12) apresenta o 

motivo principal 3 como material contrastante. Observe-se também o direcionamento do 

centro tonal, que, partindo do campo de ré menor, passa pela região de dó e conclui-se na 

região de lá. 



 

204 

- Compassos 1 a 3 

 

 

 

 O movimento inicia-se apresentando o motivo mais importante de toda a sinfonia, 

o motivo principal 1. O ritmo duplo-pontuado in stillo francese é sua característica principal, 

mas os saltos sucessivos em direções opostas, primeiro em sextas, depois em quintas e 

terças, também serão utilizados como paradigma motívico para suas variações posteriores. 

O encadeamento canônico da frase musical de forma idêntica nos violinos e nos 

violoncelos e contrabaixos constitui também uma característica associada a motivo, que 

será utilizada como eixo de variação para várias ideias musicais durante a sinfonia. Observe-

se que o aparente contexto tonal de ré menor das quatro primeiras notas dissipa-se ao fim 

da frase com as notas dó natural, sol natural, fá sustenido e ré sustenido, acentuando o 

caráter interrogativo. Reunindo-se os conjuntos utilizados, obtém-se: 

 

 

 

 Seja em relação a dois conjuntos paralelos de quatro notas, seja no conjunto que 

reúna as oito notas, não é possível estabelecer funções tonais na frase. Observa-se no 

tetracorde superior o movimento de semitom – tom - semitom, enquanto o inferior 

consiste em uma sequência cromática; ambos os conjuntos apresentam perfeita simetria. 

Considerem-se também os intervalos harmônicos formados com a sobreposição canônica: 

sétima diminuta, trítono e quarta diminuta – intervalos que não favorecem associações 

tonais convencionais. É exatamente neste ponto, porém, que é possível identificar o 

pensamento neomodal da escrita de Chostakóvitch. Ele inicia a frase em um campo 

relacionado a ré menor, desdobra-a até alcançar o ré sustenido, que, por enarmonia, 

transforma-se no mi bemol característico do modo de ré frígio; este se estabelecerá 

claramente a partir do compasso 6, em um processo de mutação modal preparada pelo dó 

natural e confirmada pelo sol natural (considerando-se o fá sustenido como nota estranha 
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resultante da imitação característica da estrutura do motivo). Portanto, a sonoridade 

resultante das notas dó-sol-mib, considerando que a melodia principal seguirá no compasso 

3 em direção à nota ré, constitui um indício de mutação para ré frígio.  

 Analisando-se o caráter desta ideia musical, observamos que a articulação do ritmo 

duplo-pontuado associada à instabilidade modal descrita anteriormente produz um gesto 

musical extremamente enérgico e dramático, reforçado pela resposta canônica dos violinos. 

Esta frase possui caráter interrogativo, constituindo o antecedente do primeiro período, 

que será completado com a próxima frase, dos compassos 3 e 4. 

 

- Compassos 3 e 4 

 

 

 

 Apresentando o motivo principal 2, com as bordaduras características que serão 

continuamente empregadas no desenvolvimento motívico durante a sinfonia, esta segunda 

frase, de caráter conclusivo, completa o primeiro período. Não apresenta uma cadência no 

sentido tonal, uma vez que Chostakóvitch sequer utiliza acordes em seu discurso, que 

privilegia o sentido melódico. A conclusão é identificada pelo movimento nos graus IV – V 

– I (em ré frígio ou eólio, com as notas sol – lá – ré) da linha de violoncelos e contrabaixos, 

perfazendo um perfil melódico cadencial34.  

 O motivo principal 2 tem caráter completamente diferente do motivo principal 1, 

em especial pelo movimento descendente em legato por graus conjuntos. Segundo a 

interpretação de Chirinian35, esta oposição de gestos representa a essência do “drama 

sinfônico” contido na Sinfonia no 5 – o primeiro gesto, impetuoso e decidido, manifesto no 

motivo principal 1, representa uma atitude ou reação, em contraste com o segundo gesto, 

representado pelo motivo principal 2, que expressa um quietude gradual, conformada, 
                                                 
34

 SCHÖNBERG, 1991. O perfil cadencial é descrito por Schönberg como conceito melódico de delimitação 
da estrutura do período (pág. 57). 
35[CHIRINIAN, 2007] A autora cita uma declaração do compositor, que teria comparado a sinfonia a um 
romance ou drama de Shakespeare (págs. 7-8)  



 

206 

como um sentimento de resignação. Essa oposição entre a coragem e a tristeza, entre a 

decisão e a dúvida, constitui a substância poética da obra. 

 Identifica-se no material melódico desta frase uma escala ambígua, com um 

pentacorde identificado com o modo maior (jônio) associado a outro identificado com o 

modo menor (eólio).  

 

 

 

  A construção é simetricamente oposta à escala menor melódica ascendente, que 

mantém a terça menor característica enquanto altera os graus VI e VII. Neste caso, o 

compositor manteve os graus “naturais” VI e VII, alterando o III grau, gerando uma 

ambiguidade modal no centro tonal de ré. Esta coleção, designada como Escala Dual, 

constituiu um elemento marcante da sonoridade da Sinfonia no 4. 

 Seguindo o raciocínio da frase musical anterior (compassos 1 e 2), que evidenciava 

uma mutação modal de ré menor em direção ao ré frígio, esta frase parece contradizê-la, ao 

apresentar as notas mi e fá# nos violoncelos e contrabaixos. Entretanto, é no contexto 

harmônico que se revela uma importante característica do processo composicional de 

Chostakóvitch. Estas notas não são meras "notas estranhas" ao modo adotado, mas 

desempenham papel harmônico: o mi natural grave, que forma uma sétima menor com o ré 

dos violinos, e o fá# que forma uma quarta justa com o si dos violinos denunciam a 

preferência do compositor pelas harmonias quartais (a sétima menor é formada por uma 

sobreposição de quartas). Portanto, já nos três primeiros compassos se encontram 

indicativos das principais características da proposta poética da Sinfonia no 5 - 

polimodalismo, mutação modal e harmonias quartais.  
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- Compassos 4 a 12 

 

 Os compassos 4 a 12 apresentam o segundo período (contrastante), que constitui o 

período intermediário da proposição 1 (Tema 1-A). O período mostra grande variedade de 

gêneros e demonstra o processo desenvolvido por Chostakóvitch, de transitar entre 

diferentes gamas sonoras, mantendo um eixo ou criando um direcionamento. Todo o 

período é acompanhado por uma textura em ostinato, baseada na figura pontuada tocada 

pelas cordas graves, em uma referência direta ao motivo principal 1, tanto pelo aspecto 

rítmico como pelo encadeamento canônico em forma de antinomia. O centro do período é 

a apresentação do motivo principal 3, uma melodia marcante construída sobre um 

pentacorde frígio descendente, que será o sujeito de diversas expressões musicais durante a 

obra:  
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Aqui ele aparece com caráter cantabile e expressivo e é complementado por uma frase que 

combina o motivo secundário 2 e a conclusão com um material derivado do motivo 

principal 2. Pouco empregado, o motivo secundário 2 apresenta um desenho melódico 

característico, típico da linguagem plural de Chostakóvitch, ao reunir em uma célula 

melódica tão curta os intervalos de segunda maior e nona menor. A continuação da frase 

(compassos 9 e 10), claramente marcada por material derivado do motivo principal 2, 

procede também diretamente do próprio motivo principal 3, transposto meio tom acima:  

 

 

 Nesta frase pode-se verificar a profusão de materiais escalares empregados, com 

diferentes inter-relações, em combinações de conjuntos regulares de tons inteiros e 

semitons: 

 

 A combinação de uma sequência de 4 tons inteiros e 4 semitons constitui o 

conjunto denominado Octatônica 22221111 (na catalogação de Allen Forte, conjunto 8-21 

[01234678T]), material largamente utilizado na Sinfonia no 4. Este conjunto de classes de 

sons pode ser visto ainda como uma justaposição de materiais também característicos da 

poética de Béla Bártok e classificados por George Perle como Célula X (0123), constituída 

por um segmento da escala cromática, e Célula Y (0246), formada por um segmento da 

escala de tons inteiros (ROIG-FRANCOLI, 2007). Nesse conjunto, ambas as células são 

ampliadas em uma nota (mantendo-se a lógica estrutural), e compartilham a nota fá bemol 

por elisão. Esta prática, que consiste em alternar segmentos cromáticos com segmentos de 

tons inteiros é também típica da poética de Chostakóvitch, que alcança uma saturação 

cromática não abundante e direta como a proposta por Schönberg, mas atenuada e diluída 

na mutação de materiais modais. 

 Verifica-se também neste período um caráter transicional, pois é possível observar 

o deslocamento da classe de tom central de ré para a classe de tom central de dó. 
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Curiosamente, verifica-se que a nota de ré bemol, referida como o intervalo de nona menor 

(em falsa relação com a segunda maior) no motivo secundário 2,  foi utilizada como 

passagem entre os centros de ré e dó. O novo centro de dó, por sua vez, apresenta uma 

instabilidade tonal característica, típica de períodos de caráter transicional, em virtude de 

sua composição de gêneros mistos de tons inteiros e semitons.  

O período é concluído nos compassos 11 e 12 com uma soldadura realizada pelos 

violinos, que prepara o próximo período. Esta soldadura apresenta uma característica 

rítmica também derivada do motivo principal 1, mas, por sua identidade de figuração, será 

classificada como motivo secundário 3-A e associada posteriormente a outras formas de 

figuração correlatas. Observe-se que a soldadura se desenvolve apresentando integralmente 

uma escala octatônica, que reitera a instabilidade do centro tonal em dó. 

 

 

 

- Compassos 13 e 14 

 O terceiro período da proposição 1 apresenta uma estrutura análoga à do primeiro, 

reapresentando o motivo principal 1 nos compassos 13 e 14, seguido do motivo principal 2  

no compasso 15 e do motivo secundário 1 no compasso 16.. 

 O motivo principal 1 é reapresentado integralmente nos compassos 13 e 14,  agora 

transposto um tom abaixo, iniciando-se pela nota dó, consolidando a transição para o 

centro tonal nessa nota.  

 

 

 Observa-se aqui que o ritmo duplo-pontuado foi substituído pelo ritmo pontuado 

simples; o encadeamento canônico foi trocado por uma apresentação monofônica nos 

fagotes, pontuada pelos violoncelos e contrabaixos em pizzicato e acompanhada por um 
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pedal da nota dó executado pelos violinos em tremolo. A dinâmica agora é piano, criando 

uma expressão mais misteriosa do que enérgica. 

 Por se tratar de transposição exata, também aqui se identifica uma mutação modal 

para dó frígio a partir da nota dó#, por enarmonia réb. 

 

 

- Compassos 15 e 16 

 

 

 

 Observa-se aqui uma analogia perfeita com os compassos 3 e 4, com o motivo 

principal 2 transposto um tom abaixo, seguindo o centro tonal de dó, definido 

anteriormente. Já o motivo secundário 1 passa a ser apresentado nas cordas graves, e o 

acompanhamento inverte seu movimento para a direção descendente, com um perfil 

cadencial que conduzirá ao novo eixo em lá. O motivo secundário 2, apresentado 

anteriormente como um pedal sobre a nota lá (V grau de ré), ocorre aqui como pedal sobre 

a nota mi, que constituirá o V grau do novo centro em lá, confirmado somente na próxima 

proposição (Tema 1-B). A expressão desta frase acompanha o caráter conclusivo já descrito 

nos compassos 3 e 4, e, de igual modo, ela é construída sobre uma escala dual: 

 

 

 

 Também aqui o processo de mutação que conduziu ao modo de dó frígio vai ser 

interrompido pela harmonia quartal, que conduzirá um novo processo de mutação, desta 

vez em direção ao centro em lá.  

 



 

211 

TEMA 1-B (PROPOSIÇÃO 2) 

Compassos 17 – 31 

 

 

 O Tema 1-B também apresenta uma estrutura ternária, utilizando os materiais do 

Tema 1-A e incluindo um episódio temático intermediário que conduzirá à introdução do 

motivo principal 4, ponto culminante da proposição, concluída também com os elementos 

dos motivos secundário 1 e principal 2, correlatos ao primeiro período.  

 

- Compassos 17 a 20 

 

 A primeira parte da proposição 2, que engloba os compassos de 17 a 20, constitui o 

que se pode denominar um período complexo, pois reúne fluxos de acontecimentos 

musicais diferentes sobrepostos: enquanto os violinos II e violas opõem os motivos 

secundários 3-B e 3-C, os violinos I apresentam uma condensação dos mesmos materiais 

do primeiro período da proposição 1: motivo principal 1, reduzido a uma única célula 

aumentada do ritmo anacrúsico (com a variação do intervalo ascendente de sexta para 

oitava); motivos principal 2 e secundário 1 encadeados. Aqui também aparece um motivo 

muito simples, que será recorrente no fechamento de frases durante toda a obra: um 

movimento de uma nota longa acentuada (semínima pontuada), seguida de duas 
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semicolcheias em graus conjuntos descendentes, que será denominado simplesmente 

Motivo Conclusivo. 

 A frase dos primeiros violinos é construída sobre uma escala de lá hipofrígio: 

 

A combinação desta frase com os conjuntos instáveis (com movimentos cromáticos não 

regulares) empregados nos motivos secundários 3-B e 3-C constituirá um movimento 

harmônico não convencional para padrões tonais, mas com perfil cadencial direcionado ao 

mi, V grau do novo centro de lá. O emprego do modo hipofrígio já indica por si o 

privilégio do V grau deste novo centro. 

 

 A frase dos violinos II e violas revela o processo de desenvolvimento temático 

implícito na construção dos motivos secundários. O motivo secundário 3-A, apresentado 

nos compassos 11 e 12, derivado, do ponto de vista rítmico, do motivo principal 1 pela 

sucessão de figuras pontuadas, agora aparece transformado no motivo secundário 3-B, que 

preserva o ritmo pontuado, porém não encadeado, e que realiza, por sua vez, uma 

bordadura cromática inferior, claramente influenciado pelo motivo principal 2. 

 

 Já o motivo secundário 3-C é uma combinação do ritmo pontuado característico 

com o movimento melódico ascendente e sincopado presente no motivo de 

acompanhamento do motivo principal 2. Esta relação pode ser observada na comparação 

dos compassos 19-20 com os compassos 3-4, e é reafirmada pela similaridade da melodia 

ascendente que dá continuidade à frase, como acompanhamento do motivo secundário 2. 
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- Compassos 21 a 27 

 Este episódio temático representa a seção contrastante do Tema 1-B. A textura 

composicional difere sensivelmente da que predominava até então. O compositor constrói 

uma longa frase musical executada pelos Violinos I (compassos 21 a 26), baseada em 

materiais diatônicos e modais, criando uma melodia livre, não derivada diretamente dos 

incisos musicais anteriores. Alguns fragmentos melódicos mostram semelhanças com os 

motivos secundários 2 e 3-B, mas não essenciais para a estrutura da melodia. Por essa 

independência na utilização dos materiais, esta seção foi denominada “episódio temático”. 

Violino II e Viola desenvolvem uma espécie de acompanhamento harmônico, cuja 

condução de vozes caracteriza uma série de retardos e suspensões que se resolvem em 

novas suspensões, semelhante a encadeamentos barrocos, possibilitando o alongamento 

atípico da frase. Esse acompanhamento apresenta diversas vezes o movimento sincopado 

de semínima a mínima, que, sendo característico da forma original de acompanhamento do 

motivo principal 2,  vai consolidar-se na forma do motivo secundário 5. 
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 Nesta frase, o processo de mutação modal torna-se recorrente. A melodia inicia-se 

com o modo de dó maior. Após o surgimento de dois cromatismos, ela se encaminha, no 

compasso 23, para o modo de dó dórico (com uma nota fá # de passagem, privilegiada por 

uma harmonização quartal); com o surgimento das notas dó# e mi natural, pode-se 

identificar a passagem para a escala de ré menor harmônica, que se alterna com o 

pentacorde frígio, caracterizado pelo surgimento esparso da nota mi bemol no conjunto, 

em referência ao motivo principal 3 (compassos 6 e 7). 

 

 

 

- Compassos 28 a 31 

 A frase que conclui o Tema 1-B retoma a utilização combinada dos incisos 

principais, introduzindo ainda o motivo principal 4, cuja particularidade principal é a 

condução a um ponto culminante, atingido no compasso 29. A conclusão é feita com os 

motivos secundário 1 e principal 2, que aparecem em posição invertida em relação à ordem 

original, em uma progressão harmônica ambígua em lá e ré, alcançada melodicamente 

através do motivo conclusivo já citado (cf. compasso 20). 
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TEMA 1-C (PROPOSIÇÃO 3) 

Compassos 32 – 50ª 

 

 

 O Tema 1-C (Proposição 3), que encerra o primeiro grupo temático na exposição, 

faz uma apresentação cada vez mais concentrada de combinações de motivos, que 

aparecem em constante desenvolvimento, seja através de variações de aspecto rítmico, seja 

melódicas, de gênero ou textura. A profusão de motivos em polifonia pode ser verificada 

de modo especial na seção intermediária, localizada nos compassos 34 a 40. É interessante 

observar também a maneira como os motivos, em seu processo de transformação, vão se 

distanciando de suas formas originais (Grundgestalt), formando motivos derivados que, a 

despeito da origem comum, são completamente distintos entre si. Também esta proposição 

apresenta uma construção em três seções que, apesar de suas proporções irregulares, 

concentram em si ideias musicais completas baseadas nos incisos de referência – ainda que 

a seção central não seja propriamente contrastante quando comparada às seções inicial e 

conclusiva, sendo esta o ponto culminante do primeiro grupo temático. Do ponto de vista 

do movimento tonal, a proposição retoma no início o centro tonal em ré, mas, passando 

pela região de dó, chega finalmente à região de mi bemol menor, em que será apresentado 

o segundo grupo temático. 

 

- Compassos 32 a 34 

 

 A primeira parte do Tema 1-C tem expressão cantabile e melancólica, e é constituída 

por uma frase a três vozes em movimento contrário: o oboé introduz o novo Motivo 

Principal 5, acompanhado pelos clarinetes, e a conclusão é feita pelo fagote I, que apresenta 
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mais uma variação do Motivo Principal 2, com o ritmo pontuado agora alterado para a 

estrutura colcheia – par de semicolcheias, preservando as bordaduras inferiores em um 

movimento descendente, estabelecendo o tipo repetição modificada. Observe-se que o 

Motivo Principal 5 possui caráter interrogativo, enquanto o Motivo Principal 2 mantém-se 

conclusivo. 

