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RESUMO 

 

BUENO, Robison Poreli Moura. Um Estudo Multivalente do Trio de Alberto 
Nepomuceno. 2018. 419 p. Tese (Doutorado em Música) – Escola de 
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  
 
Este trabalho aborda analiticamente o Trio em fá sustenido menor (1916) do 

compositor brasileiro Alberto Nepomuceno, com objetivo de constituir um estudo de 

caso que permita um melhor posicionamento da obra do compositor no período de 

transição entre o romantismo e o modernismo brasileiros. Ele levanta dados do 

contexto ideológico-musical no qual se insere a obra, em especial das noções 

francesas de progresso e suas consequências musicais no início do século XX. A 

pesquisa apresenta também os fundamentos teóricos de uma proposta analítica que 

visa incorporar à análise estrutural os desdobramentos do significado musical. Ela 

procura unir, por meio do conceito de multivalência, os estudos das tópicas, dos 

esquemas, da narratividade e da intertextualidade. O trabalho apresenta quatro 

análises multivalentes, uma para cada movimento da obra. Os resultados apontam 

para uma obra que se constitui em uma rede de símbolos musicais introversivos e 

extroversivos, que faz um equilíbrio entre a tradição formal e expressiva e o uso de 

novos materiais sonoros.  

 
 
Palavras-chave: Nepomuceno; Trio; Análise Multivalente; Significado Musical; 
Tópicas; Esquemas; Narratividade; Intertextualidade.  



 
ABSTRACT 

 
 

BUENO, Robison Poreli Moura. A Multivalent Study of the Alberto Nepomuceno’s 
Piano Trio. 2018. 419 p. Tese (Doutorado em Música) – Escola de Comunicações e 
Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 

This work analyzes the Piano Trio in F sharp minor by the Brazilian composer Alberto 

Nepomuceno, aiming to constitute a case study that allows a better positioning of the 

composer’s work in the period of transition between Brazilian romanticism and 

modernism. It raises data from the ideological-musical context in which the work is 

inserted, especially the French notions of progress and its musical consequences in 

the early twentieth century. The research also presents the theoretical foundations of 

an analytical proposal that aims to incorporate into the structural analysis the 

unfolding of musical meaning. It seeks to unite, through the concept of multivalence, 

the studies of topics, schemata, narrativity and intertextuality. The work presents four 

multivalent analysis, one for each movement of the work. The results point to a work 

that constitutes a network of introversive and extroversive musical symbols, which 

makes a balance between formal and expressive tradition and the use of new sound 

materials. 

 
 

Keywords: Nepomuceno; Piano Trio; Multivalent Analysis; Musical Meaning; Topics; 

Schemata; Narrativity; Intertextuality. 
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1 INTRODUÇÃO 

No dia 16 de outubro de 1920, o compositor cearense Alberto Nepomuceno 

(1864-1920) faleceu no Rio de Janeiro. No dia seguinte após sua morte, foi biografado 

por Rodrigues Barbosa (1920, p. 1) na primeira página de O Jornal, recebendo o 

epíteto de “fundador da música brasileira”. Cinco dias depois, o escritor Coelho Neto 

anunciou o triunfo de uma obra que se sobreporia aos inimigos e à própria morte: “Os 

que confiam no seu gênio [...] afastem a lápide para a ressurreição. Os outros, esses, 

por mais que armem contra ele, [...] hão de cair deslumbrados pelo esplendor do 

prodígio” (COELHO NETO, 1920, p. 1). Porém, esse anúncio, em tons proféticos, não 

se cumpriu. E o “tempo [...] encarregar-se-ia de cimentar a lápide à entrada do 

sepulcro” (PEREIRA, 2007, p. 344), submetendo Alberto Nepomuceno e sua obra a 

um progressivo esquecimento e, consequentemente, poucas execuções sonoras.  

Nos últimos anos de sua vida, destacam-se duas obras de envergadura. São 

elas o Trio em fá sustenido menor (1916) e o ciclo de canções Le miracle de la 

semence (1916/1917). O presente trabalho analisa o Trio, por ser sua última obra 

instrumental de morfologia longa1, um campo de expressão que, entre os 

compositores brasileiros, seria “propício à consolidação da técnica composicional, às 

experimentações e tentativas de expansão do discurso musical e de superação 

estético-composicional” (VOLPE, 1994, p. 145). Um estudo analítico do Trio servirá, 

portanto, como um estudo de caso emblemático, permitindo uma melhor 

compreensão e um melhor posicionamento da obra do compositor no período de 

transição entre o romantismo e o modernismo brasileiros. 

Essa obra foi estreada pelo Trio Barrozo-Milano-Gomes2 no mesmo ano de 

sua composição3. O referido grupo realizou, em agosto de 1916, uma série de quatro 

_____________ 

1 Peças de morfologia curta: peças curtas de execução fácil e mediana, como peças líricas, serenatas, 
romances, danças, etc. Peças de morfologia longa: mais afins à forma-sonata, como quartetos de 
cordas, trios para piano, violino e violoncelo e sonatas para violino e piano ou violoncelo e piano 
(VOLPE, 1994).  

2 Barrozo Netto, piano; Humberto Milano, violino; Alfredo Gomes, violoncelo. Esse conjunto já existia 
por volta de 1900 e desempenhou importante papel na difusão da música de câmara no Rio de Janeiro 
(VOLPE, 1994, p. 138).  

3 A peça foi publicada pela Sampaio Araújo e Cia e Casa Arthur Napoleão. No Acervo de Música e 
Arquivo Sonoro da Biblioteca Nacional encontram-se dois exemplares da única edição da partitura 
mencionada acima, catalogadas como M785.73 N-I-1 e OR A-II M-25. Não há data de publicação, 
porém o exemplar OR A-II M-25 traz uma dedicatória autógrafa do compositor a Nini, datada de março 
1918. O manuscrito autógrafo pertence a família do pianista Joaquim Antonio Barrozo Netto (1881-
1941) e foi exposto na Exposição do Centenário do Nascimento de Alberto Nepomuceno, em 1964 
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recitais no Salão Nobre do Jornal do Commercio, no Rio de Janeiro. No primeiro 

recital, em 13 de agosto de 1916, o grupo apresentou o Trio op. 45 de Henrique 

Oswald. E no último, em 31 de agosto de 1916, o Trio em fá sustenido menor, de 

Alberto Nepomuceno (CASTRO, 1916, p. 4). No ano seguinte, em 27 de maio de 

1917, as duas obras foram executadas novamente, no mesmo recital e pelo mesmo 

grupo de câmara, no Salão do Jornal do Commercio. Cinco dias antes, em 22 de 

maio de 1917, o compositor francês Darius Milhaud (1892-1974) presenciou um 

ensaio das obras. Milhaud chegara ao Brasil em fevereiro de 1917 para servir como 

secretário da Legação da França, cujo titular era o poeta e diplomata Paul Claudel 

(1868-1955). Em pouco tempo, o compositor francês se tornou frequentador do meio 

artístico carioca e travou amizade com Oswald e Nepomuceno (CORRÊA DO LAGO, 

2012, p. 50-56). Em carta, datada de 23 de maio de 1917, publicada no Jornal do 

Commercio em 28 de maio de 1917, ele disse a Nepomuceno:  

[...] Eu quero vos dizer de toda a alegria que experimentei ontem 
ouvindo vosso bonito trio. [...] Eu reencontrei na audição de ontem, 
todas as qualidades de vigor, de grandeza, de profundidade de 
sentimento que havia sentido em vosso trio quando tão amavelmente 
o havia me mostrado ao piano. Espero que vós o publiqueis logo para 
que eu possa levá-lo à Europa e o submeter a meus amigos em Paris, 
logo que eu retorne4 [...] (CONCERTOS..., 1917, p. 4, tradução 
nossa5). 

Todavia, após ter regressado para França, Milhaud criticou duramente os 

compositores brasileiros em sua resenha “Brésil”, publicada na Revue Musicale de 

novembro de 1920:  

É lamentável que todos os trabalhos de compositores brasileiros, 
desde as obras sinfônicas ou de música de câmara, de Nepomuceno 
e Oswald [...] sejam um reflexo das diferentes fases que se sucedem 
na Europa, de Brahms a Debussy e que o elemento “nacional” não se 
exprima de maneira mais viva e mais original (apud MARTINS, 1995, 
p. 101). 