 Em virtude do movimento cadencial ambíguo do compasso 31, pode-se considerar 

que o Motivo Principal 5 se baseie no modo de lá frígio, não obstante a analogia com o 

modo de ré menor por rotação modal: 

 

 

 

A conclusão harmônica das madeiras agudas no compasso 34, apesar do excesso de 

notas estranhas ao modo, dirige-se ao centro tonal de ré menor. Já os clarinetes, em uma 

sequência de terças paralelas ascendentes, realizam curiosa combinação modal: enquanto o 

clarinete I apresenta uma escala completa de fá jônico, o clarinete II traz simultaneamente a 

escala de ré dórico, em um processo de mutação modal: 

 

 

 

O Motivo Principal 2, apresentado pelo fagote com seu caráter conclusivo original, 

aparece como repetição de sua forma original alterada no aspecto rítmico, e preserva seu 

modo frígio característico, no movimento descendente: 

 

 

 

 Iniciada pelo complexo ré eólio/lá frígio, passando pelo fá jônico (rotação de ré 

eólio e lá frígio) e pelo ré dórico, a frase, é concluída, por mutação modal, no modo de ré 

frígio. 
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- Compassos 34 a 36 

 

 

 Os compassos 34 a 36 apresentam a frase caracterizada como antecedente do período 

intermediário do Tema 1-C, que será completada com a frase dos compassos 37 a 40. 

Considerando-se o centro tonal de ré menor, verifica-se a conclusão interrogativa da frase 

sobre uma semicadência de dominante (V grau em ré), conduzindo ao acorde de lá maior. 

 O motivo principal 1 é apresentado literalmente nos violinos I e II, com o final 

modificado (compasso 36), em que se observa mais uma vez a síncopa de mínima, 

concluída com o motivo conclusivo aumentado. 

 Em paralelo, os violoncelos iniciam uma frase com o característico motivo 

secundário 1, e continuam-na de forma análoga ao Episódio Temático (Tema 1-B, 

compassos 21 a 27), em uma frase livre, que inclui fragmentos alterados do motivo 

secundário 2 e também do motivo conclusivo. 

 

- Compassos 37 a 40 

 

 Os compassos 37 a 40 apresentam a frase que supostamente conclui a frase 

interrogativa apresentada nos compassos 34 a 36, mas ela também termina de forma 
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interrogativa. Iniciando-se em dó menor, é gradualmente transformada em maior a partir 

da entrada dos oboés, e conclui-se em um surpreendente acorde de dó # menor, que tem a 

função de deslocar a atenção do centro tonal, sem alterá-lo, porém, pois o próximo período 

se inicia também em dó maior. 

 

 

 

 Considerando-se o período completo, encontramos novamente uma analogia com a 

estrutura original do primeiro período do Tema 1-A (compassos 1 a 4), em que o antecedente 

(compassos 34 a 36) apresenta o motivo principal 1, com seu ímpeto e energia 

característicos,  e o consequente (compassos 37 a 40) introduz o motivo principal 2, de 

expressão mais introspectiva e resignada, ampliado com sucessivas citações do motivo 

secundário 3-C, que confirmam essa expressão. Isto ilustra o fato de que, no processo 

composicional de Chostakóvitch, os motivos são desenvolvidos e associados livremente, 

mantendo, contudo, uma coerência fraseológica e expressiva que constitui o cerne da 

construção formal de seu discurso musical. 

 O motivo principal 2 é repetido literalmente pelas trompas na forma original 

(apenas transposta um tom abaixo, em relação ao compasso 3), incluindo o 

acompanhamento caracterizado pela síncope de mínima, que discretamente vai permeando 

todo o primeiro grupo temático. Observe que essa figura se repete nos três compassos 

seguintes, como acompanhamento do motivo secundário 3-C, analogamente ao que já foi 

observado no compasso 19. Neste ponto consolida-se a relação entre o motivo principal 2 

e o secundário 3-C que, apesar de sua diversidade, têm uma propriedade combinatória cujo 

elo se encontra no acompanhamento de síncope de mínima. 
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- Compassos 41 a 50 

 

 Os compassos 41 a 50 constituem a parte final do Tema 1-C (Proposição 3) e, por  

representarem a preparação para a entrada do segundo grupo temático, apresentam uma 

considerável concentração de elementos, cuja combinação proporciona o ponto culminante 

do primeiro grupo temático, no compasso 46, a partir do qual se retoma literalmente o 

gesto inicial do primeiro grupo temático (compassos 1 a 4). 

 O motivo secundário 1 é apresentado pelo violino I como preparação para o 

motivo principal 1, exposto de uma maneira típica de repetição desenvolvida a partir do 

compasso 43, em uma combinação de duas formas derivadas bastante diferentes: enquanto 

os trompetes realizam uma variação tonal do motivo principal 1 (em dó maior), o violino I 

executa uma variação baseada exclusivamente no ritmo pontuado e na repetição obsessiva 

da mesma nota (em oitava), primeiramente o sol, posteriormente o lá. Observe-se que estes 

dois movimentos são combinados em uma sobreposição canônica imitativa, também 

análoga à forma original do motivo. Esta estrutura é acompanhada pelos violoncelos, que, 

por sua vez, tocam também uma repetição desenvolvida do motivo principal 2, com a 

variação rítmica já observada no compasso 33 e um nítido contorno tonal em dó maior, 

dirigindo-se, através do lá menor, para a transformação no modo dó dórico nos compassos 

45 e 46, cuja melodia é baseada no motivo secundário 3-C. É interessante assinalar o 

contexto harmônico resultante da combinação do modo dórico com a tríade de ré maior, 
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que produz uma sonoridade ambígua, extremamente agressiva, contrastando com a 

expressão inicial da frase em dó maior. 

 

 A técnica de repetição desenvolvida é surpreendente ao revelar que a variação tonal 

apresentada pelos trompetes no compasso 43 se torna iluminada, com expressão musical 

radicalmente diversa da forma original do motivo principal 1. Por sua natureza, esta 

variação remete aos tópicos convencionais de caça e clarim militar (toque de alvorecer), 

enquanto o motivo principal 2 apresentado pelos violoncelos adquire um caráter ao mesmo 

tempo lírico e solene, que aos poucos vai se transformando novamente em uma expressão 

dramática e pesante, ao fim do compasso 46.  

 Nos compassos 45 e 46, violino I e trompetes apresentam uma repetição 

sequenciada do motivo secundário 1 com uma energia crescente, que, conduzindo ao 

ponto culminante do primeiro grupo temático, antecipa a utilização deste motivo em 

ostinato como acompanhamento principal no segundo grupo temático. A repetição 

insistente colabora para a transformação tópica da frase, do início iluminado para uma 

conclusão tensa e dramática, proporcionada pela combinação do modo de dó dórico com 

um acorde de ré maior, que torna a mutação modal ambígua, sugerindo o modo de dó lídio 

antes de se estabelecer o modo dórico. Esta sequência de mutações modais sobre um 

mesmo centro tonal é típica da escrita de Chostakóvitch. 

 Os compassos 47 a 49 contêm a repetição literal da primeira frase da obra, com o 

motivo principal 1 em movimento canônico nas cordas, baseado no conjunto sonoro 

primitivo de sua forma original (cromático e irregular), seguido do motivo principal 2 

apresentado pelas trompas, que desta vez irá não a ré menor, como no início, mas a mi 

bemol menor, classe de tom central na qual será iniciado o segundo grupo temático. 
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 4.2.2.1.2 - Segundo Grupo Temático - Compassos 50b a 120 

 O segundo grupo temático do primeiro movimento se caracteriza por uma 

expressão mais lírica e introspectiva, reforçada pela estrutura essencialmente constituída 

pela melodia acompanhada. Com exceção do ponto culminante no compasso 99, toda a 

seção encontra-se no espectro dinâmico de piano a pianíssimo, e as indicações de expressão e 

caráter restringem-se a espressivo e morendo. A simplicidade desta nova seção contrasta com a 

impetuosidade da primeira parte, em especial com a profusão de motivos e acontecimentos 

musicais que caracterizam sua conclusão. O andamento torna-se mais rápido, com a 

indicação metronômica de semínima = 84, em oposição à primeira parte, cuja indicação era 

de colcheia = 76. A despeito dessa mudança de tempo, a utilização de figuras de ritmo de 

valores maiores causa paradoxalmente a impressão de que o andamento tenha ficado mais 

calmo, não obstante o ritmo ostinato no acompanhamento da melodia principal. 

Além dos fatores já citados, é importante salientar que essa radical mudança de 

expressão não se dá pela apresentação de novos materiais, mas pelo desenvolvimento dos 

motivos já apresentados. Esse processo de variação através do desenvolvimento tópico dos 

motivos é uma das principais singularidades da obra de Chostakóvitch, e a comparação das 

formas derivadas utilizadas no segundo grupo temático com as formas originais do 

primeiro grupo temático o revela de forma inequívoca. 

 

Motivo principal 1 

 

Configuração Fundamental (Primeiro Grupo Temático) 

 

 

Forma derivada (Segundo Grupo Temático) 

 

 

 A forma derivada do Motivo Principal 1 constitui a melodia que concentrará a 

expressão musical do segundo grupo temático. Construída com material pentatônico, em 

nítido contraste com sua configuração fundamental, é uma melodia lírica e calma, quase 

estática. Apesar da aparente distinção entre as duas formas, a mudança da unidade de 
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tempo indicada pelo novo andamento aproxima o desenho rítmico entre elas, pois é 

possível considerar que a forma derivada é construída sobre o ritmo de semibreve 

pontuada. Tendo sido empregado como variação do motivo principal 1 nos compassos 13 

e 14, o ritmo pontuado simples constitui claramente uma referência alterada do ritmo 

duplo-pontuado da configuração fundamental. Além do aspecto rítmico, os intervalos 

melódicos de tessitura ampla remetem aos intervalos da forma original, que, caracterizados 

inicialmente pelo movimento de sextas menores seguidas por uma compressão intervalar, 

passam agora por uma expansão, transformando-se em oitavas e sétimas menores. Os 

movimentos de semitom internos de cada célula motívica desapareceram, dando lugar a 

intervalos de quarta e sétima, reforçando a preferência pelas sonoridades quartais para esse 

novo contexto sonoro e tópico. Pode-se dizer, portanto, que o desenho geral da melodia 

foi preservado, apesar de toda a transformação de caráter. Os intervalos de tessitura ampla, 

associados às notas de longa duração, criam um efeito de diluição da sonoridade 

pentatônica do material utilizado, de forma que o caráter pentatônico não é evidente a uma 

audição superficial ou primária. 

 Além da melodia principal, construída sobre a forma derivada do motivo principal 

1, surge também um desenho melódico novo, que desempenhará o papel de resposta a essa 

melodia principal, ou, se associado ao motivo secundário 4, formará um novo sujeito 

temático (Tema 2-B). Esse material é identificado como motivo principal 6, e apresenta 

uma característica marcante de recitativo, tanto pela liberdade melódica como pelo 

acompanhamento não ritmado, que, em oposição ao acompanhamento ostinato da melodia 

principal, conta somente com acordes esparsos, por vezes longos, como um autêntico 

acompanhamento de recitativo. Por sua natureza livre, o motivo principal 6 não 

apresentará repetições literais, apenas repetições variadas, além da combinação com o 

motivo secundário 4, que adquire enorme importância estrutural a partir deste ponto. 

 

Motivo Principal 6 

 

 

 O acompanhamento ritmado da melodia principal possui duas formas 

fundamentais: a repetição em ostinato do motivo secundário 1 (Tema 2-A e 2-C) e a 

repetição sequenciada em sobreposição canônica do motivo secundário 4 (Tema 2-A-b). 

Cabe salientar que este motivo também pode ser considerado uma variação desenvolvida 
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da combinação do motivo secundário 1 (aspecto rítmico) e do motivo principal 2 (aspecto 

melódico, caracterizado pela bordadura). 

 

ESQUEMA DE DERIVAÇÃO DO MOTIVO SECUNDÁRIO 4 

 

Motivo Secundário 1 

 
O movimento de duas colcheias seguidas de 

semínima, reproduzido em ostinato, torna-se a base 
rítmica do Motivo Secundário 4, em especial quando 

apresentado em repetição sequenciada. 

Motivo Principal 2 

 
As bordaduras características do Motivo Principal 2 

referem-se diretamente ao desenho melódico do 
Motivo Secundário 4, que difere daquele por não ser 

progressivo no movimento descendente. 

Motivo Secundário 4 

 

 

 Do ponto de vista estrutural o Segundo Grupo Temático pode ser divido em 3 

seções (ou proposições): Tema 2-A (c. 50b a 85), Tema 2-B (c. 86 a 105) e Tema 2-C (c. 

106 a 120).  Assim como as proposições do Primeiro Grupo Temático, estas seções não 

constituem temas propriamente ditos, mas locuções de frases musicais cujos materiais 

podem ser relacionados entre si. Esta estrutura pode ser considerada ternária, pois os 

Temas 2-A e 2-C apresentam exatamente os mesmos materiais, em que a melodia principal 

é construída sobre o motivo principal 1 com sua respectiva figuração de acompanhamento, 

enquanto a seção 2-B constitui uma seção intermediária, declamativa, baseada na 

combinação do motivo secundário 4 com o motivo principal 6, que, em conjunto, geram 

uma melodia melancólica e solitária, apresentada pela flauta I e seguida pelo clarinete I. É 

interessante observar que é na seção 2-B que se encontra o ponto culminante (compasso 

99), que, de forma análoga ao compasso 28, forma-se sobre o motivo principal 4, neste 

ponto desenvolvido por aumentação. 

 Analisando a fraseologia do Segundo Grupo Temático, percebe-se que não é 

possível estabelecer relações paradigmáticas diretas com períodos ou sentenças tradicionais; 

as ideias musicais se desenvolvem livremente formando uma longa melodia, baseada no 

motivo principal 1 (Temas 2-A e 2-C), e uma melodia declamativa baseada na combinação 

do motivo secundário 4 com o motivo principal 6 (Tema 2-B). Por sua liberdade melódica, 

essas ideias não têm entre si uma relação perceptível, mas deve-se destacar que são sempre 
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seguidas de um motivo conclusivo de fechamento: Tema 2-A – Frase 1 conclui-se com o 

motivo principal 6; Tema 2-A – Frase 2,  com o motivo secundário 5; Tema 2-B – Frases 1 

e 3 concluem-se com o motivo secundário 5, Frase 2 com o motivo principal 4, assim 

como o Tema 2-C. 

 

   TEMA 2-A (PROPOSIÇÃO 4) 

Compassos 50b - 85 

 

 

 

 

- Compassos 50b a 69 

 

 Os compassos 50b a 69 apresentam uma longa melodia lírica, de característica 

pentatônica, baseada na aumentação do motivo principal 1. Sua expressão calma, clara e 

cantabile gera um contraste notável com a expressão dramática e enérgica do Primeiro 

Grupo Temático. A utilização da escala pentatônica gera um contraste com o conjunto 

irregular empregado na configuração fundamental do Motivo Principal 1. Por sua 

característica expressiva, este material pode ser identificado com o paradigma Tema 

Lírico. 
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 Essa melodia é acompanhada por uma textura baseada na repetição em ostinato do 

motivo secundário 1. Essa textura apresenta uma curiosa propriedade harmônica: é 

construída sobre uma sequência cíclica de acordes que resulta em um processo de mutação 

modal, iniciando-se no modo dórico em mi bemol, passando pelo modo frígio em sol, eólio 

em si bemol, até atingir as regiões de si eólio e mi jônico. 

 Apesar da progressão harmônica incomum dos acordes desta seção, é fundamental 

observar que Chostakóvitch emprega, na elaboração dos encadeamentos, dois princípios 

fundamentais: utilização de notas comuns e parcimônia na condução de vozes. Esses 

princípios não são originais da linguagem pós-tonal, mas uma herança da tradicional 
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harmonia tonal, que mantém sua importância na música do século XX a despeito da 

desfuncionalização dos acordes; estes princípios foram observados também desde 

Schönberg, na escrita atonal. Este processo de escrita é fundamental para a caracterização 

da expressão lírica que constitui o tópico principal desta seção.  

 Tais cuidados no tratamento harmônico constituem uma singularidade fundamental 

da poética de Chostakóvitch: o processo de mutação modal cria acordes complexos, muitas 

vezes incrementados por retardos e apogiaturas, que já não apresentam funções tonais, mas 

cujo encadeamento é tratado de acordo com alguns princípios da harmonia tonal. Esse 

diálogo entre os processos composicionais reitera o discurso neoclássico, mostrando de 

que forma ele pode ser dotado de inesgotável criatividade e inovação. 

 

- Compassos 70 a 74 

 O motivo principal 6, com sua característica conclusiva, completa o pensamento 

musical iniciado no compasso 50b, como uma resposta. Como foi dito anteriormente, este 

motivo possui um caráter de recitativo, revelado pela forma linear e o acompanhamento 

pontual das cordas em pizzicato, como nos recitativos operísticos. 

 

 

 

- Compassos 74 a 83 

 O primeiro grupo das violas em divisi apresenta novamente a aumentação do 

motivo principal 1, agora com centro tonal em sol. A expressão continua calma e serena, 

mas o acompanhamento, realizado pelo segundo grupo de violas e pelos violoncelos, como 

figuração constituída pelo encadeamento em ostinato do motivo secundário 4, confere certa 

instabilidade à expressão musical da frase, que vai se diluindo gradualmente, até o 

compasso 84. 
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 O centro em sol é inicialmente apresentado no conjunto de sol frígio, nos 

compassos 74 e 75. A partir do compasso 76 o conjunto vai se expandindo até completar 

um conjunto cromático, excetuada a nota si natural. 

 

 

 Também este é um procedimento típico da escrita de Chostakóvitch: o material 

musical é apresentado inicialmente em um contexto modal, e aos poucos vai tendo a 

característica modal diluída pela expansão do conjunto com notas estranhas, até configurar 

um conjunto completo de 12 sons, que acaba por descaracterizar o modo inicialmente 

proposto, sem, com isso, perder a expressão musical original. Através desse procedimento 

o compositor constrói uma sonoridade que preserva características modais, constituindo 

uma expressão musical consistentemente atonal (ou pós-tonal). 

 Nos compassos 82 e 83 os violoncelos apresentam uma modificação do Motivo 

Secundário 5, com o encurtamento das notas mas preservando o impulso tético de cada 

uma, que prepara a entrada do mesmo motivo, na configuração original, nos compassos 84 

e 85. 
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TEMA 2-B (PROPOSIÇÃO 5) 

Compassos 86 – 105 

 

 

 O Tema 2-B apresenta três seções bastante semelhantes, baseadas em uma 

combinação do Motivo Secundário 4 e do novo Motivo Principal 6. A primeira e a segunda 

frases são iniciadas ainda com o Motivo Secundário 5; esta frase intermediária, que se 

conclui com o Motivo principal 4, constitui o ponto culminante do Segundo Grupo 

Temático, análogo ao compasso 28, Tema 1-B. 

 

- Compassos 84 a 94 

 

 A partir deste momento fica evidente o caráter declamatório da expressão, como se 

fosse um recitativo da flauta, que, acompanhada pelas cordas graves, desenvolve uma 

melodia em que se combinam um fragmento do motivo secundário 4 e o motivo principal 

6. O motivo secundário 5, nos compassos 84-85 e 89-90, surge como uma respiração 

profunda, resignada, sendo que na segunda apresentação o primeiro acorde é omitido, sem 

descaracterizar o motivo.  
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- Compassos 94 a 105 

 

 O motivo principal 6 aparece agora em movimento inverso, ascendente, construído 

sobre uma escala pentatônica e iluminado pelo acompanhamento do acorde de mi bemol 

maior, preparando o ponto culminante, que acontece no compasso 99 com o motivo 

principal 4, de forma análoga ao compasso 28. Monaschir Iákubov, que realizou um estudo 

comparativo do diálogo temático da Sinfonia no 5 com a ópera Carmen de Georges Bizet, 

observa neste segmento uma analogia com a Seguidilla do Ato I (IÁKUBOV, 2006, pág. 74). 

G. Bizet - Carmen 
10. Seguidilla - Ato I 

Chostakóvitch - Sinfonia no 5 
1o movimento - c. 94 

 

 A terceira seção do Tema 2-B, que se inicia no compasso 100, é constituída pela 

reapresentação da melodia que combina o motivo secundário 4 e o motivo principal 6 por 

um único clarinete, sem qualquer acompanhamento, como autêntico recitativo. Observe-se 

que a frase do clarinete se conclui com uma síncopa de mínimas, fazendo uma referência 

ao motivo secundário 5, com o mesmo caráter grave, como um suspiro de resignação. 

 

TEMA 2-C (PROPOSIÇÃO 6) 

Compassos 106 – 120 
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 O tema 2-C, composto por um único período, retoma a expressão inicial do 

segundo grupo temático, completando a forma ternária. A expressão cantabile continua 

sendo o tópico predominante. O motivo principal 1 aumentado é mais uma vez 

apresentado pelas violas, com acompanhamento em ostinato de uma figuração realizada pelo 

encadeamento sucessivo do motivo secundário 1, tal qual o início do Tema 2-A. 

 

- Compassos 106 a 120 

 Os saltos de quarta justa e sétima menor reiteram a opção pela sonoridade quartal 

do material principal do segundo grupo temático (motivo principal 1 aumentado). Esta 

sonoridade traz unidade a esta seção, em especial se for observada a progressão do motivo 

secundário 4 a partir do compasso 117 que, a cada célula, realiza um salto de quarta justa 

descendente (exceto o primeiro grupo, em que há um salto de quinta justa a partir da última 

nota). 

 

 

 

 O período inicia-se no centro tonal de si frígio, passando subitamente para dó frígio 

no compasso 109. Já a partir do compasso 113, o acorde menor com sexta maior (1a 

inversão do acorde meio diminuto) vai descaracterizando a atmosfera modal. Analisando-

se, porém, o conjunto utilizado do compasso 113 até o 120, verifica-se que este 



 

231 

corresponde ao modo de mi bemol dórico, que, por sua vez, faz referência direta, por 

rotação modal, ao fá frígio que será empregado no desenvolvimento, a partir do compasso 

120.  

 

 A resposta, começando no compasso 117, é construída a partir de um 

encadeamento do motivo secundário 4, de forma conclusiva e livre, mas adiantando a 

importância que esse motivo terá na seção de desenvolvimento. 

 

 4.2.2.2 – DESENVOLVIMENTO 

 A seção de desenvolvimento inicia-se no compasso 120, em que há um aumento 

súbito de tempo, com a indicação de semínima = 92; o aumento prossegue, aos poucos, até 

atingir a indicação de semínima = 138 no compasso 217, ponto culminante da obra. Esta 

seção divide-se em 5 partes, que também serão denominadas proposições, ou seja, locuções 

fraseológicas que agrupam frases ou períodos. As partes I a IV concentram-se no 

desenvolvimento temático do motivo principal 3, transformando-o nos aspectos rítmico, 

melódico e tópico. A quinta parte, que pode ser considerada uma espécie de retransição, 

apresenta o ponto culminante do movimento, preparado por uma sobreposição de texturas 

construídas com o motivo principal 1, tanto na forma original (que remete ao primeiro 

grupo temático), como na forma aumentada (em referência ao segundo grupo temático). A 

culminação é evidenciada por um longo recitativo executado em uníssono pelas cordas, 

madeiras e trompas, que conduzirá à recapitulação. 

 É na seção de desenvolvimento que se encontram os dois tópicos mais 

significativos da música de Chostakóvitch – a marcha militar (fanfarra) e o tópico 

construtivista (zavôd). 

Seção de desenvolvimento I (PROPOSIÇÃO 7) 

Compassos 120 - 156 
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 A primeira seção de desenvolvimento encerra uma relação binária, semelhante a um 

período, sendo que o antecedente se concentra no motivo principal 3 e o consequente na 

associação entre os motivos principais 5 e 2. 

 O diagrama fraseológico e motívico da Proposição 7 permite observar que as 

seções de desenvolvimento passam a ter uma concentração consideravelmente maior de 

motivos diferentes combinados, justapostos ou sobrepostos, em relação à densidade de 

materiais apresentada na exposição. 

 

- Compassos 120 a 139 

 

 O aumento do andamento já proporciona sensível agitação ao movimento, que se 

torna uma marcha estilizada, com a figuração formada pelo encadeamento do motivo 

secundário 4. As trompas apresentam o motivo principal 3 na região grave, com ritmo 
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aumentado, no modo de fá frígio. Este motivo, inicialmente de expressão cantabile,  

transforma-se agora em marcha rude e grotesca, à qual se juntam os trompetes a partir do 

compasso 132, em fá# frígio. O timbre selvagem da região grave das trompas em uníssono 

reforça essa característica. O contraponto resultante das vozes de trompas e trompetes já 

anuncia o caráter de simultaneidade de eventos que caracterizará toda a seção de 

desenvolvimento, ao mesmo tempo que constitui um tropo combinatório do tópico de 

macha com o estilo estrito do contraponto. 

 A transição do fá frígio para o fá# frígio se dá a partir do compasso 128, que, por 

enarmonia, segue a escala descendente com as notas fá#, ré#, dó#, si e lá, até atingir o 

compasso 132. O acompanhamento, sobre o motivo secundário 4, segue 

indiscriminadamente por conjuntos irregulares, até utilizar as 12 notas da escala cromática, 

a partir do compasso 129. No compasso 135, o movimento começa a reduzir as notas 

empregadas, até configurar novamente o modo frígio, no compasso 139. 

 

 Este trecho é um exemplo típico do processo de construção e desconstrução modal 

na música de Chostakóvitch. Dos compassos 120 a 127, a melodia principal em fá frígio 

atrai a sonoridade para a característica modal, a despeito da utilização gradualmente 

crescente de notas estranhas ao modo. Observe-se que o conjunto utilizado nos compassos 

120 a 126 constitui o modo de fá frígio, adicionado a uma nota estranha – uma escala 

diatônica-octatônica, portanto; em seguida, nos compassos 126 a 129, aparece o mesmo 

conjunto, com mais duas notas estranhas; a partir do compasso 129, já estão presentes os 

12 sons da escala – ponto em que a melodia principal é apresentada pelos trompetes em 

fá# frígio.  Também aqui essa melodia atrai a sonoridade para o modo frígio, mas a 

presença dos 12 sons já consolida a característica de um complexo sonoro. A partir do 

compasso 135 ocorre o processo inverso, com a diminuição progressiva da quantidade de 

notas, até a configuração do modo frígio em mi, no compasso 139.  

 

- Compassos 140 a 144 

 Reafirmando a característica de consequente em relação à frase anterior, esta frase 

inicia-se com o motivo principal 3, transposto para o modo de mi lócrio, que se liga 
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imediatamente ao motivo principal 5, completado pelo motivo principal 2, reiterando o 

caráter conclusivo.  

 

 O motivo secundário 4 continua seu movimento, apresentando ainda notas 

estranhas ao modo, mas logo se transforma no motivo secundário 6, que guarda com o 

primeiro uma relação de derivação. 

 O motivo principal 3, não mais aumentado como na frase anterior, mas com seu 

ritmo original, retoma o caráter cantabile, mas sua transitoriedade é acentuada pela variação 

para o modo lócrio. Aos poucos a música vai se tornando abundante, pois os motivos 

começam a suceder-se em profusão e simultaneidade, uma característica importante da 

seção de desenvolvimento. As vozes vão sobrepondo-se, configurando uma textura 

contrapontística cada vez mais densa. 

 

- Compassos 145 a 150 
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 A segunda parte do consequente começa também com uma progressão do motivo 

secundário 4, mas logo retoma os motivos principais 2' e 5, agora apresentado de forma 

canônica, entre os violinos e as madeiras agudas. Mais uma vez o motivo secundário 6 é 

apresentado como acompanhamento do motivo principal 5, analogamente à frase anterior. 

A intensa movimentação rítmica continua, e fragmentos de motivos são expostos e 

combinados, integrando o movimento contrapontístico.  

 É interessante observar a mutação do material musical do conjunto irregular 

utilizado no desenvolvimento do motivo secundário 4  (compassos 145 a 147) e do 

conjunto diatônico usado no motivo principal 5 (compassos 148 a 149), mais uma 

característica da singularidade musical de Chostakóvitch. 

- Compassos 151 a 156 

 Os compassos seguintes completam a expressão musical anterior, preparando a 

marcha do início da Seção de desenvolvimento II de modo cada vez mais enérgico e 

vigoroso. Mais uma vez, há um diálogo entre o motivo principal 5 e variações do motivo 

principal 2. O contraponto vai ficando cada vez mais cerrado, até surgirem notas marcadas 

repetidas no compasso 154, que passam a ser dissonâncias nos compassos 155 e 156, que, 

juntamente com a expressão movimentada dos demais materiais passa a configurar o 

tópico construtivista (zavôd). 
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 O emprego exclusivo do conjunto de notas naturais do compasso 153 ao 156 não 

atribui sonoridade tonal ao excerto, uma vez que este, na verdade, inclui-se no processo 

contínuo de construção e desconstrução modal característico do compositor, que por vezes 

modifica o conjunto preservando o modo, ou, ao contrário, mantém o centro modificando 

o modo.  

 Seção de desenvolvimento II (PROPOSIÇÃO 8) 

Compassos 157 - 175 

 
 
 

 Na segunda seção do desenvolvimento a indicação de tempo passa a ser Allegro 

non troppo, com semínima = 126, aumentando sensivelmente o andamento, dando 

continuidade à tendência de agitação crescente como característica geral da seção. Neste 

ponto é introduzido o motivo principal 7, que se torna o material mais importante da 

proposição. A estrutura ternária desta enfatiza aquele motivo na primeira e na terceira 

partes, separadas por uma seção intermediária. Conforme explicação constante na descrição 

geral dos motivos do primeiro movimento, o motivo principal 7 pode ser compreendido 

como uma derivação do motivo principal 1 no aspecto melódico, relação que se evidencia 

caso seja feita uma alteração em sua característica rítmica. 

Motivo Principal 7  

 

Motivo Principal 7 

  
Alteração rítmica regressa da derivação  

do motivo principal 1. 

 A partir deste ponto o movimento de colcheias, alternado com o de semínimas em 

marcato, passa a ser constante. Inicialmente com características de fanfarra, nos compassos 

157 a 159, aos poucos a expressão se consolida como o tópico zavôd, que se torna 

gradualmente mais agitado e intenso. 

 

- Compassos 157 a 162 

 Os trompetes introduzem o novo andamento em uma fanfarra baseada em uma 

variação não progressiva do motivo secundário 6, em si bemol menor. É sobre essa textura 

que é apresentado o motivo principal 7, de forma imitativa, primeiro nos violoncelos e 
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contrabaixos e depois nas madeiras agudas. Ele é reapresentado uma terceira vez no 

compasso 159, com suas notas distribuídas entre as cordas (1a e 2a notas), trompas e 

madeiras (3a nota) e novamente as cordas (4a nota), conforme indicação em destaque no 

exemplo. 

  

 A partir do compasso 160 a repetição insistente do movimento de semínimas 

remete ao tópico zavôd; o fluxo impetuoso das cordas em oitavas paralelas faz uma 

referência estilizada à canção revolucionária. A combinação desses tópicos aproxima essa 

expressão musical da linguagem da Sinfonia no 3 "Primeiro de Maio". 

 Nos compassos 158 e 159, as madeiras agudas apresentam a frase no contexto de 

sib eólio, não obstante estar presente também a sonoridade correlata de láb mixolídio 

(correlação de rotação modal). As cordas graves reafirmam o sib menor, que subitamente se 

transforma em si lócrio, depois em dó lócrio, até culminar em uma escala de tons inteiros, 

tudo isso dentro de uma única melodia, em três compassos, em um exemplo nítido do 

processo de mutação modal. 
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- Compassos 163 a 167 

 Os violinos voltam a expor uma variação do motivo secundário 6, enquanto  

violoncelos e contrabaixos continuam o discurso melódico vindo da frase anterior. Esta 

melodia é construída sobre fragmentos do motivo principal 5 e do motivo secundário 3-C, 

em uma espécie de remontagem do motivo principal 5. Em seguida, violoncelos, 

contrabaixos e fagotes iniciam uma apresentação do motivo principal 1, com a resposta 

imitativa nas trompas. As colcheias repetidas no acompanhamento de violinos e violas 

mantêm a expressão continuamente movimentada. A escala ascendente executada pelas 

madeiras agudas no compasso 168 é um fragmento que faz referência ao motivo principal 

5, imitado simultaneamente em aumentação no movimento de colcheias dos violinos. 

 

 

- Compassos 168 a 175 

 Os compassos 168 a 175 constituem a terceira parte da seção de desenvolvimento 

II, que retoma o motivo principal 7 como material principal, ao lado do motivo principal 5, 

em um contraponto imitativo cerrado que resulta em intensa simultaneidade de 

acontecimentos. Uma figuração baseada no motivo secundário 1 acompanha toda a frase, 

primeiramente nos trompetes, em forma de fanfarra, posteriormente nos violinos e violas. 
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 Nos compassos 168 a 169 observa-se a construção imitativa do motivo principal 7, 

enquanto nos compassos 171 e 172 acontece a sequência imitativa do motivo principal 5.  

Um recorte aumentado do primeiro compasso do motivo principal 3 é encadeado em uma 

sequência no compasso 171 e o motivo principal 1 é usado em aumentação nos compassos 

173 e 174, no discurso melódico das cordas graves. Esses acontecimentos sincrônicos 

consolidam o tópico zavôd, que domina toda a expressão do desenvolvimento. O modo de 

láb lídio predomina até o compasso 171, quando começa a se tornar um conjunto irregular. 
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Seção de desenvolvimento III (PROPOSIÇÃO 9) 

Compassos 176 - 187 
 

 
 

 A terceira seção de desenvolvimento traz mais uma indicação de aumento do 

andamento para semínima = 132 e recapitula o motivo principal 3, completando a relação 

de analogia com a Seção de desenvolvimento I. Dessa forma, as três seções iniciais do 

desenvolvimento constituem em conjunto uma estrutura ternária. Já esta seção, 

internamente, apresenta uma estrutura binária, como um período contrastante. 

- Compassos 176 a 181 

 Esta frase apresenta o motivo principal 3 encadeado de forma imitativa entre 

madeiras agudas e cordas, acompanhado da mesma figuração sobre o motivo secundário 1, 

tocada pelos trompetes em forma de fanfarra. 
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 Observem-se as três configurações melódicas em que se apresenta o motivo 

principal 3: compasso 176 - pentacorde em dó frígio; compasso 177 - pentacorde em mi 

lócrio; compassos 178 e 179 - mi b eólio e sol eólio, respectivamente. Este trecho é um 

exemplo típico de um dos processos de desenvolvimento motívico singular de 

Chostakóvitch, que é a alternância de modos e de eixos de um motivo complexo, ainda que 

dentro da mesma frase. 

 - Compassos 182 a 187 

 Esta frase conclui as ideias propostas na frase anterior, provocando uma 

precipitação dos materiais em direção à próxima seção, que mudará radicalmente a 

expressão musical. A figura de acompanhamento que era baseada no motivo principal 1, 

transformou-se desde o compasso 180 em uma figuração baseada no motivo principal 2.  

Mais uma alteração no motivo principal 3 é realizada, e em seguida aparece pela primeira 

vez o motivo secundário 7. Este também pode ser considerado uma aumentação da 

inversão da parte inicial do motivo principal 5; em virtude de sua recorrência, porém, será 

classificado de forma independente. 
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 A repetição encadeada do motivo secundário 5, aliada à indicação poco 

stringendo, causa a precipitação rítmica e dinâmica que preparará a entrada da próxima 

seção. Note-se também que o movimento descendente resultante deste material também 

faz referência ao motivo secundário 7, com ritmo aumentado. 

 

Seção de desenvolvimento IV (PROPOSIÇÃO 10) 

Compassos 188 - 216 

 
 

 A seção de desenvolvimento IV representa uma ruptura radical com a expressão 

musical que estava sendo elaborada durante a seção de desenvolvimento. A entrada da 

caixa clara e dos pratos, além do tratamento dado aos tímpanos e à tuba, institui um caráter 

explícito de marcha militar que interrompe bruscamente o desenvolvimento da música. 

Esta interrupção é enfatizada pela modificação súbita de andamento através da indicação 

Poco sostenuto - semínima = 126  

 Nesta seção fica evidente o procedimento composicional de Chostakóvitch que 

permite ao compositor mudar radicalmente a expressão musical sem alterar os materiais 

escalares utilizados. Esse procedimento, que pode ser denominado transformação tópica de 

motivos, baseia-se no princípio de que um motivo, ainda que possua originalmente 

determinada expressão tópica, pode ser reelaborado apresentando uma expressão musical 

completamente diferente. O motivo principal 3, material principal desta seção, já tinha sido 

apresentado anteriormente, logo no início da seção de desenvolvimento (compasso 120), 

com a expressão do tópico marcial estilizado, mas neste momento o ritmo marcial impõe-

se absoluto. 