O que teria acontecido? Seria apenas uma questão de expressão do 

_____________ 

na Biblioteca Nacional. A capa do catálogo da exposição reproduz a primeira página do manuscrito.  
(EXPOSIÇÃO..., 1964).  

4 [...] Je tiens à vous dire toute la joie que j’ai éprouvée hier en entendant votre beau trio. […] J’ai 
retrouvé à l’audition d’hier, toutes les qualités de vigueur, de grandeur, de profundeur du sentiment 
que j’avais senties dans votre trio lorsque vous me l’aviez si aimablement montré au piano. J’espère 
que vous le publierez bientôt pour que je puisse l’emporter en Europe et le faire soumettre à mes amis 
de Paris, lorsque je rentrerai [...] (CONCERTOS..., 1917, p. 4). 

5 Todas as citações de textos originalmente em língua estrangeira serão de “tradução nossa”, exceto 
quando especificado nas referências. 
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elemento nacional? Ou teria Milhaud percebido que as obras de Oswald e de 

Nepomuceno não comungavam com o modernismo adotado por ele? Muitas vezes, 

a obra de Oswald foi comparada a autores progressistas como César Franck, Fauré, 

Saint-Saëns e até Debussy (MARTINS, 1995, p. 97). E na obra de Nepomuceno 

podem ser encontrados elementos harmônicos e estruturais com “aspectos de 

modernidade” (COELHO DE SOUZA, 2006a) ou com “vínculos modernistas” 

(GOLDBERG, 2007). Ainda assim, apesar dos elementos progressistas, não teria 

Milhaud avaliado que essas obras continuavam ligadas ao passado? 

Se o conceito de modernismo for colocado da mesma maneira de Corrêa do 

Lago (2010, p. 25), representando um “corte radical em relação à tradição romântica 

do século XIX, e – não só do ponto de vista da linguagem como, sobretudo, da retórica 

musical”, então se deve indagar, como questão central da pesquisa: quais são os 

elementos estruturais e expressivos, ou as combinações de ambos, no Trio de 

Nepomuceno, que apesar de estarem ligados ao progresso musical, ainda assim 

guardam relações de continuidade e não de ruptura com o passado musical? 

A partir dessa questão motivadora, delineou-se o objetivo da pesquisa, que 

foi conhecer os elementos estruturais e expressivos, ou as combinações de ambos 

advindos da investigação analítica da obra em tela, a fim de compreender como suas 

relações estabelecem a continuidade com o passado musical, mesmo representando 

um aporte progressista.  

Para tanto, esta investigação partiu de duas hipóteses iniciais que foram 

validadas ao longo da pesquisa. A primeira é a ideia de que Nepomuceno não era 

um modernista nacionalista avant la lettre, isto é, ele não era um precursor do 

movimento modernista de caráter nacionalista. A segunda afirma que apesar do uso 

de elementos composicionais progressistas, Nepomuceno continuou a utilizar 

elementos musicais de expressão, que constroem a produção de sentido, ligados ao 

passado musical, não havendo ruptura, portanto. 

De fato, autores de sua época, que o conheceram em vida, chamavam-no de 

autor de uma música nacional. Guilherme de Mello (1867-1932), autor do livro A 

música no Brasil: desde os tempos coloniais até o primeiro decênio da República, 

publicado em 1908, dedica um bom número de páginas a Nepomuceno, situando-o 

no chamado período de nativismo. Para Mello, com o advento do regime republicano 

no Brasil, inaugurou-se um “período de nativismo”, que veio substituir o “período de 

degradação”, como ele considera a influência da música italiana nos anos finais do 
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Império (MELLO, 1908, p. 297-366). Assim, Mello valoriza Nepomuceno, por ser este 

um adepto das correntes germânica e francesa, em detrimento da italiana.  

Após a morte de Nepomuceno e já sob o impacto da Semana de Arte 

Moderna de 1922, há uma mudança de visão sobre a sua obra. Em 1926, quase vinte 

anos após o livro de Guilherme de Mello, é publicada a primeira edição do livro de 

Renato Almeida (1895-1981), intitulado História da Música Brasileira. Para Renato 

Almeida, a música anterior ao contexto modernista dos anos de 1920 foi uma espécie 

de “preparação”. Compositores como Alexandre Levy e Alberto Nepomuceno já 

iniciavam o movimento em direção a uma música nacional, enquanto outros como 

Leopoldo Miguez e Henrique Oswald apenas copiavam as formas e estruturas 

europeias, não contribuindo para a formação da verdadeira música nacional.  

Podemos caracterizar o esforço da nossa música, na geração que veio 
de 1890 para cá, pela procura de uma expressão brasileira, não 
simplesmente imitativa, nem tampouco regionalista, mas que tenha 
raízes profundas na terra, no sentimento da gente e nos pendores da 
alma nacional (ALMEIDA, 1926, p. 111).  

Almeida considera a obra de Nepomuceno como parte dessa geração que 

procurava a expressão brasileira. Ele caracteriza sua obra da seguinte maneira: 

É a manifestação de uma personalidade ardente e inquieta, que não 
atingiu à suprema energia criadora da arte nacional, nessa síntese 
admirável que o artista é um predestinado, mas foi um precursor, 
deixando em sua obra a gênese desse esforço ousado e trágico, que 
já sentimos vingar (ALMEIDA, 1926, p. 115, grifo nosso). 

Estava lançada a tese de ser Nepomuceno um “precursor” do nacionalismo, 

mas ainda não plenamente um nacionalista.  Mario de Andrade, em um artigo de 

1939, aprofundaria essa diferença, classificando a obra do compositor cearense de 

“deficiente” (ANDRADE, 1991, p. 24). Essa tese da imagem de Nepomuceno como 

precursor ou sua variante, inaugurador, viria a ser reproduzida nas gerações 

seguintes de autores, dentre os quais Luiz Heitor Azevedo (1952), Dulce Lamas 

(1964), Bruno Kiefer (1976), Gerard Béhague (1971,1979), Vasco Mariz (1981) e José 

Maria Neves (1981)6.  

Desse modo, como observa Avelino Pereira (2007, p. 21), a maioria da obra 

de Nepomuceno foi desqualificada, pois “segundo essa tradição, a parte interessante 

_____________ 

6 Pormenores sobre as diferenças conceituais das abordagens sobre a posição de Nepomuceno na 
musicologia brasileira foram estudados por Rogério S. de Moura (2008), especialmente o capítulo 5, 
p. 151-168.  
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de sua obra são as peças em que o cearense exercitou o ofício de compor a partir 

das tradições musicais rurais ou urbanas do país”.  

Em 1985 foi publicada, por Sérgio Alvim Corrêa, neto do compositor, a 

primeira edição7 do catálogo geral das obras de Nepomuceno. O catálogo incluía 

dados biográficos, programas de concerto, resumo dos concertos regidos por ele, 

discografia e bibliografia disponíveis naquele momento. Segundo Taddei (2015, p. 1), 

“ao chamar a atenção para a extensão de uma produção pouco conhecida, o catálogo 

de Corrêa despertou a curiosidade de muitos músicos, intérpretes e pesquisadores 

[...]”. A partir de então, a obra de Nepomuceno começa a ser reavaliada. Em estudos 

mais recentes, o cosmopolitismo de Nepomuceno passou a ser valorizado e estudado 

com maior rigor analítico.  

Norton Dudeque, por exemplo, identificou “aspectos que correspondem às 

instruções pedagógicas adotadas no ensino acadêmico de Berlim na época dos 

estudos de Nepomuceno” (DUDUQUE, 2005, p. 228). Dudeque (2010) também deu 

interessante solução ao problema do nacionalismo em Nepomuceno. Ao analisar a 

Série Brasileira, ele utilizou o conceito de Realismo em música para compreender a 

narrativa musical, identificando “elementos realistas em todos os movimentos da 

obra, cada qual com seu foco distinto – natureza, urbanidade, aspectos sociais e 

políticos [...]” (DUDEQUE, 2010, p. 160).  

Rodolfo Coelho de Souza, explorando também o tema, dedicou-se ao estudo 

das canções de Nepomuceno sobre textos estrangeiros. Coelho de Souza (2006a) 

encontra elementos característicos da harmonia progressista germânica (acordes 

aumentados, harmonias errantes, tonalidade suspensa, escala de tons inteiros, etc.) 

em canções como Oraison (poema de Maeterlinck) e Einklang (poema de Lenau). 