 A seção é inteiramente acompanhada pela figuração baseada no motivo secundário 

2 em grupos de colcheia – duas semicolcheias; a caixa clara o executa no início e no fim, e, 

na seção intermediária, encarregam-se dele o xilofone, as madeiras agudas e violinos. 

 Considerando-se o motivo principal 3 como o material mais importante desta 

seção, identifica-se então uma estrutura que pode ser considerada ternária, sendo que este 

material delimita a primeira e a terceira partes, ao passo que a entrada do motivo principal 5 

constitui a indicação de uma seção intermediária, que representará a continuidade da 

tendência de simultaneidade de eventos que tinha sido interrompida no início da seção. 
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- Compassos 188 a 201 

 

 

 A mudança drástica na expressão é evidente: o movimento ostinato realizado pelos 

contrabaixos, tuba e tímpanos, acompanhados pelo toque marcial da caixa clara, constitui 

uma marcha militar inequívoca. O motivo principal 3, executado pelos 3 trompetes como 

uma fanfarra, integra-se a essa expressão com tanta veemência que parece ser originalmente 

vinculado ao tópico marcial. A resposta ao motivo principal 3 é construída sobre o motivo 

secundário 2 que, desde o surgimento no compasso 8, é a resposta legítima àquele material, 

com a licença de ser desenvolvido usando o modelo rítmico do motivo secundário 3-C. A 

citação literal do motivo secundário 3-A nos compassos 193 e 200 completa a analogia 

perfeita desta frase com a frase intermediária do Tema 1-A (compassos 5 a 12). 
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 Pelo aspecto fraseológico observa-se que esta frase constitui um período similar, 

perfeitamente proporcional. Entretanto, a despeito do acompanhamento marcial constante 

formado pelas notas fá e dó alternadamente, que indicariam um centro tonal sobre o fá, no 

antecedente o motivo principal 3 é apresentado no modo de fá lídio, ao passo que no 

consequente, quando as madeiras agudas se juntam também aos trompetes, o mesmo 

motivo é apresentado em seu modo original, em lá frígio, embora o acompanhamento 

continue indicando o centro tonal em fá. Portanto, além da transformação tópica realizada 

por meio da instrumentação e do ritmo, o compositor continua realizando o 

desenvolvimento modal do motivo principal 3. Tendo-o exposto nos modos frígio 

(compassos 6, 122, 132, 176 e 195), lócrio (compassos 140 e 177) e eólio (compassos 178 e 

179), apresenta-o agora também no modo lídio.  

 A despeito de o motivo principal 3 se encontrar no modo de fá lídio, o compositor 

continua a frase em um contexto melódico completamente diverso, em um complexo 

sonoro que combina mib maior com sib menor, incluindo algumas notas variantes, até o 

compasso 194. Apesar dessa polaridade, os 12 sons foram utilizados. 

 Seguindo a analogia com a frase intermediária do tema 1-A (compassos 11 e 12), o 

motivo secundário 3-A é apresentado, no compasso 193, mais uma vez sobre a escala 

octatônica, que se configura sobreposta em três escalas octatônicas, uma em cada trompete: 

uma sobre mi bemol, outra sobre si bemol e a terceira sobre sol. Esta terceira escala 

octatônica, sobre a nota sol, consiste em uma rotação da segunda escala, iniciada na nota si 

bemol. 

 

 No consequente, por sua vez, as escalas octatônicas são modificadas no segundo 

tetracorde, apresentando três tons inteiros seguidos, a fim de alcançarem o nono grau 

alterado, como pode ser verificado nos compassos 200 a 201. As escalas modificadas 

também apresentam estruturas idênticas, construídas sobre as notas sol, ré e si, e também 

são sobrepostas, de forma análoga ao compasso 193. Em ambos os casos, a construção 

resulta em uma sequência paralela de acordes de sexta (tríade maior na primeira inversão). 
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- Compassos 202 a 207 

 Do ponto de vista da utilização dos materiais, os compassos 202 a 207 podem ser 

considerados a seção intermediária da proposição, mesmo que materiais da seção 

precedente continuem aparecendo, ao mesmo tempo que se adiantam materiais da seção 

seguinte. A entrada do motivo principal 5 marca um retorno ao desenvolvimento que vinha 

sendo feito nas três primeiras seções iniciais do desenvolvimento, caracterizado também 

pela sobreposição e simultaneidade de eventos. As intervenções das trompas em meio ao 

movimento agitado retomam também o tópico zavôd. A partir do compasso 204, o motivo 

principal 1 se apresenta mais uma vez aumentado, e se mistura ao motivo principal 7, 

evidenciando a relação de derivação deste em relação àquele.  

 

 

 

 O motivo principal 5, associado à harmonia proposta pelos trompetes, inicia uma 

reaproximação ao centro tonal de ré menor, evidenciada pelo pedal de dominante iniciado 

no compasso 204 e que se estenderá até o compasso 211. Simultaneamente, o motivo 
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principal 1 apresenta-se com sua característica indeterminação tonal. Esse movimento vai 

ser prolongado até o compasso 211, fato que colocará em dúvida a percepção ternária da 

fraseologia da Seção de Desenvolvimento IV (Proposição 10). Sobre este questionamento, 

é importante ressaltar que a classificação fraseológica de Chostakóvitch poucas vezes é 

evidente, mostrando-se frequentemente ambígua. Esta ambiguidade resulta da 

simultaneidade de acontecimentos que não são justapostos, mas se sobrepõem, criando um 

discurso loquaz de respirações longas e frases sucessivas sem interrupção. Analisando-se 

mais uma vez a fraseologia da Proposição 10, verifica-se que a primeira seção, que 

compreende os compassos 188 a 201, constitui um período similar proporcional, que exclui 

a possibilidade de integração dos compassos 202 e 203, ainda que estes contenham um 

prolongamento da figuração de acompanhamento. Do ponto de vista motívico, portanto, o 

surgimento do motivo principal 5 configura uma relação de contraste com o período 

anterior, e pode ser considerado como objeto determinante de uma seção contrastante, 

reiterado com a recapitulação posterior do motivo principal 3 no compasso 208, a despeito 

do prolongamento do motivo principal 1 desde o compasso 204, em paralelo com essa 

retomada do motivo principal 3 até o compasso 211. 

 

- Compassos 208 a 216 

 A entrada do motivo principal 3 aumentado é determinante para o fechamento da 

frase ternária que prepara a última seção de desenvolvimento. Ele surge como tentativa de 

recuperar o espaço perdido na seção intermediária, a partir do compasso 202. Observa-se 

então um prolongamento do motivo principal 1 também aumentado, que se iniciou no 

compasso 205 – e sua relação com o motivo principal 7, executados em um contraponto 

entrelaçado pelos fagotes, trombones, violas, violoncelos e contrabaixos. É importante 

ressaltar o caráter contrapontístico dessa seção, que também desenvolve o material dos 

motivos principais 1 e 7 contraposto ao motivo principal 3 em aumentação, procedimento 

típico da escrita polifônica de Bach.  

 Os compassos 212 a 216 são marcados pela entrada da caixa clara e do pedal de 

tônica no tímpano, em paralelo ao movimento cromático descendente realizado por 

violinos, trompas e trompetes, em uma variação do motivo secundário 7, apresentado 

seguidas vezes em sobreposição canônica. O motivo secundário aparece nos compassos 

215-216 para concluir essa seção, e preparar a seção de retransição. O movimento fica cada 

vez mais agitado, com a indicação poco stringendo, e a expressão musical do tópico zavôd é 

consolidada.  
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Seção de desenvolvimento V - Retransição (PROPOSIÇÃO 11) 

Compassos 217 - 253 

 
 
 

 A última parte da seção de desenvolvimento poderia ser definida como uma 

retransição, no contexto da forma sonata. Apesar da continuidade do ímpeto modulatório 

dos primeiros compassos, toda a expressão musical converge para o pedal de dominante de 

ré menor, atingido no compasso 239, e que prepara o ponto culminante do movimento, no 

compasso 243 – uma cadência sobre ré menor. Mas antes da recapitulação surge ainda uma 

seção complementar de caráter recitativo. 
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- Compassos 217 a 242 

 O longo trecho que prepara a retransição constitui uma sobreposição de duas 

formas derivadas do motivo principal 1, como se fosse um resumo da exposição: nas 

cordas e madeiras, refere-se à forma original tal qual surge no primeiro grupo temático, ao 

passo que nos metais remete à forma aumentada característica do segundo grupo temático. 

Mais uma vez o contraponto revela-se como o elemento estrutural mais importante, 

caracterizado por um cânone duplo, em duas espécies.  

 Trata-se da seção mais complexa do primeiro movimento. Por esta razão, será 

necessário analisar de forma mais detalhada a configuração fundamental do motivo 

principal 1. 

 

 Pode-se desmembrar o motivo em duas partes, com ritmo e direção melódica 

similares: a primeira, caracterizada pelo movimento de sextas menores em direções opostas, 

separadas por um semitom descendente do primeiro para o segundo salto; a segunda parte 

se vale do salto de quinta justa ascendente, seguido de um salto de terça menor 

descendente, separados também por um semitom descendente. Com isso, é possível 

determinar dois conjuntos de sons distintos para cada uma das partes: 

 

 O motivo principal 1 é apresentado primeiro literalmente em sua configuração 

fundamental, transposto uma terça menor abaixo, nos compassos 217 a 218. Em seguida, 

os conjuntos serão desmembrados e encadeados à exaustão, durante 26 compassos, 

mantendo o ritmo pontuado de maneira obsessiva. O movimento melódico perpassará por 

todos os 12 sons, até que seja unificada a nota lá como classe de tom central, como o pedal 

característico de uma seção de retransição. O motivo principal aumentado, apresentado 

pelos metais, será repetido uma quarta justa abaixo da primeira citação, expandindo-se em 

seguida, também se dirigindo para a nota lá como classe de tom central, unindo-se 

finalmente as duas vozes de contraponto em torno da nota pedal. 

 Este é o momento da obra em que se encontra a maior saturação cromática. Por 

isso, será necessário realizar um estudo dos conjuntos da configuração original do motivo 
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principal 1, que serão mapeadores da progressão melódica que se desenvolve do compasso 

217 até culminar no pedal da nota lá, no compasso 239. 
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 Para compreender o caminho melódico que o compositor percorre nos compassos 

217 a 239, é necessário calcular as formas primas dos conjuntos A e B, respectivamente 

primeira e segunda partes do motivo principal 1 na configuração fundamental. Para fazê-lo 

devemos também analisar as inversões dos conjuntos. Após essa análise, chega-se a um 

importante conjunto que será recorrente no caminho melódico de desenvolvimento do 

motivo principal 1 nesta seção, a forma prima do conjunto B [0147]. Além deste, obtém-se 

também a forma prima do conjunto A [0145], que, além de ter as propriedades de simetria 

de conjunto e simetria inversional, ainda reúne dois segmentos separados da célula X, que 

será o segundo material mais importante desse desenvolvimento melódico. Também aqui 

se identifica o processo singular de saturação cromática de Chostakóvitch, já citado na 
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análise dos compassos 9 e 10, que alterna sequências cromáticas com conjuntos diferentes, 

de forma a atenuar e diluir essa saturação na sucessiva mutação de materiais melódicos. 

  Motivo principal 1: análise dos conjuntos, inversões e suas formas primas 

 

 Uma das maneiras de estudar a progressão melódica desta seção consiste no estudo 

das notas longas (pontuadas), excluindo-se as demais. Assim se percebe que, após a 

primeira apresentação idêntica da configuração original do motivo principal 1, inicia-se um 

ciclo melódico que alterna movimentos cromáticos (célula X) com a forma prima [0147] e 

seu subconjunto [014], que também é subconjunto da forma prima do conjunto A [0145]. 

Por sua vez, o conjunto [0145], de forma análoga ao [0167], constitui uma quebra da célula 

X em dois intervalos de semitom.  

  Compassos 217 a 239: análise das notas  longas 

 

 Aprofundando-se a análise do trecho incluindo as notas anacrúsicas, poderá ser 

vista a saturação cromática diluída, característica da linguagem de Chostakóvitch. Além 

disso, é possível identificar a derivação melódica do caminho trilhado com os intervalos da 

configuração original do motivo principal 1, em suas duas partes: a primeira, caracterizada 

por intervalos de sexta em direções opostas (afastados por um semitom), e a segunda, 
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assinalada pelo salto de quinta ascendente e terça descendente. Essa observação permite 

concluir que o compositor utilizou como pontos de apoio sequências que se alternam entre 

a célula X e o conjunto [0147], além de insistir em um caminho melódico obsessivo de 

saltos, que remetem diretamente o motivo principal 1 na configuração fundamental, 

seccionado nos conjuntos A e B, considerados neste contexto conjuntos ordenados, 

considerando-se seus intervalos melódicos, conforme pode ser verificado no quadro 

sinótico de intervalos abaixo: 

  Compassos 217 a 239:  análise dos intervalos 

 

 

 Observando-se agora a forma aumentada do motivo principal 1 tocada pelos 

metais, em referência ao tema 2-A, verifica-se que esta mantém a característica pentatônica 

da configuração secundária em que se referencia. A despeito disso, neste novo contexto a 

melodia adquire enorme tensão, apesar da similaridade melódica com o tema 2-A, cuja 
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expressão original era lírica e cantabile. Neste ponto há uma interessante transformação 

tópica, que acontece sem a alteração do material melódico original. 

 

 A intensa movimentação rítmica domina a expressão musical, que se torna 

extremamente tensa e agitada, e só se conclui com o fechamento do pedal em lá, 

prolongado do compasso 239 até o compasso 242, momento em que o tímpano marca a 

cadência definitiva em ré menor, cuja suspensão é realizada através de um acorde quartal.  

 

- Compassos 243 a 252 
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 Diferentemente do esperado na forma sonata tradicional, a recapitulação não 

começa imediatamente após a "retransição": ela é precedida por longo trecho em uníssono 

orquestral composto por madeiras, trompas e cordas, de caráter declamativo e enérgico, 

pontuado por cadências vigorosas sobre o centro de ré, através de acordes quartais 

suspensivos.  O largo espectro de oitavas da melodia nas madeiras, trompas e cordas faz 

uma referência direta à Sinfonia no 3 "Primeiro de Maio", em que o compositor faz uso do tutti 

orquestral em uníssono, como um canto revolucionário estilizado, a partir do compasso 

666 (cifra 81, edição Sikorski)36, ponto culminante da obra. Essa estrutura relaciona-se 

também com o elemento da retransição do primeiro movimento da Sinfonia no 4 

(compassos 898 a 905) em que a mesma analogia já foi observada. A melodia inicia-se 

sobre o motivo principal 2, mas logo se configura como recapitulação do episódio temático 

principal, apresentado nos compassos 21 a 27, seção intermediária do Tema 1-B, até se 

concluir com o motivo principal 5. Contudo, a despeito de ser uma reapresentação 

praticamente literal, a expressão musical é radicalmente diversa. Se esse episódio temático 

tinha inicialmente caráter cantabile, ele se torna agora extremamente eloquente, quase 

pungente, como um grito de guerra clamado por uma multidão. Tal expressão, retomada da 

Sinfonia no 3 "Primeiro de Maio", constitui uma referência fundamental do desenvolvimento 

da linguagem musical típica de Chostakóvitch, realizado nas sinfonias chamadas 

"experimentais" (Sinfonias nos 2 e 3). Muito mais do que experimentação de vanguarda, nelas 

se encontra o cerne das ideias sinfônicas que se tornariam características da singularidade 

musical do compositor, ainda que combinadas a um estilo neoclássico. 

 Todo o trecho é construído sobre o modo de ré frígio, não obstante o 

aparecimento de notas variantes ou estranhas ao modo, em especial as alterações de caráter 

de sensível, tanto ao primeiro grau como também ao quinto. Essa frase consolida a 

importância do modo frígio como modo preferencial do primeiro movimento. Ainda sobre 

esse aspecto, é importante salientar que o Episódio Temático Principal, quando surge 

inicialmente na exposição (compassos 21 a 27), encontra-se na região de dó maior. Sua 

recapitulação em ré frígio também configura o retorno à região modal principal, indício de 

conclusão da seção de desenvolvimento. Neste ponto, cabe questionar se esta seção não 

poderia ser considerada já o início da recapitulação. Verifica-se, porém, que a expressão 

musical deste trecho é única e inédita na Sinfonia (inadequada, portanto, para uma 

recapitulação e mais própria do desenvolvimento), ao passo que a expressão musical do 

trecho seguinte constitui uma recapitulação fiel do início da obra, independentemente da 

                                                 
36

 cf. Capítulo 2, Sinfonia no 4, compasso 898, pág. 152 
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apresentação invertida do Motivo Principal 1. Considerando-se ainda que a seção anterior 

(compassos 217 a 242), que prepara o pedal da retransição, não representa uma retomada 

evidente da região modal de ré frígio, pode-se então ver esta seção como uma espécie de 

complemento da retransição, que consolida o retorno à região de ré, ao mesmo tempo que 

constitui o ponto culminante da dramaticidade da obra, preparando a recapitulação. 

 

 4.2.2.3 – RECAPITULAÇÃO 

 

 A seção de recapitulação inicia-se no compasso 253, com a indicação a tempo con 

tutta forza. De forma semelhante ao que acontece na Sinfonia no 4, a recapitulação do 

primeiro grupo temático é notavelmente reduzida. Tendo na exposição abrangido 50 

compassos (colcheia = 76), ele é reapresentado agora de maneira condensada, em uma 

frase de apenas 6 compassos (semínima = 66). Essa condensação é justificada pela própria 

estrutura temática da obra. Como os principais materiais do Tema 1 foram elaborados à 

exaustão durante o desenvolvimento, e o próprio material principal do Tema 2, apesar da 

expressão musical contrastante, é, na verdade, uma variação do Motivo Principal 1, uma 

recapitulação literal dos elementos do Tema 1 seria demasiado prolixa e, portanto, 

desnecessária. Já o segundo grupo temático é reapresentado de forma mais ampla, estando 

presentes seus principais elementos, destacando-se a seção inicial Più mosso (compassos 259 

a 275), em analogia direta com o Tema 2-A (compassos 50b a 69). Paradoxalmente, este 

material representa uma típica recapitulação de segundo tema em formas-sonata baseadas 

em modo menor: primeiramente exposto na região de mi bemol menor (apesar dos desvios 

de tonalidade para outras longínquas e contrastantes em relação ao tom principal de ré 

menor), ele agora surge em iluminada tonalidade de ré maior (variante da tonalidade 

principal de ré menor), com algumas relações funcionais harmônicas inicialmente evidentes. 