Em outro artigo, Coelho de Souza (2007, p. 5) demonstra que “as canções de Brahms 

são a fonte provável dos modelos que Nepomuceno utilizou quando se deixou 

influenciar pelo Lied alemão”. Coelho de Souza resume as características do 

cosmopolitismo de Nepomuceno ao dizer que o compositor tem uma marcante 

“capacidade de absorver as mais diversas influências das diferentes escolas de 

composição pelas quais passou, incorporando-as à sua linguagem de maneira 

individual” (COELHO DE SOUZA, 2005, p. 68).  

_____________ 

7 A segunda edição, aumentada, saiu em 1996. Consultar Corrêa (1996).  
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Outro importante estudo é o de Avelino Pereira (2007), dedicado a reconstruir 

a vida e a obra de Nepomuceno, retratando a vida musical da Primeira República por 

meio do mapeamento das condições materiais de produção da música. Para Pereira, 

Nepomuceno é o “elo que liga o modernismo brasileiro a Francisco Manuel da Silva, 

a José Maurício e à música do Brasil colonial, antecedentes de uma longa história de 

educação musical no Brasil” (PEREIRA, 2007, p. 363). Segundo Pereira, 

Nepomuceno não era nacionalista, embora fosse comprometido com a música 

nacional.  

Aprofundando a questão do cosmopolitismo, João Vidal (2011) dedicou-se 

ao estudo do germanismo em Nepomuceno, à luz de suas relações com fontes 

musicais austro-germânicas. Para isso, utilizou os conceitos de recepção e 

intertextualidade, identificando em obras iniciais de Nepomuceno um paradigma 

brahmsiano. É ainda dentro dessa linha que também se situa a pesquisa de Robison 

Moura Bueno (2013), ao levantar elementos que elucidam a influência dos estudos 

que Nepomuceno realizou na França ao final do século XIX. Essa dissertação 

apresenta uma edição da partitura da Électre e, a partir de sua análise, situa 

Nepomuceno próximo das personalidades e ideais estéticos da Schola Cantorum, do 

pseudomodalismo francês e da influência de Camille Saint-Saëns.   

No campo da análise musical, destaca-se um recente estudo, completo e 

sistemático, do episódio lírico Ártemis. Rita de Cássia Taddei (2015) analisou a 

estruturação harmônica dessa obra, constatando o uso sistemático do cromatismo 

pós-wagneriano. Para isso, utilizou a teoria neo-riemanniana, em especial a teoria 

das transformações cromáticas de David Kopp (TADDEI, 2015, p. 75-106).  

Especial atenção deve ser dada a tese de Luiz Guilherme Goldberg (2007). 

O autor inicia por estabelecer um quadro conceitual sobre o modernismo, explicitando 

diferentes abordagens, sobretudo sob os vieses técnico, estético e ideológico. Em 

seguida, ele estuda a transposição dessas abordagens para o contexto da belle-

époque brasileira. Perpassa pelo estudo o inconformismo de Nepomuceno ter sido 

chamado, em vida, de moderno e esse modernismo ser, em seguida, negado pela 

geração posterior. Para ele, “o politonalismo, escalas pentatônicas ou hexatônicas, 

paralelismos, harmonias expandidas, entre outros recursos, são expedientes 

empregados por Nepomuceno que podem retratar um compositor moderno” 

(GOLDBERG, 2007, p. 55).  

Por conseguinte, Goldberg insere Nepomuceno na primeira geração 
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modernista brasileira ao constatar procedimentos como “as estruturas harmônicas 

duplas (Le Miracle de la Semence), a bitonalidade (Variations sur un Thème Original, 

Trio) ou mesmo o modalismo (Variations sur un Thème Original, Trio)” (GOLDBERG, 

2007, p. 191). Por fim, conclui classificando o compositor cearense como um 

“modernista eclético”, um “representante da ambivalente cultura brasileira da Primeira 

República” (GOLDBERG, 2007, p. 190).  

Depreende-se, desse quadro teórico, que houve uma renovação nos estudos 

sobre Nepomuceno, na tentativa de superar seu “esquecimento” e sua posição 

secundária. Até o momento, no entanto, a maioria desses estudos se concentrou na 

formação inicial de Nepomuceno e em obras compostas entre o final da última década 

do século XIX e os primeiros anos do XX. Daí a importância de uma análise detalhada 

do Trio de Nepomuceno, para se compreender e avaliar o estilo maduro do 

compositor, pois o Trio, enquanto sua última obra instrumental de morfologia longa, 

seria o repositório de todas as confluências absorvidas.  

Portanto, o problema aqui aventado é um problema analítico e, dada suas 

peculiaridades, dotado de dimensões estruturais e expressivas. Ao se assumir e 

valorizar o plano expressivo de uma obra musical, admite-se o problema da 

significação em música, bem como a complexidade analítica gerada pelo significado 

musical e, “para entender a música no seu sentido mais completo, é preciso estar 

disposto a considerar uma variedade de perspectivas”8 (PEARSALL; ALMÉN, 2006, 

p. 2). Ou seja, é necessário um estudo analítico que considere as múltiplas 

dimensões que perpassam pela obra analisada.  

Até o momento, a análise mais completa do Trio de Nepomuceno foi 

empreendida por Goldberg (2007, p. 130-162). Apesar de bem fundamentada, ela 

contempla apenas uma dimensão da obra, com a identificação de materiais 

harmônicos e escalares e sua organização dentro da forma musical. O problema 

desse tipo de análise, de tendência formal e estruturalista é que, apesar de correta, 

ela é insuficiente. Ela deixa de lado o conteúdo expressivo e pode levar a resultados 

parcialmente válidos.  Ela “conta somente uma parte da história”, nas palavras de 

Agawu (2014, p. 489).  

Ao contrário de Goldberg, Coelho de Souza (2008) afasta de Nepomuceno, 

_____________ 

8 To understand music in its fullest sense, then, is to be willing to entertain a variety of perspectives 
(PEARSALL; ALMÉN, 2006, p. 2). 
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ao mesmo tempo, a caracterização de “romântico conservador” e de “modernista 

iconoclasta”. Ao analisar a Suíte Antiga, ele constata que não há adoção do princípio 

da invenção modernista: “Nepomuceno desenvolve sua música a partir de dois 

paradigmas característicos do século XIX: o estudo de modelos formais abstratos e 

a imitação de obras primas dos grandes compositores” (COELHO DE SOUZA, 2008, 

p. 79).  

Para chegar a essa constatação, Coelho de Souza emprega em suas 

análises a teoria contemporânea da significação musical, utilizando-se dos conceitos 

de tópica, intertextualidade e narratividade, entre outros. Assim, em determinadas 

canções, às quais a musicologia tradicional atribuía traços de pré-nacionalismo, os 

pretensos “elementos folclóricos” seriam, na verdade, tópicas. Para Coelho de Souza 

(2010, p. 46), “o estilo das canções de Nepomuceno nasce e se forja na assimilação 

de estilos e tópicos da música romântica universal, e não, como se pretendeu, apenas 

pela manipulação de registros folclóricos brasileiros”. 

Nepomuceno estaria mais afinado com o pensamento de Vincent d’Indy 

(1851-1931), para quem o progresso era como uma espiral que se voltava sobre si 

mesma para tomar impulso para frente (PASLER, 1991, p. 402). Isso contraria 

Milhaud que, seguindo a atitude modernista, “estava envolvido no processo de 

reinventar a tradição para refletir seus próprios gostos e aspirações”9 (KELLY, 2003, 

p. 35). Para isso, Milhaud elaborou uma lista onde figuravam suas influências 

negativas, positivas e a linha de descendência artística a qual ele fazia parte. Como 

influências negativas, constavam Wagner, Franck e a Schola Cantorum. 

Para a demonstração da segunda hipótese, é necessária uma análise que 

aborde a obra em suas várias dimensões, ou seja, uma análise multidimensional ou 

multivalente, levando em consideração os vários elementos da teoria contemporânea 

da significação musical.  

Isso posto, neste primeiro capítulo, a Introdução, situou-se o problema, 

apresentou-se o estado da arte dos estudos sobre Nepomuceno e foram 

estabelecidas as hipóteses desta investigação analítica. 

No segundo capítulo, são apresentados os contextos musical e ideológico 

nos quais estava inserido o compositor e dos quais derivam sua formação musical e 

_____________ 

9 He was involved in the process of reinventing tradition to reflect his own tastes and aspirations (KELLY, 
2003, p. 35). 
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humanística, destacando-se sua formação francesa. Nesse capítulo, procura-se 

equacionar o problema do conceito de modernismo por meio das noções conflitantes 

de progresso vigentes na França do final do século XIX e início do XX.  

O terceiro capítulo é dedicado a apresentar as ferramentas analíticas que 

serão utilizadas na tese. Nele, o problema do significado musical é colocado frente 

às questões de adequação analítica. São apresentados também os fundamentos 

teóricos das várias dimensões analíticas às quais o objeto será submetido: teoria das 

funções formais, teoria das tópicas, teoria dos esquemas, narratividade e 

intertextualidade. O capítulo é informado pelas concepções de multivalência, como 

teorizadas em termos musicais por James Webster.  

O quarto capítulo apresenta a primeira análise multivalente deste trabalho, a 

do primeiro movimento do Trio, investigando de forma independente os aspectos 

estruturais e de conteúdo expressivo. Em seguida, de posse dos resultados advindos 

dessas duas dimensões, é realizado um exercício hermenêutico de caráter 

multivalente, onde cada ocorrência musical é tratada como um elemento expressivo-

estrutural, permitindo-se estabelecer a trajetória narrativa e reconhecer o diálogo 

intertextual. Ao final do capítulo, é apresentado o diagrama multivalente do 

movimento analisado.  

O quarto capítulo estabelece, assim, um modelo, que é seguido, com 

algumas adaptações, pelos próximos capítulos (5, 6 e 7), analisando cada qual os 

movimentos restantes do Trio. Cada um deles também é finalizado por um diagrama 

multivalente que expressa o movimento analisado.  

Cada capítulo, a partir do segundo, é finalizado com uma conclusão parcial 

onde são sumarizados os conceitos mais importantes ou, nos capítulos analíticos, os 

elementos mais importantes revelados em cada análise. Complementarmente, os 

anexos trazem as partituras do Trio com anotações analíticas, cuja consulta é 

fundamental para a dinâmica de leitura e interpretação deste trabalho.  
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2 CONTEXTO IDEOLÓGICO-MUSICAL 

2.1 MODERNISMO E PROGRESSO 

Como relatado na introdução deste trabalho, Alberto Nepomuceno já foi 

classificado de várias maneiras: nacionalista, precursor, iniciador, moderno e 

cosmopolita, entre outros termos. Para Goldberg (2007), o cerne conceitual do 

problema reside nas diversas acepções que o termo modernismo assume na 

transição para o século XX e mesmo nas primeiras décadas desse século. “Esta 

diversidade de concepções refletia a própria diversidade e contradições dos novos 

tempos” (GOLDBERG, 2007, p. 20). O pesquisador aborda então as acepções do 

termo sob os vieses técnico, estético e ideológico, para, em seguida, identificar três 

etapas no modernismo brasileiro. A primeira, de tendência internacionalista; a 

segunda, de tendência nacionalista; e a terceira, de tendência internacionalista 

novamente. Para ele, Nepomuceno pertence à primeira fase.  

Goldberg apresenta ainda dados históricos, sociais e filosóficos que 

demonstram as filiações estético-ideológicas de Nepomuceno como sendo 

pertencentes à primeira fase do modernismo, cobrindo os vieses estético e 

ideológico. Em seguida, cobrindo o viés técnico, realiza análises de obras 

consideradas como modernas. Outra constatação de Goldberg é o fato de que muitos 

contemporâneos de Nepomuceno o consideravam como um compositor moderno. É 

o caso do crítico Luiz de Castro, que publicou seu texto no dia seguinte à estreia do 

Trio: 

Acompanhando, como todo artista digno desse nome, a evolução 
musical, elle se tornou um compositor completamente moderno, que 
não recua deante das mais ousadas combinações harmonicas, sem 
que, entretanto, haja nellas cousa alguma que offenda os ouvidos 
(CASTRO, 1916, p. 4, grifo nosso). 

A estreia do Trio também foi presenciada pelo compositor francês André 

Messager1 que, poucos dias depois, publicou: 

_____________ 

1 André Messager (1853-1929) foi um compositor, organista, pianista e regente francês. Foi aluno de 
Saint-Saëns e Fauré. Ao se consultar os jornais cariocas das primeiras décadas do século XX, pode-
se perceber que esteve muitas vezes no Brasil regendo óperas e concertos.  
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[...] Patético no primeiro movimento, comovente no andante, cheio de 
verve e originalidade rítmica no Scherzo, potente e voluntário no final 
que resume e comenta a obra inteira, tal é este Trio que coloca desde 
a primeira ação seu compositor no rol dos melhores da música 
moderna2 (MESSAGER3, 1916, grifo nosso).  

Apesar de toda exposição conceitual de Goldberg sobre o modernismo e as 

manifestações da época, uma solução diferente é proposta nesta tese. As palavras 

moderno, modernidade e modernismo são polissêmicas e geram grande confusão, 

sem contar que expressões de época são difíceis de avaliar quanto ao verdadeiro 

significado. Um exemplo muito claro dessa polissemia de época pode ser encontrado 

em um comentário crítico, publicado em O Jornal, de 20 de maio de 1920, sobre um 

recital de Arthur Rubinstein:  

[...] sentou-se o pianista a um piano Bechstein e fez ouvir na primeira 
parte a “Fantasia e Fuga”, de Bach-Liszt, e o “Prelúdio, Choral e Fuga”, 
de Cesar Franck. Essa approximação do fundador da musica moderna 
com o grande creador de uma moderna escola de musica; essa 
successão de Bach illustrado pelo grande genio pianistico de Liszt, 
pelo grande compositor que abriu novos horizontes à arte 
desvendando novos ideaes para os creadores, foi de um effeito 
extraordinario, [...] (CHRONICA..., 1920, p. 12). 

Nesse excerto de 1920, portanto dois anos antes da Semana de Arte 

Moderna, Bach é o “fundador da música moderna”, e Liszt o “criador de uma moderna 

escola de música”. Na mesma frase, dois sentidos diferentes para mesma palavra. 

Como esclarecem Beard e Gloag (2005, p. 109), “claramente, qualquer época 

histórica pensa de si mesma como ‘moderna’, como o novo em contraste com o velho 

[...]4”. Nesse sentido, é fato que os compositores europeus dos anos 1880 e 1890, 

tais como Richard Strauss, Mahler, Debussy, Elgar, Sibelius, Nielsen e Glazunov, 

chamavam-se a si mesmos de modernistas, “algo como um movimento jovem, não 

como românticos tardios – como agora ficou claramente estabelecido”5 

(HEPOKOSKI, 2002, p. 456).  

_____________ 

2 Pathétique dans le premier morceau, émouvant dans l’andant, plein de verve et d’originalité rythmique 
dans le Scherzo, puissant et volontaire dans le final qui résume et commente l’œuvre entière, tel est 
ce Trio que place du premier coup son auteur au rang des meilleurs de la musique moderne 
(MESSAGER, 1916).  

3 Tradução de Luiz G. Goldberg (2007, p. 131).  
4 Clearly, any historical epoch thinks of itself as ‘modern’, as the new in contrast to the old […] (BEARD 

e GLOAG, 2005, p. 109). 
5 […] as something of a youth movement, not as ‘late Romantics’ – has now been clearly established 

(HEPOKOSKI, 2002, p. 456).  
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Porém, o termo modernista, empregado por eles, não corresponde ao que se 

usa atualmente como conceito corrente na História da Música e na Musicologia. 

Apesar de já embrionariamente proposta como “História da Música de acordo com 

épocas” (ADLER; MUGGLESTONE, 1981, p. 14) desde 1885 por Guido Adler6, a 

chamada “história dos estilos” começou a se estabelecer somente a partir de 1911 

com o próprio Adler em seu livro Der Stil in der Musik (1911). A palavra barroco, por 

exemplo, na década de 1920, deixou de ser sinônimo de época de decadência para 

ser um estilo de uma época (DAHLHAUS, 1997, p. 23-28). Da mesma forma, o 

conceito de modernismo como um período da história da música atingiu o consenso 

histórico depois de 1945.  