Se, por um lado, a curtíssima recapitulação do primeiro grupo temático nos afasta da 

analogia com a forma-sonata, a apresentação do segundo grupo temático aproximado do 

modo maior da tonalidade principal confirma a intenção do compositor de utilizar aquela 

estrutura tradicional. O movimento é completado por uma coda com a indicação Moderato, 

a partir do compasso 300, contendo reminiscências dos vários materiais utilizados.  
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 4.2.2.3.1 - Primeiro Grupo Temático – Compassos 253 a 258 

TEMA 1' (PROPOSIÇÃO 12) 

 

- Compassos 253 a 258 

 

 Formada por apenas sete compassos, esta seção recapitula a marcante expressão 

musical dos quatro primeiros compassos da obra, com um gesto musical extremamente 

enérgico e dramático, e preserva seu caráter interrogativo. Tal qual no início da sinfonia, o 

Motivo Principal 1 é repetido pelos violoncelos e contrabaixos, aqui, porém, reforçados por 

trombones, tuba e fagotes, que ampliam consideravelmente a energia do ritmo em stillo 

francese. Entretanto, o Motivo Principal 1 encontra-se invertido. Essa inversão, após tantas 

variações do mesmo motivo, não impede a analogia direta com o começo da obra. Isso 

acontece porque a analogia não repousa apenas na utilização do material correspondente, 

mas principalmente na expressão musical. Esse procedimento de recapitulação através da 

expressão, mesmo dispondo de material temático diferenciado, aproxima 

consideravelmente a forma das Sinfonias nos 4 e 5. 
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 Continuando a comparação com os compassos iniciais, nota-se que a imitação 

canônica nos violinos foi omitida, e o Motivo Secundário 1 aparece aqui como 

acompanhamento em ostinato pesante, que reforça a energia dramática da expressão 

musical. 

 Do ponto de vista fraseológico, trata-se de uma frase interrogativa e única, sem 

relações de subordinação fraseológica interna, guardando apenas, pela insistente repetição 

da nota lá (V grau de ré), uma relação de preparação para o Tema 2 , que será retomado em 

seguida. 

 É interessante observar também a dupla ocorrência do motivo secundário 5 ao fim 

da frase. Na primeira, ele aparece diminuído, em referência direta ao acompanhamento 

típico do Motivo Principal 2, que está ausente nesta frase. Conferir com os compassos 3-4 

(parte de violoncelos e contrabaixos) e 19-20. A segunda ocorrência, nos compassos 257 e 

258, apresenta o motivo com as notas encurtadas e o impulso tético (de cada nota) 

preservado. 

 

 4.2.2.3.2 - Segundo Grupo Temático – Compassos 259 a 299 

 

   TEMA 2' - A (PROPOSIÇÃO 13) 

Compassos 259 - 293 

 

 

- Compassos 259 a 276 (análogos aos compassos 50b a 69) 

 O segundo tema é recapitulado segundo o paradigma da forma-sonata: a longa 

melodia lírica apresentada nos compassos 50b a 69, originalmente no contexto harmônico 

de mi bemol dórico, aparece agora primeiro no contexto tonal de ré maior – variação em 

maior da tonalidade principal, portanto, evidenciada por uma cadência completa logo no 

princípio da frase. A construção musical é idêntica: a melodia, baseada no motivo principal 

1 aumentado e construída sobre a escala pentatônica, é tocada pela flauta (com imitação da 

trompa), acompanhada por uma figuração de acompanhamento em ostinato baseada no 

motivo secundário 1. É importante considerar que o caminho tonal, que inicialmente 
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resiste a se afastar do eixo ré maior/si menor, acaba conduzindo subitamente a um fá 

menor, em posição correlata ao mi maior que conclui a frase no compasso 69, 

demonstrando que o compositor não pretende persistir na sonoridade característica de 

terça maior. 

 

 A oposição entre a expressão calma, clara e cantabile deste tema lírico e o tema 

principal fica ainda mais evidente com a proximidade entre ambos, causada pela radical 
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abreviação da recapitulação do primeiro tema, além da expressão enérgica crescente ao fim 

da seção de desenvolvimento. A expressão harmônica em sonoridade de terça maior 

enfatiza ainda mais a aura graciosa e leve da melodia pentatônica, que só reassume seu 

caráter originalmente misterioso ao fim do consequente, quando são retomadas as 

harmonias caracterizadas pela terça menor.  

 Como dito acima, a imitação canônica, característica do tema principal no início da 

obra, foi abandonada em sua recapitulação abreviada; por outro lado, o segundo tema, 

originalmente uma melodia acompanhada única, é tratado agora com uma imitação 

canônica realizada pela trompa, em antinomia com a melodia apresentada agora pela flauta. 

Este diálogo de processo composicional entre os temas também é uma característica 

importante da poética de Chostakóvitch. 

 Essa apresentação do segundo tema (lírico), associada à sonoridade do modo maior, 

revela de forma surpreendente o diálogo temático com a ópera Carmen de Bizet (com o 

contrassujeito da Habanera, Ato I), identificado por Iákubov (2006, pág. 73):  

 

 

 

 Esta citação praticamente literal revela alguns desdobramentos do diálogo musical 

com elementos da ópera: o motivo de acompanhamento da Habanera, caracterizado pelo 

ritmo pontuado, também se aproxima dos elementos rítmicos preponderantes nos motivos 

principais deste primeiro movimento. Um dos mais importantes biógrafos do compositor, 

Krzysztof Meyer, revela que, segundo informação do próprio compositor, esta citação 

apaixonada se relacionaria com o envolvimento ocasional de Chostakóvitch em uma 

relação extraconjugal em 1937 (citação verbal37).  

 

 

 

 

                                                 
37

 Citado em entrevista realizada por Luciano Camargo com o compositor e musicólogo Krzysztof Meyer em 
sua residência, nos arredores da cidade de Colônia (Alemanha), em 16 de julho de 2011. 
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 - Compassos 276 a 282 

 

 

 O período proposto pela primeira parte do Tema 2'-A é completado por uma frase 

de seis compassos que dá continuidade à expressão lírica de seu antecedente. Ao contrário 

do que acontece na exposição, porém, o longo tema lírico não é completado por um 

consequente similar (conferir compassos 74 a 83), mas contrastante do ponto de vista 

motívico, uma vez que é baseado no motivo principal 5. Na verdade, é contrastante quanto 

à estrutura temática, apresentando o motivo principal 5 no clarinete, em detrimento da 

continuidade da melodia baseada no motivo principal 1 aumentado; mas a figuração de 

acompanhamento é similar, pois é baseada no motivo secundário 1, em prejuízo do motivo 

secundário 4, originalmente utilizado nos compassos 74 a 83, de análoga função formal. 
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- Compassos 283 a 293 (análogos aos compassos 74 a 83) 

 A frase que compreende os compassos 283 a 293 constitui, por sua vez, uma 

resposta ao primeiro período do Tema 2'-A, analogamente aos compassos 74 a 83. Os 

motivos empregados são os mesmos; o motivo principal 1 (aumentado), porém, é 

apresentado pelo fagote na região grave, contrapondo-se ao oboé e ao fagote que 

desenvolvem a figuração baseada no motivo secundário 4 como fórmula de 

acompanhamento, tal como na exposição. O motivo principal 1 aumentado preserva a 

construção pentatônica. 

 

  É interessante observar que ao fim da frase a expressão musical vai se esvaindo, os 

motivos secundários 5, 7 e 4 são ainda citados como reminiscência dos materiais mais 

utilizados na seção de desenvolvimento, e a frase é concluída com um acorde quartal. 

 

   TEMA 2' - B (PROPOSIÇÃO 14) 

Compassos 294 - 299 
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- Compassos 294 a 299 (análogos aos compassos 84 a 89) 

 

 

 O material baseado no motivo principal 6, precedido pelo motivo secundário 5 

(Tema 2-B da exposição, proposição 5) é recapitulado aqui, de forma também abreviada, 

nos compassos 294 a 299. O caráter de recitativo, conduzido pelos violoncelos, fagote e 

clarinete em uníssono, insinua um ultimato ao discurso musical que se encerra. Havendo 

atingido a região de lá menor, o compositor faz uma progressão através de si menor para 

preparar a coda, que se inicia na região de mi menor e tem ainda um curso descendente em 

direção a ré menor, que conclui o movimento. Esse caminho, das tríades de lá menor nos 

compassos 294 e 295, através da melodia em si menor dos compassos 296 a 299 e da 

resolução no pedal de mi menor, configura uma espécie de "cadência melódica", completa, 

mas modal, constituída por materiais do modo menor (eólio). 

 

 

 4.2.2.4 - CODA – Compassos 300 a 316 

 

 A coda é formada por dois períodos contrastantes semelhantes entre si, o primeiro 

com 9 compassos (300 a 308) e o segundo com 8 (309 a 316). Ela tem uma expressão 

sombria e misteriosa, que retoma a expressão inicial da exposição, reiterando seu caráter 

reminiscente, de um misto de temor e resignação. 

 

   CODA - (PROPOSIÇÃO 15) 

Compassos 300 - 316 

 



 

263 

- Compassos 300 a 308 

 

 Levado pelo movimento declamativo dos violoncelos no compasso 299, com a 

condução da voz através da alteração das notas dó# e ré#, o centro tonal da coda inicia-se 

em mi, sobre o qual é construída uma textura de acompanhamento baseada no motivo 

principal 1 pelas violas e violoncelos em antinomia, enquanto os contrabaixos mantêm o mi 

como nota pedal. Essa textura prolonga-se do compasso 300 ao 308. Sobre ela é 

apresentado o motivo principal 3, invertido pela flauta em um pentacorde alterado, 

primeiramente a partir de mi, e posteriormente a partir de si.  

 

 Os pentacordes utilizados pela flauta no motivo principal 3 diferenciam-se do 

modo frígio característico desse motivo. Se for considerada a nota si bemol, que está 

ausente no primeiro pentacorde, esses conjuntos podem ser considerados derivados de 

escalas octatônicas.  
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 Esta atmosfera misteriosa faz uma analogia com os compassos 4 a 7, quando o 

motivo principal 3 foi apresentado pela primeira vez, evidenciando sua importância na 

estrutura da obra. No compasso 305, o centro tonal muda abruptamente de mi para ré, 

com a entrada dos trompetes e tímpanos em pp, executando um fragmento do motivo 

principal 1, com uma sonoridade que, ao mesmo tempo, evoca o tópico militar como 

reminiscência.  A textura de acompanhamento passa a ter o centro em ré, e o flautim 

apresenta o motivo principal 5, de caráter conclusivo, repetido pelo violino solo logo após 

mais uma intervenção dos trompetes e tímpanos. Nos compassos 305 a 308 ocorre uma 

alternância no centro tonal entre ré e mi bemol, conduzindo ao compasso 309 em mi 

bemol.  

 

- Compassos 309 a 316 
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 Iniciando-se no centro de mi bemol, violoncelos e contrabaixos executam pela 

última vez o motivo principal 1, que conduz o retorno ao centro tonal em ré. O 

movimento de colcheias repetidas nos violinos e violas pode ser considerado uma figuração 

fragmentada do motivo secundário 1. O motivo principal 5 é apresentado mais uma vez, 

também de forma conclusiva, pelo violino solo, que, junto com trompas, violinos e violas, 

compõe uma sutil cadência perfeita (compassos 312-313), amenizada pelo reiterado 

movimento descendente de terça menor na harpa e cordas graves em direção à nota ré, e 

também pelo movimento cromático ascendente realizado pela celesta, que pode ser 

considerado uma fragmentação do motivo principal 5, mantendo seu caráter conclusivo. 

Essa parte da celesta pode ser considerada um fragmento derivado do motivo principal 5 

através do processo de compressão intervalar: a escala diatônica ascendente inicial, 

característica do motivo principal 5, teve os intervalos comprimidos para formar uma escala 

cromática ascendente, conclusiva. Observe-se também que a fanfarra formada por 

trompetes e tímpanos aparece novamente, ameaçadora e insistente, como elemento 

fragmentário do motivo principal 1, da mesma forma que foi apresentada nos compassos 

305 e 307. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

 5.1 - OBSERVAÇÕES COMPARATIVAS 

 

 Se é possível observar uma transfiguração manifesta no discurso sinfônico de 

Chostakóvitch a partir do impacto dos fatos relacionados à publicação do artigo Caos em vez 

de música, pode-se também identificar uma continuidade dialética latente em sua poética 

musical, obscurecida pelas características mais evidentes dessa transfiguração. Essa 

continuidade, que se revela processual e sintagmática através da comparação das análises 

das Sinfonias nos 4 e 5, evidencia a consistência substancial e a coerência da proposta poética 

do compositor. 

 Ficou evidenciado no estudo analítico do capítulo 2 que o processo composicional 

da Sinfonia no 4 estava ainda ligado ao experimentalismo característico de suas obras 

anteriores. A adoção de princípios construtivistas como a ausência de repetições literais de 

temas (que resultam em uma invenção contínua), a caracterização de expressões como o 

tópico zavôd e a busca de uma linguagem harmônica alternativa ao sistema tonal 

constituem o principal elo com a poética dos anos 20. 

 Com relação ao processo temático, observa-se que as experiências radicais das 

Sinfonias nos 2 e 3, em que o material temático era subordinado à expressão musical, deram 

lugar a um trabalho motívico primário, fragmentado. É possível concluir, portanto, que não 

obstante o afastamento da invenção contínua radical na Sinfonia no 4, o tratamento dos 

motivos continuou seguindo um princípio construtivista de montagem e desmontagem de 

temas com elementos motívicos fragmentários. A abundância de materiais na longa seção 

de exposição constitui ainda uma evidente influência desse princípio. Ao conceber a 

Sinfonia no 5, Chostakóvitch  realiza a transposição do princípio de invenção contínua para o 

desenvolvimento temático contínuo, ou seja, a variação em desenvolvimento, aplicada a 

materiais musicais mais complexos. Esse caminho parece ser um percurso dialético natural 

da poética do compositor, que se, por um lado, era adequado ao momento político 

desfavorável, significava também uma resposta efetivamente criativa às críticas nada justas 

publicadas no artigo Caos em vez de música. A Sinfonia no 5 revela então a possibilidade de 

aplicação da essência construtivista em uma forma neoclássica, baseada no trabalho 

temático com melodias mais delineadas e pregnantes, mais propícias à memorização. A 

crítica à falta de pregnância musical de suas melodias anteriores ao artigo não impediu que 

Chostakóvitch seguisse o caminho do construtivismo temático, que resultou na 

consolidação de um traço singular de sua escrita – a realização de seções de exposição 
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substancialmente longas quando comparadas às respectivas seções de recapitulação, dentro 

das estruturas da forma-sonata. Também nesse sentido, o retorno ao paradigma da forma-

sonata da Sinfonia no 5 constitui a confirmação de uma ideia cujas bases já se manifestavam 

na quarta sinfonia, ainda que de forma menos evidente, uma vez que os elementos 

paradigmáticos daquela forma não são facilmente perceptíveis no emaranhado temático de 

seu primeiro movimento, não só pela enorme extensão da seção de exposição (metade do 

número de compassos de todo o movimento), mas também pela existência de uma seção 

intermediária entre os dois temas principais, e pelo paradoxo criado com a recapitulação do 

primeiro tema transfigurado com elementos do segundo. Seja de forma mais evidente, seja 

mais obscura, o primeiro movimento de ambas as obras constitui uma referência à forma-

sonata tradicional, incluindo vários elementos típicos, como na aclamada Sinfonia no 1. A 

uma escuta musical menos atenta, o ouvinte pode ter a impressão de uma ruptura radical 

entre as Sinfonias nos 4 e 5. O estudo minucioso, porém, revela a unidade essencial da 

poética do compositor, diretamente condizente com a linha composicional das obras 

anteriores. 

 A busca de uma linguagem harmônica alternativa ao sistema tonal é também um 

processo dialético que transcende os limites das obras analisadas. As duas sinfonias 

representam, respectivamente, dois caminhos diferentes na busca dessa linguagem sonora 

alternativa. Na no 4 observou-se que o compositor buscou construir uma harmonia baseada 

no intervalo de terça menor, evitando a tríade perfeita. Acordes com terça menor, sextas e 

sétimas, com quinta omitida representam as principais estruturas harmônicas da obra. A 

construção melódica baseia-se em coleções não convencionais, das quais é possível 

destacar: 

1. Escala dual: um conjunto que reúne o primeiro pentacorde do modo jônio e o 

último pentacorde do modo eólio (rotação simétrica maior-menor). Essa escala 

tem a propriedade de ser um conjunto simétrico; os dois principais temas do 

primeiro movimento foram construídos predominantemente sobre ela; possui 

uma rotação em que a posição dos pentacordes fica em ordem invertida 

(rotação menor-maior), semelhante à escala menor melódica ascendente. 

 

No exemplo, rotação simétrica "maior-menor”, em que  o eixo de simetria encontra-se na nota dó# .  
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2. Diatônica octatônica: emprego de modos gregorianos com uma nota 

adicionada, resultando em uma escala irregular de oito sons. 

3. Hexatônica: escala de tons inteiros, catalogada como modo 1 de Messiaen. 

4. Octatônica: escala em que se alternam tons e semitons, catalogada como modo 

2 de Messiaen. 

5. Octatônica 22221111: na catalogação de Allen Forte, conjunto 8-21 

(01234678T). Trata-se de um material peculiar à escrita de Chostakóvitch, que 

reúne um tetracorde de tons inteiros e outro cromático; apresenta também duas 

rotações simétricas. 

 A utilização desses materiais é feita em mutação contínua. Dentro da mesma frase 

musical observam-se várias mutações do material escalar; uma única nota estranha é 

suficiente para a caracterização de um novo modo.  Esse procedimento resulta muitas 

vezes na saturação cromática, que fica diluída ao longo de movimentos melódicos 

aparentemente diatônicos. O constante estado de mutação modal também pode ser 

considerado uma influência dos princípios construtivistas, particularidade da música de 

Chostakóvitch, preservada em essência na Sinfonia no 5, não obstante estarem aqui muito 

mais presentes os modos diatônicos gregorianos originais, ou com menos alterações. 