Assim, outra palavra pode ser mais promissora:  progresso. É claro que essa 

palavra também é polissêmica, mas parece ter sido empregada de maneira mais 

específica entre os anos de 1890 e 1920, sobretudo em contexto francês. É 

interessante notar que as várias concepções estéticas sobre música surgidas durante 

o século XIX já lidavam com categorias conceituais como progresso, modernidade e 

vanguarda. Segundo John Williamson (2002, p. 292), “na primeira metade do século 

XIX, pelo menos até Baudelaire, moderno e romântico tendiam a ser sinônimos”7. 

Isso foi sofrendo ajustes e mudanças durante esse século e “ao se juntarem as ideias 

sociais e políticas de progresso na arte com a noção de obra de arte autônoma, o 

progresso gradualmente deu origem ao modernismo e à ideia de vanguarda”8 

(WILLIAMSON, 2002, p. 289).   No entanto, como adverte Williamson, as concepções 

de progresso trazem necessariamente uma bagagem historicista e não se coadunam 

com o lado mais radical do modernismo. Frederick Karl coloca claramente o 

problema:  

Os modernistas, em quase todas as suas fases inovadoras, veem-se 
não como parte de uma tradição, mas como a-históricos, [...] Em 
qualquer estágio, o modernismo deve romper não apenas com a 

_____________ 

6 Guido Adler (1855-1941) foi um musicólogo austríaco e um dos fundadores da musicologia como 
disciplina (Musikwissenschaft). Foi um dos primeiros estudiosos da música a reconhecer a relevância 
dos fatores socioculturais para a música (Musiksoziologie), fornecendo assim um contexto mais amplo 
para a crítica estética que, com a biografia, havia sido o foco principal da erudição da música do 
século XIX.  

7 in the first half of the nineteenth century, at least until Baudelaire, modern and Romantic tended to be 
synonymous (WILLIAMSON, 2002, p. 292).  

8 […] in the coming together of social and political ideas of progress in art and the notion of the 
autonomous artwork, progress gradually gave birth to modernism and to the idea of the avant-garde 
(WILLIAMSON, 2002, p. 289).  
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arte tradicional, mas com a cultura humanística tradicional, que está 
ligada ao processo histórico9 (KARL, 1985, p. xii, grifo nosso). 

Em contexto brasileiro, progresso e mudança vinham acontecendo no Rio de 

Janeiro nas duas primeiras décadas do século XX, como comenta Paulo Guérios: 

Essa consolidação política criou condições para que a então capital da 
República fosse reconstruída e se tornasse a vitrine do país no 
exterior. As reformas foram implementadas pelo sucessor de Campos 
Sales, o também paulista Rodrigues Alves, entre 1903 e 1906, e 
capitaneadas pelo prefeito por ele indicado, Francisco Pereira Passos, 
arquiteto e ele próprio filho de fazendeiros (GUÉRIOS, 2003, p. 55).  

Pereira Passos, que havia estudado arquitetura em Paris, despejou as 

pessoas sem recursos dos cortiços, destruiu as antigas ruelas do centro da cidade e 

abriu largas avenidas e boulevards. Além disso, o prefeito queria extinguir vários 

costumes considerados “bárbaros e incultos” do Rio de Janeiro, como o comércio de 

leite com vacas, criação de porcos, o entrudo e os cordões. Estava se estabelecendo 

um ambiente civilizador, onde os hábitos e a estética parisienses eram elogiados. 

Nos primeiros anos do século XX, em algumas ruas cariocas, frequentadas por 

intelectuais e literatos, as pessoas falavam entre si e faziam comentários em francês, 

como se vivessem em uma Paris imaginada (GUERIOS, 2003, p. 49-53).  

Essas mudanças são reflexos diretos da ideologia do positivismo, como 

esclarece Marcia Camargos:  

[...] sob o estímulo do positivismo de origem francesa, ganhou corpo, 
entre a elite cultural e os governantes, uma ideologia que via a 
educação como o primeiro problema nacional. Uma das metas 
prioritárias da República era modificar a precária situação do ensino 
herdado da monarquia. Com o fim do analfabetismo e o acesso da 
população à instrução pública, acreditava-se, viria o progresso em 
todos os setores (CAMARGOS, 2003, p. 136, grifo nosso).  

É esse o ambiente que Nepomuceno encontrou no Rio de Janeiro ao voltar 

justamente de Paris. Nessa cidade, ele realizou seus estudos finais com o organista 

Alexandre Guilmant, cofundador da Schola Cantorum, e também conheceu os outros 

fundadores, Vincent d’Indy e Charles Bordes, além de Saint-Saëns e Debussy. Deve-

se esclarecer, no entanto, que Nepomuceno não estudou na Schola Cantorum 

enquanto instituição física, como foi difundido pela tradição musicológica. O 

_____________ 

9 Modernists in nearly all their innovative phases view themselves not as part of a tradition but as 
ahistorical, […] At any given stage, Modernism is to break not only with traditional art but with traditional 
humanistic culture, what is connected to historical process (KARL, 1985, p. xii).  
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compositor voltou para o Brasil em julho de 1895 e a Schola, que só veio a ter uma 

sede em março de 1896, teve seus primeiros alunos e primeiras aulas em outubro de 

1896 (BUENO, 2013, p. 77-82; COMBARIEU; DUMESNIL, 1958, p. 20-24).  

 Nepomuceno continuaria em estreitas relações com a Europa. Em 1900, ele 

voltou para uma entrevista com Gustav Mahler, em Viena, acerca da encenação de 

Ártemis, que não se realizou. Passou ainda por Berlim e Cristânia (Noruega), onde 

se recuperou de sérios problemas de saúde. Em 1910, fez sua terceira viagem, desta 

vez como regente de concertos sinfônicos de música brasileira, passando por 

Bruxelas, Genebra e Paris (PEREIRA, 2007, p. 137-139 e 219-221). Segundo Corrêa 

(1996, p. 12), em Paris, visitou Debussy e dele recebeu uma partitura autografada de 

Pelléas et Mélisande. Em 1915, fez uma quarta viagem à Europa, para assistir à 

estreia europeia de sua ópera Abul em Roma.  

Coelho de Souza (2005) demonstrou a influência francesa em Nepomuceno 

ao analisar suas canções sobre poemas franceses. Particularmente esclarecedora é 

análise comparativa das canções de Nepomuceno e Ernest Chausson sobre o 

mesmo poema, Oraison do simbolista belga Maurice Maeterlinck. Enquanto 

Chausson mescla deslizamento cromático com paralelismos modais, caracterizando 

um wagnerismo “afrancesado”, Nepomuceno “tempera o cromatismo com um sabor 

de simetrias de tons inteiros, num caminho paralelo aos que desenvolveu-se também 

na música de Debussy” (COELHO DE SOUZA, 2005, p. 76).  

As relações de Nepomuceno com a cultura musical europeia, sobretudo 

francesa, também podem ser percebidas em seu repertório, enquanto regente 

orquestral. Segundo Corrêa (1996, p. 15-16), entre 1892 e 1919, ele regeu 113 

concertos sinfônicos e espetáculos operísticos. Entre seus contemporâneos 

internacionais, dos quais estreou as obras no Brasil, podem ser citados: Balakirev, 

Bazzini, Borodin, Chabrier, Charpentier, Chausson, Debussy, Dukas, Glazunov, 

Guiraud, Lacome, Lalo, Lekeu, Massenet, Milhaud, Pierné, Rabaud, Ravel, Rebikov, 

Rimski-Kosakov, Roussel, Saint-Saëns, Smetana e Svendsen (CORRÊA, 1996, p. 

16).  

Essa forte relação com a cultura musical francesa foi constada por Milhaud 

que, em 1920, escreveu: 

O papel da França na cultura musical do Brasil é muito preponderante. 
Graças aos compositores Alberto Nepomuceno e Henrique Oswald, 
que foram diretores do Conservatório do Rio de Janeiro, a biblioteca 
deste estabelecimento possui todas as partituras de orquestra de 
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Debussy e de todo o grupo da SMI10 ou da Schola, como também 
todas as obras publicadas do Sr. Satie11 (apud DUCHESNEAU, 1997, 
p. 121).  

Portanto, avaliar as noções de progresso vigentes na França, sobretudo em 

Paris, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, poderia 

equacionar a questão e esclarecer melhor o papel de Nepomuceno naquele instante 

da música brasileira.  