 A organização de campos modais, com agrupamentos de coleções sucessivas com 

características afins, constitui também um importante fator de coesão no processo 

composicional. O processo de mutação modal representa uma progressão parcimoniosa, 

mas constante. O trânsito melódico entre modos semelhantes torna-se um caminho 

musical, que se desenvolve a cada nota acrescentada, conduzindo a mutação para um novo 

modo: uma escala dual altera sua terça, dirigindo-se para um modo eólio, que altera a sexta 

levando a um modo dórico, que, por sua vez, ao alterar a quinta e a sétima, transporta para 

uma escala octatônica etc. A mutação constante funda um processo modal que, por sua 

natureza, pode ser relacionado aos princípios do construtivismo enquanto poética de 

criação contínua e variação infinita. 

 Uma das verificações desta análise é a observação de que na Sinfonia no 5 o 

compositor procura um caminho diferente para a sonoridade, dirigindo-a às harmonias 

quartais. Acordes de quarta justa e sétima menor, segundas maiores e quintas justas passam 

a ser mais frequentes, além de constantes sustentações de intervalos de quarta justa. 

Entretanto, a alteração na orientação harmônica não compromete os processos de mutação 

modal e o estabelecimento de campos modais constituídos por materiais afins. A escala 

dual e a octatônica 22221111, materiais tão singulares de seu idioma melódico, continuam 



 

270 

presentes, ainda que em menor grau. A característica essencialmente linear da poética de 

Chostakóvitch permite uma mudança de concepção harmônica, mesmo mantendo seu 

material melódico típico.    

 O direcionamento para harmonias quartais é um elemento bastante significativo 

dessa transição, considerando-se em especial que, a partir de então, esta se torna um dos 

principais traços da poética de Chostakóvitch, que permanecerá até as últimas obras. 

 O passo do compositor em direção ao neoclassicismo, dado na Sinfonia no 5, pode 

também ser identificado através dos estudos da fraseologia e de suas estruturas. Esse passo, 

porém, não constitui nenhuma alteração significativa de rumos em relação à Sinfonia no 4, 

uma vez que também nesta sinfonia existe uma recorrente referência aos paradigmas 

fraseológicos clássicos, ainda que seja necessário ampliar esses conceitos para adequá-los à 

linguagem pós-tonal de Chostakóvitch. O que acontece na quinta sinfonia é uma ênfase 

nessas relações, que se tornam mais perceptíveis, tanto auditiva como analiticamente. 

 

 

 

 5.2 - O DISCURSO MUSICAL 

 

 Jean-Luc Godard, em seu curta metragem Je vous salue Sarajevo (1993)38, afirma:  

 

De certa forma, medo é o filho de Deus, redimido na noite de sexta-feira santa. 

Ele não é belo; é zombado, amaldiçoado e renegado por todos. Mas não 

entenda mal, ele cuida de toda agonia mortal, ele intercede pela humanidade. 

Pois há uma regra e uma exceção. Cultura é a regra. E arte a exceção. 

Todos falam a regra: cigarro, computador, camisetas, TV, turismo, guerra. 

Ninguém fala a exceção. Ela não é dita, é escrita: Flaubert, Dostoievski. É 

composta: Gershwin, Mozart. É pintada: Cézanne, Vermeer. É filmada: 

Antonioni, Vigo. Ou é vivida, e se torna a arte de viver: Srebenica, Mostar, 

Sarajevo. A regra quer a morte da exceção. Então a regra para a Europa 

Cultural é organizar a morte da arte de viver, que ainda floresce. 

Quando for hora de fechar o livro, eu não terei arrependimentos. Eu vi tantos 

viverem tão mal, e tantos morrerem tão bem. (grifos nossos) 

 

 

 
                                                 
38

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=LU7-o7OKuDg. Acesso em 09 de julho de 2012. 
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 Inspirado na sutileza filosófica das palavras de Godard, Rubens Ricciardi propõe 

uma hipótese de trabalho na qual se podem conferir duas acepções de cultura: o significado 

forte da cultura, em que o conceito adquire sentido crítico e talvez de maior profundidade 

metafísica, e o significado fraco da cultura, o conceito mais corrente e superficial, relacionado à 

antiga tradição da παιδεία, que se confunde com escolaridade ou com os diferentes níveis 

de erudição ou instrução de um indivíduo. Na primeira acepção, as dimensões da cultura se 

restringiriam à condição mediana da existência humana, relacionada aos costumes e hábitos 

cotidianos, à norma, à regra, à repetição não crítica de padrões e a toda forma restante de 

comunicação ou retórica, tanto arbitrária como manipulada. Neste sentido, "a obra de arte, 

enquanto exceção e singularidade solitária, sequer pertence à cultura. A arte é justamente a 

possibilidade de distanciamento crítico em relação à cultura. Ou seja, aqui excluímos a arte 

da cultura"39 (RICCIARDI, 2012). Esta hipótese dialoga com a ideia de Teixeira Coelho, 

segundo a qual "na arte também há regras - mas a arte não é a regra, enquanto a cultura, se 

não for regra, nada é" (TEIXEIRA COELHO, 2008, pág. 11). 

 Essa reflexão filosófica contribui significativamente para a compreensão das 

contradições da arte e da sociedade do século XX, em especial na União Soviética, e 

mantém a atualidade no século XXI. A imposição ditatorial do realismo socialista significou 

a cristalização da cultura da opressão e do medo, do totalitarismo travestido de socialismo. 

A verdadeira obsessão Jdanovista pela institucionalização da cultura socialista consistiu em 

uma política de combate ao essencial da arte, que, na condição de exceção, representa a 

subversão da regra cultural estabelecida, uma subversão poderosa, capaz até de mover as 

massas. Enquanto os burocratas da cultura discutiam os termos para o aprisionamento da 

criação artística, a voz de Chostakóvitch brandia seu discurso. Não era um discurso 

doutrinário como queria o regime, pois a doutrina representaria o cárcere para a arte. 

Desde Aristóteles, é colocada a discussão sobre a incompatibilidade entre a função 

apelativa e a poética: "Dizer que faça ou não faça alguma coisa, alega ele, é dar uma ordem. 

Por isso, fique de lado, como objeto de outra arte que não a poética" (ARISTÓTELES, 

1992, pág. 40). 

 O discurso de Chostakóvitch é o discurso das formas musicais em movimento, do 

pensamento transcendental, que conduz à reflexão e, enfim, à libertação. Isso não significa 

que sua música seja apolítica – pelo contrário, ela faz um apelo à consciência. Segundo o 

próprio compositor,  

 

                                                 
39

 Nota de rodapé do tópico Pesquisa musicológica - θεωρῐᾱ em música do livro Os tons mais brasileiros (no prelo), 
2012, de Rubens Ricciardi. 
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Não há música sem ideologia, e os compositores antigos, consciente ou 

inconscientemente, sempre defenderam concepções políticas em sua música. A 

maioria deles, com certeza, apenas seguia as regras das classes dominadoras. (...) 

Como revolucionários, nós temos outra concepção da música. Lênin dizia que 

“a música é um meio para a unidade das massas populares”. Ela pode não 

representar uma liderança das massas, mas certamente constitui uma enorme 

força construtiva. Pois que a música tem o poder de suscitar determinados 

sentimentos naqueles que a escutam. (...) Até mesmo a forma sinfônica, que é 

mais claramente distante do elemento literário, pode exercer influência sobre a 

política (...) A música não tem mais o fim em si mesma, mas significa um 

importante meio de luta. Por essa razão, a música soviética se desenvolverá em 

um sentido diferente, até agora desconhecido do mundo. É necessário haver 

uma mudança. Mesmo porque entramos em uma nova época, e a história 

provou que cada momento cria sua própria linguagem. Precisamente, que forma 

esse desenvolvimento da música irá tomar, não saberia dizer, como não saberia 

dizer quais seriam as expressões da fala daqui a cinquenta anos. Mas as notas 

serão as mesmas.40 

 

 Essas declarações do jovem compositor de 25 anos a uma jornalista norte-

americana, cinco anos antes dos ataques do Pravda, portanto em uma época anterior à 

criação do conceito de realismo socialista, revelam muitos aspectos de seu pensamento 

artístico e de seu posicionamento político. É evidente a visão idealista da produção artística, 

e inequívoca sua convicção a respeito de criar uma nova linguagem, um novo discurso, 

"por caminhos até agora desconhecidos do mundo". 

 Quando se considera a dimensão sociológica dos elementos relacionados ao estudo 

dos tópicos de expressão musical, é possível confirmar a opinião do compositor, porquanto 

tal análise descobre aspectos sociais da produção musical. Bach, Mozart, Beethoven, 

Rossini e Verdi – a música de todos esses compositores, de maneiras diversas, sempre 

esteve associada com as transformações sociais de seu tempo. Também a música de 

Chostakóvitch está impregnada das marcas de seu momento histórico. A marcha militar e a 

canção revolucionária encontram em suas sinfonias não só uma representação, mas uma 

ressignificação: a verdadeira revolução, forjada por um movimento filosófico de crítica 

social, não pode ser exaltada por um louvor que exclua sua autêntica dimensão reflexiva e 

dialética, manifesta nas sucessivas mutações das ideias musicais. Portanto, a transformação 

tópica dos materiais musicais, em especial a mutação dos motivos heroicos, revela-se um 

                                                 
40

 LEE, Rose. Dimitri Szostakovitch - Young Russian Composer Tells of Linking Politics With Creative Work. Artigo 
publicado pelo New York Times em 20 de dezembro de 1931, que apresenta trechos de uma entrevista com 
o compositor (tradução nossa). Texto integral original no Anexo I, pág. 289. 
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elemento intrinsecamente musical, mas que apresenta aspectos extramusicais. O 

construtivismo de Malévitch, que, de alguma forma, foi o propulsor das vanguardas 

musicais dos anos 20, estabeleceu importantes elementos do pensamento musical de 

Chostakóvitch: o tópico zavôd, elemento essencial do discurso sinfônico da Sinfonia no 2, e a 

invenção contínua (ou construtivismo temático), central na poética da Sinfonia no 3. Tais 

elementos, apesar de não ocorrerem com a radicalidade de sua expressão metafórica a 

partir da Sinfonia no 4, estão presentes na qualidade de princípios absorvidos pelo processo 

composicional no tratamento dos motivos, na construção da forma (ainda que esteja em 

diálogo com as formas clássicas) e na dinâmica modal das coleções, escalas e conjuntos 

empregados. Em outras palavras, Chostakóvitch  extraiu de alguns elementos metafóricos 

do construtivismo um novo processo composicional, essencialmente musical, mas ainda 

assim marcado por sua realidade social. Essa observação alinha-se com o pensamento de 

Pareyson, que afirma que "numa pessoa cuja espiritualidade está marcada por paixões 

políticas, a arte só pode ser arte se é arte política, porque não é arte aquela que não sabe 

transformar em energia formante, em conteúdos de arte, em valores estilísticos, a concreta 

espiritualidade do artista". (PAREYSON, 1997 [1966], pág. 50) 

 A oposição entre cultura e arte proposta por Godard pode ser evidenciada na 

análise dos tópicos de expressão musical. De forma semelhante ao processo literário, 

identificado desde os "lugares-comuns" da retórica aristotélica, a caracterização dos tópicos 

expressivos em música constitui na verdade um mote ou um cenário: literalmente, um lugar 

onde as formas musicais realmente se desenvolvem. Portanto, não são eles mesmos a 

essência da obra, mas uma roupagem que envolve as formas sonoras. A genialidade da 

Sinfonia no 6, "Pastoral", de Beethoven não está em sua capacidade pictórica, mas nas formas 

sonoras que se revelam e se desenvolvem em meio ao cenário, este também constituído por 

formas sonoras que, por convenção, foram associadas ao tópico pastoral. Pensar os tópicos 

de expressão na música é como pensar a cenografia para o drama: seria possível 

compreender uma cena teatral unicamente através de seu cenário? Esta reflexão não exclui 

as diversas possibilidades de um cenário constituir, eventualmente, uma cena unívoca em 

meio a uma sequência dramática, ou ser tão expressivo que permita à ação ser reduzida ao 

mínimo; há ainda a possibilidade de uma cena se desenrolar sem nenhum cenário, mas não 

será ignorado que, nesse caso, o vazio também deve ser considerado como cenário. Da 

mesma forma, a música se desenvolve através de cenários sonoros convencionais que 

enriquecem e potencializam sua capacidade expressiva. Como foi verificado neste estudo, a 

ressignificação de formas sonoras através da alteração tópica constitui um processo 
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particularmente eficiente de desenvolvimento de ideias musicais. Por essa razão, ela não só 

permite, mas sobretudo requer uma linha analítica que abarque de modo mais consistente 

seu significado. As associações extramusicais dos tópicos, como a marcha, a dança, o 

recitativo (modo de pronunciamento), entre tantas outras, desvendam a ligação da música 

com a cultura de sua sociedade e de seu tempo, incluindo todas as contradições que lhes 

são próprias. A cultura deixa sua marca na arte, mas a resposta da arte do século XX, que 

surge em meio a esse emaranhado cultural, é singular, única e excepcional. Por isso mesmo, 

a arte é em Chostakóvitch o lugar de antagonismo à cultura do lugar-comum, da 

generalização, da produção em massa, enfim, da indústria cultural. 

 Em sua patrulha estética utilitarista e política, o realismo socialista procurou limitar 

a criação artística a domínios exclusivamente culturais, ignorando sua essência poética, que 

incorpora o imaginário e o fantástico. Segundo Konder, "a arte, mais do que figurar, 

transfigura a realidade. Na criação artística o sujeito engendra algo que não existia antes 

dele" (KONDER, 2002, pág. 215). Os regimes totalitários, porém, utilizam qualquer fato 

como justificativa para ações repressivas injustificáveis; se qualquer declaração ou 

manifestação é suficiente para alguém ser perseguido, por que qualquer música também 

não seria? A análise da obra de Chostakóvitch mostra que o compositor, consciente ou 

inconscientemente, incorpora as contradições de sua posição política e social, mantendo-se 

firme em seu propósito artístico, utilizando os infindáveis recursos poéticos que a música 

oferece para "ser" algo sem realmente o ser, para parecer ser alguma coisa ao mesmo 

tempo que se assemelha ao seu contrário. Esta conclusão apoia-se na leitura de dupla 

perspectiva proposta por Walter Benjamin, uma leitura dialética em que a revelação resulta 

dos entrecruzamentos de duas ordens de discurso – uma direta, declarada, e uma cifrada, 

onírica, que se manifestaria de modo inconsciente nos aspectos menos ‘notáveis’ da vida 

(BENJAMIN, 1994, pág. 225). Na comparação entre as Sinfonias nos 4 e 5, elementos mais 

evidentes e manifestos podem induzir ao pensamento de que o compositor, influenciado 

pelas severas críticas do artigo Caos em vez de música,  caminhava em direção ao método do 

realismo socialista. Dentre estes elementos, é possível destacar:  

1. a retomada das formas clássicas tradicionais; 

2. a utilização de motivos pregnantes, de caráter temático; 

3. o emprego de materiais musicais tradicionais, como modos gregorianos e 

escalas de utilização convencional, harmonias triádicas; 

4. a ênfase estilística no tópico militar e na canção revolucionária; 

5. a orquestração brilhante e majestosa, invocando um pathos de otimismo. 
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 A uma escuta atenta, esses elementos são facilmente reconhecíveis, e constam da 

maioria das descrições abreviadas das sinfonias de Chostakóvitch. Esse conjunto de 

características notáveis fundamentou a citada "resposta criativa a uma crítica justa". A 

expressão manifesta da Sinfonia no 5 corrobora o ethos de subserviência deduzido das 

declarações públicas do compositor em resposta às críticas sistemáticas a sua obra.  

 Musicólogos e críticos não alinhados com o realismo socialista, tanto na época do 

compositor como em tempos mais recentes, apoiaram-se nos elementos citados da 

aparente mudança de rumos para emitir julgamentos condenatórios, aludindo a sua suposta 

rendição a uma música trivial e ao abandono do ímpeto vanguardista e renovador. Essa 

crítica também pode ser considerada política, pois encerra uma acusação de colaboração 

com o regime stalinista. Já os críticos soviéticos da época, incluindo os membros da cúpula 

governamental, entusiasmaram-se com o aparente ‘progresso’ da música de Chostakóvitch, 

louvando e exaltando seu trabalho que, graças a essa obra, alcançou a reabilitação, 

emergindo aos poucos do banimento encoberto causado pelo artigo do Pravda. Essas são 

observações derivadas de uma visão superficial da Sinfonia no 5. Contudo, uma reflexão mais 

profunda sobre seu processo composicional pode contrariar esses argumentos, viabilizando 

a leitura de dupla perspectiva proposta por Benjamin. A cada um dos elementos 

observáveis a uma leitura primária corresponde um aspecto latente que pode contrariar sua 

característica mais evidente, indícios de uma ordem indireta, cifrada ou onírica: 

1. A retomada das formas clássicas sempre foi um caminho vislumbrado por 

Chostakóvitch, desde a Sinfonia no 1. Independentemente de suas 

deformações e da obscuridade da estrutura, o primeiro movimento da 

Sinfonia no 4 já apresenta as particularidades da forma-sonata  que se 

tornaram características do compositor, persistindo na forma do primeiro 

movimento da Sinfonia no 5: amplificação da exposição, variações de tópico 

expressivo no desenvolvimento, e recapitulação concisa ou abreviada. A 

observação das relações tonais entre os temas na exposição e recapitulação 

também apresenta uma lógica determinada. Não obstante a linguagem pós-

tonal, a construção de campos modais possibilita manejar as relações tonais 

de maneira a associá-las de acordo com sua função formal. Isso pode ser 

observado na construção do tema lírico da Sinfonia no 4, que, tendo sido 

apresentado no centro tonal lá com característica de 3a maior na exposição, 

surge na recapitulação no mesmo centro tonal, porém com característica de 

3a menor, perfazendo uma relação análoga à tradição retórica da forma-
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sonata.  Processo semelhante, e um pouco mais evidente, ocorre também na 

Sinfonia no 5, quando o segundo tema é apresentado no centro tonal mi 

bemol com característica de 3a menor (afastado do centro tonal principal) e 

surge posteriormente na recapitulação no centro tonal principal (ré) com 

característica de 3a maior, mutação típica da forma-sonata  em modo menor. 

2. Embora estejam presentes motivos mais pregnantes na Sinfonia no 5, é 

importante destacar que na no 4 o compositor estabelecera uma estrutura 

temática definida, ainda que seccionada em motivos básicos fragmentários; 

essa estrutura possibilita determinar claramente a configuração original do 

tema principal e também do tema lírico. A observação mais importante, 

porém, é que nas duas obras se verifica o mesmo processo temático 

intenso, resultando em uma exposição consideravelmente ampliada, 

característica absorvida da poética construtivista dos anos 20. 

3.  A utilização dos modos gregorianos sempre esteve presente na obra de 

Chostakóvitch. A diferença que surge a partir da Sinfonia no 5 consiste em 

uma intensidade de variação das escalas menor do que se verificara na 

Sinfonia no 4, em que era mais comum a utilização de modos com uma nota 

adicionada (diatônica-octatônica). A escala dual, com sua semelhança 

diatônica, permite ao compositor trabalhar mais próximo ou mais afastado 

da sonoridade diatônica, dependendo de seu uso; entre as duas obras 

analisadas, o que aparece é uma sutil diferença na utilização dessa escala, 

levando à obtenção de uma sonoridade diferente com o mesmo material. 

Escalas octatônicas e de tons inteiros são igualmente usadas, respeitando-se 

a parcimônia da mutação modal. A única mudança realmente marcante 

entre as duas sinfonias mostra-se no aspecto harmônico – é notável a maior 

utilização de tríades perfeitas na Sinfonia no 5 em relação à no 4. Entretanto, o 

principal paradigma harmônico estabelecido na nova sinfonia foi a 

harmonia quartal, que igualmente se distancia da harmonia triádica; o 

emprego comedido de cromatismos também auxilia na construção de uma 

sonoridade menos agressiva do que a adotada na Sinfonia no 4. 

4. O tópico militar está presente em todas as sinfonias de Chostakóvitch. Na 

Sinfonia no 3, ‘O primeiro de maio’, encontra-se uma seção inteira caracterizada 

por esse tópico (compassos 260 a 334, cifras 37 a 44). Na quarta sinfonia, 

além de aparecer de forma típica em alguns segmentos, ele se encontra de 
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forma latente em todo o movimento de marcha do tema principal. Também 

a canção revolucionária remete ao universo das Sinfonias nos 2 e 3. Parece 

uma decisão consciente do compositor não mais escrever sinfonias com 

coro; porém a marca da canção estilizada permanece em cada obra, 

tornando-se um distintivo, em especial nos segmentos declamativos em 

uníssono que antecedem a recapitulação, tanto na Sinfonia no 4 como na no 5. 

5. A orquestração brilhante e majestosa é igualmente característica das três 

primeiras sinfonias do compositor. Em especial na Sinfonia no 3, ‘O primeiro de 

maio’, é inegável a percepção de um idealismo revolucionário em seu texto, 

claramente traduzido musicalmente. Em 1931, Chostakóvitch  declara: "A 

única obra que na minha opinião deveria tomar lugar na história da música 

soviética é a Sinfonia no 3, ‘O primeiro de maio’, apesar de todos os seus 

defeitos"41 (apud MEYER, 2008, pág. 156). A marcante autocrítica do 

compositor ao falar dos defeitos da sinfonia não encobre sua satisfação com 

a obra, cuja orquestração dialoga com a Sinfonia no 5. Nesse aspecto, 

diferencia-se da orquestração ora cataclísmica ora textural da Sinfonia no 4, 

também muito eloquente. Não se pretende tratar aqui, porém, da diferença 

de caráter entre a Sinfonia no 3 e a Sinfonia no 5, que utilizam sonoridades 

semelhantes com expressões sensivelmente diversas – o idealismo crítico da 

Sinfonia no 3 contrasta radicalmente com a latente expressão patética da 

Sinfonia no 5, ocultada pela grandiosidade sonora; mas importa salientar que 

ambas as sinfonias possuem a marca da escrita orquestral de Chostakóvitch. 

Se a palavra ‘otimismo’ combina com qualquer dessas obras é uma questão 

que não se deixa responder pela análise técnica do material sonoro, 

permanecendo no campo insondável da fantasia criativa. 

 Portanto, ao mesmo tempo que se observa uma transformação manifesta do 

discurso sinfônico de Chostakóvitch após o artigo do Pravda, a análise mais profunda 

revela uma continuidade latente em seu desenvolvimento composicional. A consciência de 

sua posição política em evidência em um momento perigoso da história soviética, associada 

à falta de fundamento da crítica musical, conduziu o compositor a encontrar um caminho 

ambíguo, onde sua convicção artística pudesse ser preservada ante a crítica destrutiva de 

uma cultura padronizada, cuja regra consistia na morte da exceção.  

                                                 
41

 Шостакович, Д. Декларация обязаностей композитора. In: Рабочий и театр 1931, № 31. [Chostakovitch, D. 
Declaração de dever do compositor. In: Trabalhadores e teatro, 1931, no 31]. 
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 Se o resultado desta análise indica uma posição defensiva de Chostakóvitch perante 

o momento político que vivia, não se pretende deduzir daí que o compositor ocupasse a 

posição de dissidente, opinião induzida e difundida através do livro Testimony42, de Salomon 

Volkov, que supõe que a Sinfonia no 5 seria uma obra repleta de mensagens anticomunistas 

codificadas. Essa reinterpretação da obra ainda é encontrada em notas de programas de 

concerto ou de gravações, além de ser partilhada por determinados círculos acadêmicos. 

David Pearson levanta a hipótese de que essa visão da obra tenha relação com sua 

operação no funcionamento do mercado fonográfico (PEARSON, 2009, pág. 15). 

Reagindo a tal concepção distorcida, Lauro Machado Coelho afirma que  

 

romantizar a figura do compositor como um mártir da resistência ao stalinismo 

é correr o risco de que a posição 'politicamente correta' pós-soviética seja a 

imagem invertida da antiga visão oficial que se quis formar dele. Analisá-lo 

numa perspectiva de dissidente – o que ele não era – é confundir alhos com 

bugalhos (COELHO, 2006, pág. 169) 

 

 Chostakóvitch recebeu muitos prêmios na União Soviética e era frequentemente 

convidado para representar a arte soviética em encontros internacionais, em especial na 

Europa ocidental e Estados Unidos. Ao mesmo tempo que utilizava sua posição em 

evidência como símbolo do controle político, o governo socialista soube tirar proveito de 

seu prestígio artístico internacional. Considerá-lo um artista dissidente significa ignorar os 

benefícios de que ele próprio desfrutou, em vários momentos, por ser reconhecido como o 

maior expoente da música da União Soviética, além de questionar todo o idealismo 

manifesto em suas obras e declarações públicas. Esta constatação, contudo, não pretende 

diminuir o drama vivenciado pelo compositor no período do terror e toda a perseguição da 

qual foi vítima. Entretanto, é importante discernir em que medida o posicionamento de 

Chostakóvitch é condicionado por um pragmatismo político circunstancial ou por 

convicção ideológica. Vários biógrafos, entre eles Meyer e Volkov, declaram que as Sinfonias 

nos 2  e 3, justamente as duas que apresentam textos panfletários de orientação socialista, 

seriam obras fracassadas. Essas afirmações baseiam-se no artigo Diálogo com jovens 

compositores, assinado por Chostakóvitch e publicado no periódico Música Soviética (Советская 

Музыка) em 1955, onde o compositor declara: 
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Tenho muito apreço pela maioria de minhas sinfonias, obras de câmara e outras 

peças, com exceção talvez das absolutamente fracassadas Segunda, Terceira e 

Quarta Sinfonias. Estas obras foram claramente o reflexo de uma determinada 

falta de clareza artística. Além dessas três sinfonias, escrevi outras obras que não 

foram bem-sucedidas, e que por isso não me agradam (apud BROCKHAUS, 

[19]61, pág. 163, tradução nossa). 

 

 A incoerência dos textos biográficos é referir-se às Sinfonias nos 2  e 3 como 

fracassadas, enquanto exaltam a Sinfonia no 4, ignorando que, em sua fonte, Chostakóvitch  

colocara as três obras na mesma condição. Esses mesmos autores questionam a autoria dos 

textos publicados com a assinatura de Chostakóvitch a partir do terror stalinista, alegando 

haver indícios de que não teriam sido escritos por ele. Este estudo não tem a pretensão de 

desvendar, através dos artigos publicados com a assinatura do compositor, suas polêmicas 

relações com as instâncias governamentais manifestas, mas a análise desse documento, 

assim como de outros citados anteriormente, revela contradições, independentemente de 

sua autenticidade ou de seu grau de franqueza. Chostakóvitch era muito metódico na 

catalogação de suas obras. Não parece lógico ele ter catalogado posteriormente uma obra 

não apreciada, originalmente intitulada Ao Outubro, como Sinfonia no 2. Igualmente 

controverso é o fato de a Sinfonia no 4, que até o momento da publicação desse artigo jamais 

tinha sido executada, ter integrado a catalogação de suas sinfonias; se ele realmente 

reprovasse a obra, seria mais conveniente excluí-la da lista. Por último, essas declarações 

contrastam radicalmente com a citação de 193143, em que o compositor manifestou sua 

satisfação com a Sinfonia no 3. O texto em questão parece ser uma confirmação do 

posicionamento político do compositor, manifesto no artigo intitulado Minha Resposta 

Criativa44 (Мой творческий ответ), publicado em 25 de janeiro de 1938 no jornal Vespertino 

de Moscou, que orientou sua atitude pública de subserviência a partir de então; 

provavelmente, a garantia da continuidade de seu trabalho dependeu dessa declaração 

pública de acato às diretrizes governamentais sobre a cultura. Deste ponto de vista, parece 

verossímil que não haja qualquer autenticidade na opinião manifesta neste artigo, assim 

como nas demais declarações citadas. A inconsistência desse juízo é corroborada pelo 

estudo analítico apresentado, na medida em que é possível observar um processo 

composicional consistente e consequente, que pode ser identificado desde a Sinfonia no 1 até 

a no 5 – ainda que a coerência de suas principais singularidades permaneça latente, 
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obscurecida pela eloquência dos elementos mais evidentes e superficiais. Louvar a Sinfonia 

no 5 em detrimento das sinfonias anteriores constitui falta de compreensão do processo 

composicional de Chostakóvitch . Segundo Feuchtner, "a Sinfonia no 5 na verdade não segue 

nenhum novo caminho, mas dá sequência ao desenvolvimento alcançado com a ópera Lady 

Macbeth" (FEUCHTNER, 2002, pág. 59).  Diante dessas considerações, a opinião de 

biógrafos e musicólogos mostra-se contraditória quando, apoiados nas declarações do 

compositor, julgam as Sinfonias nos 2  e 3 como obras fracassadas, principalmente 

considerando o enorme sucesso da estreia tardia da Sinfonia no 4  em 1961. A hipótese que 

se coloca com esses fatos é que os críticos não alinhados com o marxismo buscam, através 

da desqualificação artística das Sinfonias nos 2  e 3, bastante difundida, justificar a imagem de 

Chostakóvitch como dissidente do socialismo. Isso significa que ainda não teriam sido 

superadas as tentativas de manipular a música de Chostakóvitch como instrumento 

político. Espera-se, porém, que a investigação de seu processo composicional dissipe as 

trevas da rotulação a que algumas de suas obras estão, há tantos anos, injustamente 

submetidas. 

 A questão dos efeitos impositivos da doutrina do realismo socialista representa um 

enorme campo para a investigação estética, histórica e filosófica do século XX, e o estudo 

da poética de Chostakóvitch é um dos exemplos mais emblemáticos dessa reflexão. 

Entretanto, o maior desafio consiste em discernir o que pertence à filosofia, de modo que 

as questões que se referem à política encontrem sua posição correta; o discurso ditatorial 

fascista estabelecido por Stálin é muitas vezes confundido com os ideais da revolução de 

1917, apesar de seus postulados serem, na prática, radicalmente contrastantes. Dessa 

maneira, é muito cômodo, para os adversários do socialismo, utilizar-se dos inúmeros 

equívocos políticos do governo soviético como justificativa de uma crítica ideológica. Esse 

debate, que não parece frutífero no campo filosófico, tampouco o será no campo estético. 

Mais pertinente parece a crítica benjaminiana, que faz uma análise dialética do papel da arte 

na sociedade, baseada nos pressupostos filosóficos sobre os quais a produção artística 

soviética se orientava. 

 Em 1934, Walter Benjamin fez uma reflexão sobre o autor como produtor, 

analisando a problemática do artista, cuja tendência política, por mais revolucionária que 

pareça, está condenada a funcionar de modo contrarrevolucionário enquanto permanecer 

solidária com o proletariado somente em suas convicções, e não na prática criativa e na 

função de suas criações no interior da sociedade.  A lucidez de sua crítica contrasta com o 

debate sobre o realismo socialista que lhe é contemporâneo. O texto faz alusão ao conceito 
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de ‘refuncionalização’, criado por Brecht para caracterizar a transformação de formas e 

instrumentos de produção, mais do que meramente alterar-lhes o conteúdo, a partir da 

exigência fundamental de “não abastecer o aparelho de produção sem o modificar, na 

medida do possível, num sentido socialista”45 (BENJAMIN, 1994, pág. 127). Apontando 

sua crítica para a intelectualidade alemã, Benjamin declara:  

 

Um dos fenômenos mais decisivos dos últimos dez anos foi o fato de que um 

segmento considerável da inteligência [de esquerda] alemã, sob a pressão de 

circunstâncias econômicas, experimentou, ao nível das opiniões, um 

desenvolvimento revolucionário sem, no entanto, poder pensar de um ponto de 

vista realmente revolucionário seu próprio trabalho, sua relação com os meios 

de produção e sua técnica. (idem, pág. 125) 

 

 Benjamin teve a clareza de observar que a produção artística, na condição de 

herança da classe burguesa, traz na técnica o louvor de sua própria natureza, sendo possível 

às formas artísticas absorver uma enorme diversidade de temas revolucionários e até 

mesmo propagá-los, sem colocar seriamente em risco sua existência e a existência das 

classes que a controlam. Inspirado no teatro épico de Brecht, sua proposta é a inovação 

técnica em detrimento da renovação espiritual pregada pelos fascistas. Transpondo sua 

reflexão para a música erudita, Benjamin propõe a refuncionalização da forma-concerto em 

duas condições: eliminando as oposições entre intérprete e ouvinte, e entre técnica e 

conteúdo. 

 Analisando a música de Chostakóvitch em relação com as reflexões da conferência 

O Autor como produtor, observa-se que a ideia do desenvolvimento de uma nova linguagem, 

de um novo discurso, "por caminhos até agora desconhecidos do mundo", manifesta em 

suas declarações juvenis ao New York Times em 193146, coincide com a proposta de 

inovação técnica formulada por Benjamin para uma arte autenticamente revolucionária. A 

reunião das observações realizadas no estudo analítico das Sinfonias nos 4  e 5 mostra que o 

compositor se manteve firme em sua proposta poética, a despeito da influência, em certa 

medida, da "renovação espiritual" pregada pelos fascistas (que pode ser entendida como 

uma "ditadura cultural", segundo a lúcida advertência de Benjamin). A real mudança de 

caminhos marcada pela Sinfonia no 5 não está em uma alteração do processo composicional, 

mas na conscientização do compositor de que ele já não se encontra no seio de um 
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movimento revolucionário idealizado – como transparece em sua música dos anos 20 –, 

mas vivendo em um estado fascista, que submete sua vida e obra às regras da cultura de 

dominação. Sua sobrevivência consiste na resistência latente em seus princípios criativos, 

que atravessará várias décadas do século XX, produzindo obras musicais de valor universal, 

cujo reconhecimento cresce na mesma proporção ascendente em que são executadas em 

todo o mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
 
 
AGAWU, Kofi. Music as discourse. New York: Oxford University Press, 2009. 

ANTOKOLETZ, Elliott. Twentieth-Century Music. New Jersey: Prentice Hall, 1992. 

ARISTÓTELES (384-322 a.C.). A poética clássica. Aristóteles, Horácio, Longino. Introdução por 

Roberto de Oliveira Brandão; tradução direta do grego e do latim por Jaime Bruna. 5ª 

edição. São Paulo: Cultrix, 1992.  

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 

Tradução de Sergio Paulo Rouanet; prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. 7ª ed. São Paulo: 

Brasiliense, 1994 [1ª ed. 1985 – Título original: Auswahl in Drei Bänden].  

BENJAMIN, Walter. Passagens. Edição alemã de Rolf Tiedemann; organização da edição 

brasileira Willi Bolle; colaboração Olgária Chain Féres Matos; tradução do alemão Irene 

Aron; tradução do francês Cleonice Paes Barreto Mourão; revisão técnica Patrícia de 

Freitas Camargo. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 

de São Paulo, 2009. [Título original: Das Passagen-Werk. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 

1982]. 

BROCKHAUS, Heinz Alfred. Dmitri Schostakowitsch. Mit einer Auswahl von Aufsätzen des 

Komponisten. Leipzig: Verlag Philipp Reclam Jun. [19]61. 

BUCH, Esteban. Música e Política: a Nona de Beethoven. Tradução de Maria Elena O. Ortiz 

Assumpção. Bauru: EDUSC, 2001. 

BUENO, Marco Aurélio Scarpinella. Círculos de influência: a música na União Soviética: da 

Revolução Bolchevique às gerações pós-Schostakóvitch. São Paulo: Algol, 2010. 

CAPLIN, William E. Classical Form. A theory of formal functions for the instrumental music of 

Haydn, Mozart and Beethoven. New York: Oxford University Press, 1998. 

CHIRINIAN, Ruzana Karpovna. Chostakovitch – Sinfonias de 1936 a 1953. Moscou: 

Izdatelstvo Musyka, 2007 [ШИРИНЯН, Рузана Карповна. Шостакович – Симфонии: 

1936-1953. Москва: Издательство Музыка, 2007].  

COELHO, Lauro Machado. Shostakóvitch: vida, música, tempo. São Paulo: Perspectiva, 2006. 



 

284 

COUTO JÚNIOR, Euro de Barros.  Raiók - A representação musical do pensamento de 

Chostakóvitch sobre o formalismo e o realismo socialista. Tese de doutoramento apresentada à 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São 

Paulo: 2004. 

DAHLHAUS, Carl. Musikästhetik. Köln: Musikverlag Hans Gerig, 1967. 

FÖRSTEL, François. Unterrichtsmaterialen zu Schostakowitschs 4. Sinfonie. Publicação eletrônica 

recebida em mensagem pessoal (arquivo PDF, 7 pág.) [S.l.], 2006. 

FORTE, Allen. The Structure of Atonal Music. New Haven and London: Yale University 

Press, 1973. 

FEUCHTNER, Bernd. Dmitri Schostakowitsch "und Kunst geknebelt von der groben Macht": 

Künstlerische Identität und staatliche Repression. Kassel: Bärenreiter, 2002. 