2.2 NOÇÕES CONFLITANTES DE PROGRESSO  

A cidade de Paris, após 1871, com o final da Guerra Franco-Prussiana, 

expandiu suas funções de centro musical da Europa. Isso aconteceu porque os 

republicanos entenderam que as atividades musicais eram uma forma de demonstrar 

a regeneração do país após a guerra, mantendo o apoio às grandes instituições 

musicais. A expansão da vida musical parisiense resultou em um amálgama de 

produtores, compositores, fabricantes de instrumentos musicais, artistas, editores, 

críticos e professores, juntamente com um grande público em potencial. Após cerca 

de vinte anos de estabilidade, por volta de 1890, surge um debate em torno da ideia 

de mudança. Seria ela desejável e o que poderia simbolizar para a sociedade? A 

mudança musical poderia motivar, ou simbolizar, uma mudança social? Poderia a 

mudança musical provocar mudanças nas pessoas ou imbuir valores?  

Para os republicanos, que celebravam a estabilidade política, e a França era 

a única república na Europa, qualquer indício de mudança era visto como um risco. 

O medo cresceu na década de 1890, pois um número crescente de socialistas chegou 

ao parlamento, os anarquistas protestaram através de atos aleatórios de violência e 

o caso Dreyfus12 causou divisões internas em cada parte da sociedade (PASLER, 

1991, p. 389).  

_____________ 

10  SMI, Société Musicale Indépendante, fundada em 1910 por iniciativa de Maurice Ravel e presidida 
por Gabriel Fauré. “O comitê fundador da SMI compreendia Louis Aubert, André Caplet, Roger-
Ducasse, Jean Huré, Charles Koechlin, Maurice Ravel, Florent Schmitt e Émile Vuillermoz” 
(DUCHESNEAU, 1997, p. 66).  

11 Le rôle de la France dans la culture musicale au Brésil est tout à fait prépondérant. Grâce aux 
compositeurs Alberto Nepomuceno et Henrique Oswald, qui ont été tous deux directeurs du 
Conservatoire de Rio de Janeiro, la bibliothèque de cet établissement possède toutes les partitions 
d’orchestre de Debussy et de tout le groupe de la SMI ou de la Schola, ainsi que toutes les œuvres 
publiées de M. Satie (apud DUCHESNEAU, 1997, p. 121). 

12 O caso Dreyfus foi um escândalo político que se centrou na condenação fraudulenta por alta traição 
de Alfred Dreyfus em 1894, oficial de artilharia do exército francês, de origem judaica. A farsa foi 
acobertada por uma onda de nacionalismo e xenofobia que invadiu a Europa no final do século XIX. 



36 

 

Nesse contexto, os socialistas acreditavam que a música incitava as pessoas 

a agir e viver de uma forma melhor. Já para os aristocratas, a música fornecia os 

meios de escapar do presente e buscar a nostalgia dos tempos antigos. Esses dois 

grupos entendiam de maneira diferente a natureza do conceito de mudança, mas os 

dois colocavam a palavra “progresso” na ordem do dia. Socialistas e aristocratas 

representavam os extremos opostos, mas não eram os únicos no debate intelectual 

da época. A pesquisa de Jann Pasler (1991) identifica, no mínimo, quatro noções 

diferentes de progresso com suas repercussões na esfera musical.  

2.2.1 O Progresso como Expansão sem Limites 

A palavra progresso foi originalmente usada pela Academia Francesa no 

século XVII para defender a superioridade dos pensadores seiscentistas sobre seus 

predecessores13. O significado da palavra foi sofrendo variações até ser plenamente 

adotado pelo positivismo do final do século XIX. A primeira noção pensa o progresso 

como uma expansão sem limites. Trata-se de uma ideia advinda do positivismo de 

Auguste Comte14 e foi usada pela burguesia para validar e contextualizar o sucesso 

do desenvolvimento industrial.  

Isso resultou em um desenvolvimento técnico que redefiniu muitos 

instrumentos musicais, expandindo os aspectos dinâmicos, cromáticos e timbrísticos. 

Uma consequência dessa expansão foi o crescimento da orquestra, refletindo no 

público do final do século XIX um também crescente gosto por programas orquestrais 

com enorme quantidade de executantes.  

Outra consequência foi que os compositores da virada do século XIX para o 

XX continuaram progressivamente a utilizar acordes cada vez mais complexos. 

Diferente dos compositores germânicos e austríacos, que mantiveram o cromatismo 

dentro de uma tonalidade funcional, os franceses usaram harmonias não 

catalogadas. “A complexidade harmônica em sua música advém mais 

frequentemente da ressonância cordal do que da ambiguidade tonal. Eles 

_____________ 

13 Fato histórico que ficou conhecido como “la querelle des anciens et des modernes”. De um lado, 
liderados por Boileau, aqueles que sustentavam que a criação literária deveria ser uma imitação dos 
autores da antiguidade. Do outro, representados por Charles Perrault, aqueles que acreditavam que 
os autores antigos não eram indispensáveis e que era necessário inovar (LECOQ, 2001).  

14 Auguste Comte (1798-1857) foi um filósofo francês, considerado o pai da Sociologia e fundador do 
positivismo.  
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empilhavam intervalos em números crescentes, sem necessariamente resolvê-los”15 

(PASLER, 1991, p. 391). 

Um exemplo dessa prática, apontado por Pasler, são os acordes de décima-

primeira usados por Maurice Ravel em suas Valses nobles et sentimentales, 

compostas em 1911. A figura 2.1 mostra os seis últimos compassos da primeira valsa, 

conforme a análise de Adwell e Schachter (2002). Tem-se aqui não simplesmente 

segundas e quartas adicionadas, mas o resultado da sobreposição de terças. No 

exemplo, “um acorde de ii7 é sustentado enquanto, primeiro, uma 9.ª e, então, uma 

11.ª são acrescentadas; finalmente todas as seis notas soam simultaneamente”16 

(ADWELL; SCHACHTER, 2002, p. 483). 
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Figura 2.1 – M. Ravel, Valses nobles et sentimentales, I, c. 75-80. Análise de Adwell e Schachter 
(2002, p. 484). 

 
 

Além disso, muitos compositores franceses acreditavam que o progresso em 

música poderia ser atingido por meio de uma crescente exposição e assimilação de 

idiomas musicais estrangeiros, especialmente os não-ocidentais. O compositor, 

folclorista e professor do Conservatório de Paris, Louis Bourgault-Ducoudray (1840-

1910) estava convencido da necessidade da expansão dos limites da expressão 

musical, defendendo que se usasse o modalismo para concretizar essa expansão. 

Em 1878, em uma palestra na Exposição Universal, proclamou: “todos os modos, 

_____________ 

15 Harmonic complexity in their music more often results from chordal resonance than tonal ambiguity. 
They stacked intervals in increasing numbers, without necessarily resolving them, […] (PASLER, 
1991, p. 391).  

16 […] a ii7chord is sustained while first a 9th and then an 11th are added to it; eventually all six tones 
sound at once (ADWELL; SCHACHTER, 2002, p. 483). 
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antigos e novos, europeus ou exóticos, na medida em que são capazes de servir a 

um propósito expressivo, devem ser admitidos por nós e usados pelos 

compositores”17 (apud PASLER, 1991, p. 392). Nas Exposições Universais de 1889 

e 1900, os compositores franceses puderam escutar música de lugares longínquos 

como Vietnam e Java e muitos deles, como Debussy, foram profundamente 

influenciados.  

Como exemplo musical dessa influência, pode-se citar a Fantasie, para piano 

e orquestra, de Claude Debussy. Essa peça foi composta logo após a Exposição 

Universal de 1889 e tese sua estreia programada para 21 de abril de 1890, em um 

concerto na Société Nationale, o qual seria regido por Vincent d’Indy. Após o 

penúltimo ensaio, Debussy retirou a obra devido à própria insatisfação com a 

composição (MUELLER, 1986, p. 157). Segundo a análise de Richard Mueller (1986), 

o tema cíclico da Fantasie de Debussy tem por base uma melodia javanesa, 

pentatônica e simétrica, conforme a figura 2.2.  

O uso do modalismo poderia sugerir forças reacionárias, mas a maneira 

como Bourgault-Ducoudray advogava não era uma volta ao passado. Para ele, os 

compositores deveriam usar o modalismo como um meio de iniciar novas direções 

em música. 