GLIKMAN, Issaak Davidovitch (org.). Cartas ao amigo: cartas de Dmitri Dmitrievitch 

Chostakovitch a Issaak Glikman. Organização e comentários de I. D. Glikman. Moscou: 

DSCH, 1993; São Petersburgo: Izdatelstvo Kompositor, 1993 [ГЛИКМАН., И. Д. 

Письма к другу: Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману. Сост. и комментарии 

И. Д. Гликмана. Mосква: DSCH, 1993; СПб: Композитор, 1993]. 

HANSLICK, Eduard. Do Belo Musical. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, [19--] 

[1ª ed. alemã 1854]. 

HATTEN, Robert S. Interpreting Musical Gestures, Topics and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert. 

Bloomington: Indiana University Press, 2004. 

HEIDEGGER, Martin. Der Ursprung des Kunstwerkes. Mit einer Einführung von Hans-Georg 

Gadamer. Stuttgart: Philipp Reclam, 1960 [1ª versão 1935]. 

HEPOKOSKI, James. DARCY, Warren. Elements of Sonata Theory. Norms, Types, and 

Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata. New York: Oxford University Press, 2006. 

IÁKUBOV, Monaschir. Quinta Sinfonia - O Autor e Crítica sobre a Sinfonia. In: No centenário de 

D. D. Chostakovitch - Musykalnaya Akademia n°2. Moscou, 2006. [ЯАКУБОВ, Монащир. 

Пятая симфония. Автор и критика о симфонии. На пороге 100-летия Д. Д. Шостаковича. 

Музыкалная Академия № 2. Москва, 2006] 

LEE, Rose. Dimitri Szostakovitch - Young Russian Composer Tells of Linking Politics With Creative 

Work. New York Times, New York, 20 Dec. 1931 (Anexo I). 



 

285 

LONGMAN, Richard M. Expression and structure: processes of integration in the large-scale 

instrumental music of Dmitri Shostakovich. Outstanding dissertations in music. New York & 

London: Garland, 1989. 

KONDER, Leandro.  A questão da ideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

MCCRELESS, Patrick. Shostakovich's politics of D minor and its neighbours, 1931-1949. In: 

Shostakovich Studies 2 (Edited by Pauline Fairclough). Cambridge: University Press, 2010. 

MEYER, Krzysztof. Schostakowitsch – Sein Leben, sein Werk, seine Zeit. Überarbeitete Neuausgabe. 

Aus dem Polnischen von Nina Kozlowsky. Mainz: Schott, 2008. 

MIKKONEN, Simo. 'Muddle instead music' in 1936: cataclysm of musical administration. In: 

Shostakovich Studies 2 (Edited by Pauline Fairclough). Cambridge: University Press, 2010. 

MONELLE, Raymond. The Musical Topic. Hunt, Military and Pastoral. Indiana University 

Press: Bloomington, 2006 

MOTTE, Diether de la. Musikalische Analyse. Mit kritischen Anmerkungen von Carl Dahlhaus. 

Kassel: Bärenreiter, 1968. 

NATTIEZ, Jean-Jacques. Music and Discourse. Toward a Semiology of Music. Translated by 

Carolyn Abbate. Princeton: University Press, 1990 [1ª ed. francesa 1987]. 

PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. Tradução de Maria Helena Nery Garcez. 3ª ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 1997 [1ª ed. italiana 1966]. 

PEARSON, David. A Critical Defense of Socialist Realism: Shostakovitch's 5th Symphony versus the 

Shoddy Scholarship of Anti-Communist Re-Interpretation [S.l.], 2009. Disponível em 

http://davidpearsonmusic.com/writings.html. Acesso em 18 de julho de 2012.  

PLEKHÁNOV, Guiorg Valentinovitch. Obras. Volume XIV. Moscou: Gossudarstvennoe 

Izdatelstvo, 1924. [ПЛЕХАНОВ, Георг Валентинович. Сочинения. Том XIV. Москва: 

Государственное издаельство, 1924.]  

RATNER, Leonard. Classic Music – Expression, Form and Style. London: Collier Macmillan, 

1985. 

RICCIARDI, Rubens Russomanno. Jdánov, Brecht, Eisler e a Questão do Formalismo. In: Revista 

Música Vol. 8 - n. 1/2 - maio/novembro, 1997. 

RICCIARDI, Rubens Russomanno. Os tons mais brasileiros (no prelo), 2012. 

 



 

286 

ROIG-FRANCOLI, Miguel A. Understanding Post-Tonal Music. New York: McGraw-Hill, 

2007 

ROSEBERRY, Eric. Ideology, style, content and thematic process in the symphonies, cello concertos and 

string quartets of Shostakovich. Outstanding dissertations in music. New York & London: 

Garland, 1989. 

SCHÖNBERG, Arnold. Fundamentos da Composição Musical. Tradução de Eduardo 

Seincman. São Paulo: EDUSP, 1991 

SCHÖNBERG, Arnold. Harmonia. Introdução, tradução e notas de Marden Maluf. São 

Paulo: Editora UNESP, 2001 [1ª ed. 1911]. 

SCHÖNBERG, Arnold. Style and idea. Selected writtings of Arnold Schoenberg. 60th anniversary 

edition. Edited by Leonard Stein; translated by Leo Black;  foreword by Joseph Auner. 

Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1984. [1ª ed. – London: 

Faber and Faber, 1975]. 

SEROFF, Victor I. Die mächtigen Fünf: der Ursprung der russischen Nationalmusik. Zürich: 

Atlantis Musikbuch, 1987 [1ª ed. 1963]. 

SPOHR, Louis. Selbstbiographie. Erstmals ungek. N[ach] d[en] autographen Aufzeichnungen 

herausgegeben von Folker Göthel. Tutzing: 1968.  

STRAVINSKY, Igor. Poética musical em seis lições. Tradução de Luiz Paulo Horta. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1996 [1ª ed. 1942 – originais de 1939/1940].  

TEIXEIRA COELHO Netto, José. Por que arte: entre a regra e a exceção. Disponível em:  

http://seminariosmv.org.br/2008/textos/teixeira_coelho.pdf). acesso em 12 de julho de 

2012. 

VOLKOV, Solomon. Testimony: the memoirs of Dmitri Shostakovich, as related and edited by 

Solomon Volkov. With a new foreword by Vladimir Ashkenazy. Translated from the russian 

by Antonina W. Bouis. New York: Limelight Editions, 2006. [1ª ed. 1979] 

VVEDENSKI, B. A. (Org.) Grande Enciclopédia Soviética. 2ª ed. Moscou: Soviétskaia 

Entsiklopédia, 1955. [ВВЕДЕНСКИЙ, Б. А. Большая Советская Энциклопедия. 2-е 

издание. Москва: Советская Энциклопедия, 1955] Disponível em: <http://bse.sci-

lib.com> acesso em 20 de junho de 2012. 

WOLKOW, Solomon. Stalin und Schostakowitsch - Der Diktator und sein Künstler. Berlin: List, 

2004. [Título original: Shostakovich and Stalin. New York: Alfred A. Knopf, 2004]. 



 

287 

APÊNDICE - PERSONALIA 
ÍNDICE DE PERSONALIDADES CITADAS NO TEXTO  

 
Assáfiev, Boris Vladimirovitch [Бори́с Влади́мирович Аса́фьев] (1884–1949). 
Musicólogo e compositor, foi um dos responsáveis pela introdução das vanguardas 
ocidentais na Rússia no início do século. Prokófiev dedicou a ele sua Sinfonia Clássica. 

Chebalin, Vissarion Iakovlevitch  [Виссарион Яковлевич Шебалин] (1902-1963). 
Compositor russo, discípulo de Miaskóvski, professor e diretor do Conservatório de 
Moscou, também foi perseguido pelo decreto Jdánov de 1948. Era amigo próximo de 
Chostakóvitch, com quem manteve intensa correspondência. 

Glikman, Issaak Davidovitch [Иссаак Давидович Гликман] (Vitebsk 1911- [20--?]). 
Diretor cênico, professor do Conservatório de Leningrado. 
  
Górki, Maxim [Макси́м Го ́рький], escritor, codinome de Alexei Maximovich Peshkov 
[Алексе́й Макси́мович Пешко́в] (1868–1936). Amigo próximo de Lênin e ativista político 
da revolução bolchevique, foi um dos principais idealizadores do Realismo Socialista. Nos 
escritos que vieram à luz após a queda da União Soviética, observa-se que era bastante 
crítico do tratamento impessoal do governo para com os cidadãos. Morreu em 1936, em 
pleno terror stalinista, em circunstâncias nunca esclarecidas. 
 

Iavorski, Boleslav Leopoldovitch [Болеслав Леопольдович Яворський] (1877-1942). 
Teórico, pedagogo e pianista ucraniano de origem polonesa, foi professor do 
Conservatório de Moscou e do Conservatório de Kiev. Conheceu Chostakóvitch em 
Moscou no ano de 1925. 

Jdánov, Andrei Alexandrovitch  [Андрей Александрович Жданов] (1896-1948). 
Político soviético, colaborador de Josef Stálin. As dificuldades causadas pelo falecimento de 
seu pai em sua primeira infância impediram Jdánov de concluir a formação escolar; ele 
recebeu apenas a instrução militar básica para suboficiais. Militou no movimento 
bolchevista desde 1915 e, como integrante do Exército Vermelho, veio a ser importante 
agitador político. Em 1930 tornou-se membro do Comitê Central do Partido Comunista da 
União Soviética, integrando, a partir de 1939, o Politburo. Em 1945, era o líder do violento 
movimento governamental de repressão política à produção cultural, tendo estabelecido 
uma teoria oficial para a arte soviética, que justificou a perseguição a diversos artistas, entre 
os quais Ana Akhmátova, Serguei Eisenstein, Serguei Prokófiev e Dmítri Chostakóvitch. 
Morreu em decorrência de um ataque cardíaco em 1948, e foi sepultado na Muralha do 
Krêmlin. De 1949 a 1952, seu filho foi casado com Svetlana Alliluieva, filha do segundo 
casamento de Stálin, o que demonstra a enorme proximidade dos dois políticos.   

Lunatcharski, Anatoli Vassilievitch. [Анатолий Васильевич Луначарский] (1875-
1933). Comissário popular para as questões educacionais da União Soviética até 1929. 
Estudou filosofia e ciências naturais na Universidade de Zurique. Por suas idéias 
revolucionárias, sofreu perseguições antes da Revolução Socialista, que o levaram muitas 
vezes ao exílio. Pertenceu ao círculo mais próximo de Lênin, tendo alcançado altos postos 
na hierarquia partidária. Era muito ligado às vanguardas artísticas europeias, e por isso 
influenciou positivamente os primeiros anos da política governamental de diretrizes 
artísticas para uma valorização das novas tendências estéticas ocidentais.  
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Meyerkhold, Vsevolod Emilevich [Все ́волод Эми́льевич Мейерхо́льд]. Nascido com o 
nome alemão Karl Kasimir Theodor Meyerhold (1874–1940), foi diretor, ator e produtor 
teatral russo. Seus experimentos provocativos, relacionados com o simbolismo em 
montagens teatrais não convencionais, fizeram dele um dos principais nomes do teatro 
moderno internacional. Em suas peças, pesquisava uma técnica denominada transmental, 
caracterizada pela utilização de palavras inventadas de sentido abstrato, como se fosse uma 
língua própria do autor. Esta prática, em especial, foi classificada pela crítica governamental 
como “abstrusa e pequeno-burguesa”. Acusado de formalismo, foi perseguido em suas 
atividades teatrais a partir dos anos 30, e finalmente torturado, condenado e executado em 
1940. 
 
Mossolov, Alexandr Vassilievitch [Александр Васильевич Мосолов] (1900-1973). 
Compositor russo. Lutou no Exército Vermelho de 1918 a 1920, e ingressou em seguida no 
Conservatório de Moscou. De estilo inicialmente ligado ao romantismo tardio, logo se 
alinhou com a música de vanguarda soviética, filiando-se à Associação pela Música Atual 
(ASM). Perseguido pelo stalinismo, cumpriu pena em colônias de trabalho forçado, e foi 
banido por muitos anos das capitais soviéticas, período em que se dedicou à pesquisa da 
música folclórica de algumas repúblicas soviéticas. Após a perseguição voltou a residir em 
Moscou, porém não deu prosseguimento à carreira musical. 
 
Plekhánov, Guiorgi Valentinovitch [Геoргий Валенитнович Плеханов] (1856-1918). 
Pertenceu à primeira geração de teóricos marxistas russos. Foi o principal propagandista do 
materialismo histórico e dialético em sua geração e seus textos tiveram grande influência 
junto aos lutadores sociais do século XX. Aliado dos mencheviques, ironicamente, não 
apoiou a maior revolução de sua época, apesar de ter sido quem melhor esclareceu o papel 
do indivíduo nas transformações históricas. 
 
Smolitch, Nikolai Vassilievitch [Николай Васильевич Смолич] (1888-1968). Diretor 
teatral ucraniano, premiado como Artista Popular Soviético em 1944. Foi o diretor artístico 
do Teatro de Ópera de Leningrado (Maly Teatr) de 1924 a 1930; diretor cênico principal do 
Teatro Bolchói de 1930 a 1936 e diretor artístico do Teatro de Ópera e Balé da Ucrânia. 
 
Sollertinski. Ivan Ivanovitch [Иван Иванович Соллертинский] (1902-1944). 
Musicólogo poliglota, amigo muito próximo de Chostakóvitch, publicou a primeira 
biografia de Mahler em língua russa. 
 
Tukhatchevski, Mikhaíl Nikolaievitch [Михаи́л Никола ́евич Тухаче́вский] 
(16.02.1893 – 12.06.1937). Marechal Comandante do Exército Vermelho de 1925 a 1928, 
músico amador, amigo de Chostakóvitch. Foi vítima da perseguição de Stálin, condenado e 
fuzilado em 1937 por traição. 
 
Zóchienko, Mikhaíl Mikháilovitch. [Михаи ́л Миха ́йлович Зо ́щенко]. Segundo K. 
Meyer, o mais popular humorista russo dos anos 30. Parceiro de pôquer de Chostakóvitch, 
também considerado um novo iuródivy. 
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ANEXO I  

Artigo publicado pelo 
New York Times em      
20 de dezembro de 1931 
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ANEXO II - ARQUIVOS DE ÁUDIO 

 
 
CD 1  
 
 
Dmitri Chostakovitch - Sinfonia no 2 "Ao Outubro" op. 14 

01. Largo       5:20 
02. Poco meno mosso - Allegro molto [Fugato]  5:50 
03. [Finale - Coro]      7:17 
 
 Chor und Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks 
 Regência: Mariss Jansons 
 
 
Dmitri Chostakovitch - Sinfonia no 3 "Primeiro de Maio" op. 20 

04. Allegretto - Allegro     4:25 
05. Più mosso       1:48  
06. Allegro [Fugato]      4:15 
07. Andante       5:45 
08. Allegro       6:40 
09. Andante       3:36 
10. Moderato        4:52 
 
 Chor und Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks 
 Regência: Mariss Jansons 
 
 
Dmitri Chostakovitch - O Nariz  

11. Ato I - Interlúdio (Percussão)    2:59 
 
 Mariinsky Soloists, Orchestra and Chorus 
 Regência: Valery Gergiev 
 
 
Dmitri Chostakovitch - Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk  

12. Ato I  - Cena 3 [No quarto de Katerina; Sergei, Katerina, Boris] 8:51 
13. Ato II - Cena 4 - Interlúdio [Passacaglia]   6:39 
 
 Orchestre et Choeurs de L'Opéra Bastille 
 Regência: Myung-Whun Chung 
 Katerina Izmailova: Maria Ewing 
 Sergei: Sergei Larin 
 Boris: Aage Haugland 
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CD 2  
 
 
 
Modest Mussorgski - Boris Godunov - Prólogo 

01. Andante       2:20 
02. Poco meno mosso - Coro: Na kogo ty nas pokidaesh, otets nash! 4:42 
03. Andante - Nishkin, vstaváitie!     6:32 
 
 The Oratorio Society of Washington 
 Regência: Mstislav Rostropovich 
 Ruggero Raimondi 
 Galina Vichnievskaya 
 Nicolai Gedda 
 Paul Plishka 
 Vyacheslav Polozov 
 Keneneth Riegel 
 Romuald Tesarovicy 
 
 
 
 
Dmitri Chostakovitch - Sinfonia no 4 op. 43 

04. Allegretto poco moderato     28:14 
05. Moderato con moto     08:51 
06. Largo - Allegro      27:23 
 
 Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks 
 Regência: Mariss Jansons 
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CD 3  
 
Exemplos do tópico coral ortodoxo eslavo 

  Mussorgski - Quadros de uma exposição - Promenade 
  Mussorgski - Boris Godunov - Prólogo 
  Tchaikovski - Abertura Fantasia "Romeu e Julieta"  
  Tchaikovski - Sinfonia n. 1 "Sonhos de Inverno" - IV 
  Rimski-Korsakov - Scheherazade - I (a) 
  Rimski-Korsakov - Scheherazade - I (b)  
  Stravinski - Petrushka - Quadro I 
  Stravinski - O Pássaro de Fogo - Finale 
  Chostakovitch - Sinfonia n. 7 "Leningrado"- III 
  Chostakovitch - Sinfonia n. 3 "Primeiro de Maio" - Finale 

01. Exemplos        6:33 
 
 
 
Aleksandr Mossolov - Zavôd - Música de Máquinas op. 19  

02. Allegro       3:46 
  
 Royal Concertgebouw Orchestra 
 Regência: Ricardo Chailly 
 
 
 
Alexei Lvov - Boje Tzaria Hrani - Hino da Rússia Imperial 

03. Allegro risoluto      2:10 
 
 Sheremetevski  Mujskôi Kamernyi Khor 
 Regência: [      ] 
 
 
 
Piotr Ilitch Tchaikovski - Abertura Solene Ano 1812 op. 49 (versão coral) 

04. Largo - Spassi, Gospodi       13:51 
     Andante 
     Largo - Spassi, Gospodi 
     Allegro vivace - Boje Tzaria Hrani  
 
 Tchaikovsky Large Symphony Orchestra and Chorus 
 Regência: Vladimir Fedoseyev 
 
 
 
Dmitri Chostakovitch - Sinfonia no 5 op. 47 

05. Moderato       15:48 
06. Allegretto       05:20 
07. Largo       14:28 
08. Allegro non troppo     11:03 
 
 Wiener Philharmoniker Orchester 
 Regência: Mariss Jansons 