Por volta de 1900, o nacionalismo cresceu na França. Os compositores 

simpáticos ao nacionalismo e oficiais responsáveis por proteger os interesses dos 

artistas franceses começaram a questionar a contribuição da música estrangeira para 

o futuro da música francesa. Apesar do uso do acorde de Tristão em sua ópera 

Pelléas et Mélisande, Debussy passou a advertir seus contemporâneos que 

partissem de Wagner em vez de segui-lo, reconsiderando suas próprias raízes 

musicais. E como consequência dos esforços nacionalistas, muitos compositores 

franceses começaram a procurar o progresso por meio da educação musical. 

 

 

 

 

 

_____________ 

17 All modes, old or new, European or exotic, insofar as they are capable of serving an expressive 
purpose, must be admitted by us and used by composers (apud PASLER, 1991, p. 392).  
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  Wani-Wani, melodia javanesa. 

 
 

  Debussy, Fantasie. 

 

   
 

 
 

Figura 2.2 – Três linhas melódicas, utilizadas por Debussy em sua Fantasie, relacionadas à melodia 
javanesa Wani-Wani, segundo a análise de Mueller (1986, p. 170). 

 

 

Assim, até o final da primeira década do século XX, grupos corais amadores, 

sociedades musicais, associações de concertos populares, entre outros, 

multiplicaram-se por toda a França. E compositores, tão diferentes como Ravel e 

Charles Bordes empenhavam-se no trabalho de transcrição e harmonização de 

melodias folclóricas. Porém, o nacionalismo foi perdendo energia, pois estava cada 

vez mais difícil incorporar elementos musicais das mais distantes culturas e, ao 

mesmo tempo, proteger os interesses dos compositores franceses. Também a 

educação de um crescente número de pessoas representava um enorme 

investimento material e humano, tornando esse modelo insustentável, sendo 

necessárias outras noções de progresso.  

[...] o progresso enquanto expansão sem limites não era uma ideia que 
podia sustentar a si mesma. Exércitos tinham dividido o mundo; e a 
terra não era infinita. Os compositores tinham expandido a tonalidade 
até seus limites; as vantagens da modalidade ainda não eram claras. 
Debussy, por exemplo, não estava convencido de que todos deveriam 
adquirir educação musical18 (PASLER, 1991, p. 394).  

_____________ 

18 […] progress as boundless expansion was not an idea that could sustain itself. Armies had divided 
the world; the land was not endless. Composers had stretched tonality to its limits; the advantages of 
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2.2.2 O Progresso Questionado 

A segunda noção é uma reação à primeira. Apesar do abundante progresso 

material, artistas e escritores suspeitavam de um declínio nas artes e literatura. Em 

1892, Max Nordau19 deu nome a essa sensação de declínio: “degeneração”. A crítica 

musical que seguiu essa ideia passou empregar termos emprestados do vocabulário 

da psiquiatria. Assim, Wagner e Debussy eram censurados como “desvio doentio”, 

“decomposição intelectual”, “falta de vida”, “perigosa malária”, etc.  

Após a estreia da ópera Pelléas et Mélisande, de Debussy, o crítico Henri 

Curzon escreveu que como Debussy, os personagens em Pelléas agiam como se 

estivessem em vago estupor. Outro crítico, Camille Bellaigue foi mais longe ao dizer: 

“Essa arte é doentia e má. [...] Ela nos dissolve porque é a própria dissolução. 

Existindo o mínimo possível, ela tende a diminuir e arruinar nosso ser. Ele contém 

germes não de vida e progresso, mas de decadência e morte”20 (BELLAIGUE, 1902, 

p. 455). 

Para contrabalancear essas duas noções opostas, duas concepções mais 

equilibradas e historicamente mais conscientes surgiram: o progresso como evolução 

linear e o progresso como uma espiral.  

2.2.3 O Progresso como Evolução Linear 

O progresso como evolução linear segue o modelo republicano e tem sua 

expressão musical no Conservatório de Paris, através de seu diretor Théodor Dubois 

(1837-1924). Para essa visão, a lei da continuidade insiste que o progresso tem, 

como corolário, certo respeito pelo passado. Sob a liderança de Dubois, o 

Conservatoire continuou em sua orientação pela música dramática. Seus estudantes 

continuaram a compor cantatas para o Prix de Rome, imitando seus professores e, 

depois para eventos que inauguravam estátuas glorificando a República Francesa 

(PASLER, 1991, p. 398).  

_____________ 

modality were not yet clear. Debussy, for one, was not even convinced that everyone should acquire 
a musical education (PASLER, 1991, p. 394).  

19  Max Nordau (1849-1923), nascido no então Império Austro-Húngaro, foi um líder sionista, além de 
médico, escritor e crítico social.  

20 Un tel art est malsain et malfaisant. [...] Elle nous dissout parce qu'elle est elle-même dissolution. 
Existant aussi peu que possible, elle tend à la diminution et à la ruine de notre être. Elle contient des 
germes non pas de vie et de progrès, mais de décadence et de mort (BELLAIGUE, 1902, p. 455).  
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Uma forte evidência desse tipo de pensamento foi o surgimento de manuais 

ou tratados de teoria musical com base em obras teóricas do passado. O Notes et 

études d’harmonie (1890) de Dubois é um suplemento do tratado de R. Reber, de 

1862. E o seu subsequente Traité de contrepoint et de fugue (1901) é uma expansão 

do tratado de F. Bazin, de 1858. Da mesma forma, Charles-Marie Widor escreveu 

seu Technique de l’orchestre moderne (1904) como um apêndice ao tratado de 

Berlioz. A intenção era de guiar os estudantes na arte do tempo presente, mas com 

fundamento no passado imediato. Os novos tratados eram para completar, comentar 

e suplementar, mas nunca substituir.  

2.2.4 O Progresso como uma Espiral 

Para uma parte da aristocracia, porém, a noção de progresso fundamentada 

nas realizações da república era inaceitável. Nos primeiros anos do século XX, eles 

encontraram uma outra filosofia do progresso. Deveria haver sim uma continuidade 

do passado para o presente, mas não de forma linear. É o que pensava Charles 

Maurras21 que, “para restaurar certos princípios constantes, como razão, ordem e 

equilíbrio, advogava um renovado estudo dos gregos”22 (PASLER, 1991, p. 402).  

Alinhado com esse pensamento, mas de forma mais dinâmica, estava a figura 

de Vincent d’Indy (1851-1931). Ele era um aristocrata de nascimento e acreditava 

que evolução significa progresso. Mas, para ele, o progresso deveria ter a forma de 

uma espiral. Em novembro de 1901, em um discurso23 de volta às aulas na Schola 

Cantorum, ele disse:  

[...] não penso no progresso como uma estrada reta que se estende 
por uma planície, mas vejo, pelo contrário, o monumento-Arte da qual 
falei há pouco como uma espiral cujas volutas seriam conectadas e 
consolidadas por escoras, contrafortes: os sentimentos humanos 
imutáveis, sobre os quais cada uma das volutas se apoia na 

_____________ 

21 Charles Maurras (1868-1952) foi um poeta e jornalista francês. Dirigiu e foi o principal fundador do 
jornal nacionalista, antissemita e germanófobo Action Française. Além disso, foi monarquista e teórico 
do nacionalismo integral. 

22 To restore certain constant principles, like reason, order and balance, he advocated renewed study 
of the Greeks (PASLER, 1991, p. 402).  

23 Publicado pela primeira vez na revista L’Occident em 1901 e, posteriormente, em várias outras 
revistas de música durante a primeira década do século XX.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anti-semita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Action_Fran%C3%A7aise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Integralismo
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passagem, enquanto a espiral se alonga sempre mais alta em direção 
ao infinito24 (D’INDY, 1907, p. 642-643). 

A ideia de d’Indy, a imagem de uma espiral que se voltava sobre si mesma 

para tomar impulso para frente, é mais dinâmica do que o conceito de Maurras de 

mero retorno ao passado distante e menos determinística do que a ideia linear de 

Dubois.  

D’Indy ajudou a fundar uma nova escola de música, a Schola Cantorum. Lá, 

em suas aulas de composição, ele definia a arte como um meio de progresso: “A arte 

é, portanto, um meio de nutrir a alma da humanidade e de fazê-la viver e progredir 

pela duração das obras25 (D’INDY, 1912, p. 9). E sua visão de progresso estava 

subjacente em sua filosofia educacional, como fica evidente em seu discurso de 

inauguração do ano letivo, em 2 de novembro de 1900: 

A arte [...] não é um círculo fechado, mas uma espiral que sempre 
ascende e sempre progride. [...] pretendo que os alunos sigam a 
mesma marcha que a arte seguiu, de modo que vivenciem, durante 
seu período de estudo, as transformações vivenciadas pela música 
através dos séculos [...]26 (D’INDY, 1900, p. 305-306, grifo nosso).  

Dessa forma, em seu Cours de composition musicale, d’Indy fornece um 

contraste aos textos pedagógicos de Dubois e ao ensino do Conservatoire. Para 

Pasler (1991, p. 403), isso se dá de três maneiras: 

 

a) d’Indy, trata ritmo, harmonia e contraponto no contexto da composição, em 

vez de em exercícios separados; 

b) ele examina as ‘condições da arte’ – seu papel educacional, sua duração, 

sua sinceridade – antes mesmo de abordar suas técnicas. D’Indy considera 

estes volumes um ‘tratado sobre a filosofia da Arte’;  

_____________ 

24 [...] je ne me figure point le progrès comme une route-droite se prolongeant dans une plaine, mais je 
vois, au contraire, le monument-Art dont je parlais tout à l'heure comme une spirale dont les volutes 
seraient reliées et consolidées par des étais, des contreforts : les immuables sentiments humains, sur 
lesquels chacune des volutes s'appuie au passage, tout en allongeant la spirale toujours plus haut vers 
l'infini (D’INDY, 1907, p. 642-643).  
25 [...] L’Art est donc un moyen de nourrir l’âme de l’humanité, et de la faire vivre et progresser par la 

durée des œuvres (D’INDY, 1912, p. 9). 
26 L'art […] n'est pas un cercle fermé, mais une spirale qui monte toujours et toujours progresse. […] je 

prétends faire suivre aux élèves la marche même que l'art a suivie, en sorte que subissant en leur 
période d'étude, les transformations subies par la musique à travers les siècles […] (D’INDY, 1900, p. 
305-306).  
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c) ele ensina história e estética ao mesmo tempo em que examina os 

elementos musicais. Acústica e história da teoria musical na primeira parte 

e gêneros musicais de uma maneira histórica na segunda. 

 

E tudo é exemplificado de forma extensiva, indo desde Bach e Beethoven a 

Franck e Wagner, passando pelos madrigais e canções folclóricas. Isso também se 

refletia na programação musical da Schola, que promovia vários concertos com a 

combinação de música antiga e nova, justapondo peças corais, obras para cravo e 

órgão dos séculos XVI ao XVIII, com a primeira execução de novas obras. D’Indy 

trabalhou também em edições modernas de Rameau e Gluck e seu colega Charles 

Bordes, auxiliado por alunos, publicou e harmonizou canções folclóricas de várias 

regiões.  

Para d’Indy (1907, p. 642) o termo moderno era inútil e um tanto ridículo, e a 

expressão artista moderno sem sentido. Para ele, o verdadeiro artista não era o 

chamado artista moderno, mas o artista livre, aquele que possuindo um conhecimento 

profundo das grandes manifestações da arte do passado, esforça-se para edificar 

sobre “essas fundações imutáveis um novo ciclo da espiral magnífica, expressando 

fielmente, como ele os sente, como ele os sofre, os sempre mesmos sentimentos 

humanos”27 (D’INDY, 1907, p. 646). Assim, para d’Indy, o artista verdadeiro ou o 

artista ideal é o “criador trazendo para o antigo edifício artístico, eternamente em 

construção, materiais novos, sólidos, coerentes com os antigos [...]”28 (D’INDY, 

1907, p. 641, grifo nosso).  

Coerente com esses princípios, ele não era nem revolucionário e nem 

acadêmico. Para ele, revolução significava destruição e a missão do artista não era 

destruir, mas criar. Para d’Indy, os revolucionários, que eram poucos, queriam 

construir ao lado do monumento da arte, sem ter um ponto de apoio, desaparecendo 

ao serem levados pela “força centrífuga”. Já os acadêmicos, que eram muitos, 

apoiavam-se sobre um único ponto e ficavam indefinidamente rodando sobre o 

mesmo, sem ficarem mais altos. “Eles jamais serão artistas, eles se apagam, 

inúteis”29 (D’INDY, 1907, p. 643).  

_____________ 

27 […] ces fondations immuables un nouveau cycle de la magnifique spirale, en exprimant loyalement, 
tels qu'il les sent, tels qu'il les souffre, les toujours mêmes sentiments humains (D’INDY, 1907, p. 646).  

28 Créateur apportant au vieil édifice artistique, éternellement en construction, des matériaux nouveaux, 
solides, cohérents avec les anciens […] (D’INDY, 1907, p. 641).  

29 Ils ne seront jamais des artistes, ils s’effacent, inutiles (D’INDY, 1907, p. 643).  
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Desse modo, d’Indy reinterpreta o “dogma da originalidade”, que dominou 

boa parte do século XIX, e consistia em uma “constante busca pela novidade”, só 

recebendo o “selo da autenticidade estética” aquilo que era não-familiar (DAHLHAUS, 

1989, p. 97-99). D’Indy conserva a ideia de novidade, mas desde que seja fruto de 

um desenvolvimento histórico. No final da segunda parte do segundo livro de seu 

Cours, há um último conselho ao aspirante a compositor:  

Analisar, comparar, refletir, tentar, apelar em definitivo a uma 
experiência pessoal pacientemente adquirida, esta é a única maneira 
pela qual o compositor [...] pode esperar alcançar esta ‘maneira nova 
de exprimir coisas antigas’, que constitui a verdadeira originalidade30 
(D’INDY, 1948, p. 332, grifo nosso, itálico do autor). 

Investigando a constituição do pensamento estético de d’Indy, Annegret 

Fauser (2006, p. 124) identifica quatro influências:  

a) simbolismo e wagnerismo formando a base fundamental do pensamento, 

com destaque para ideia da emoção como fonte criadora da arte; 

b) concepção de arte católica e nacionalista; 

c) formação positivista na tradição de Auguste Comte, herança de seus 

estudos de Direito na Sorbonne; 

d) noção evolutiva e intertextual da arte, sob influência de Ferdinand 

Brunetière31.   

 

Assim, d’Indy compreende a história da música como uma história cíclica, 

que exprime verdades profundas em suas realizações no tempo e no espaço, sempre 

progredindo até atingir a música moderna. Essa concepção, de origem wagneriana, 

da evolução da arte ocidental tem uma consequência. É necessário reencontrar a 

noção de arte ideal, reconhecendo os momentos nos quais essa arte ideal se revela 

nas obras consideradas geniais, ou seja, obras nas quais o artista está subordinado 

ao ideal e a emoção pura. Daí a necessidade do estudo da música, e particularmente 

o estudo da composição musical, serem totalmente históricos, consistindo esse 

_____________ 

30 Analyser, comparer, réfléchir, essayer, faire appel en définitive à une expérience personnelle 
patiemment acquise, là est la seule voie par laquelle le compositeur […] puisse espérer parvenir à 
cette « manière nouvelle d’exprimer des choses anciennes », qui constitue la véritable originalité 
(D’INDY, 1948, p. 332).  

31 Ferdinand Brunetière (1849-1906) foi um historiador e crítico literário conservador francês. Foi 
professor de língua e literatura francesas na Sorbonne, destacando-se como defensor do classicismo 
racionalista do século XVII. Convertido ao catolicismo, Brunetière defendeu a fusão entre arte e moral.  
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estudo na pesquisa por manifestações artísticas paradigmáticas (FAUSER, 2006, p. 

126).  

Complementando a análise do pensamento estético de d’Indy, Renata 

Suchowiejko (2006, p. 104) considera que o Cours de d’Indy é um manual histórico 

das formas musicais, objetivando levar os alunos a se aprofundar nos segredos dos 

mestres antigos e, com isso, desenvolverem a própria aptidão. Segundo ela, para 

d’Indy, o único método de aprendizagem da composição musical é a análise das 

obras dos grandes predecessores. Para Suchowiejko, d’Indy se inscreve na tradição 

do ensino das formas musicais, cujos principais representantes são Heinrich C. Koch, 

Anton Reicha, Jêrome-Joseph Momigny, Johann Bernhard Logier, Carl Czerny, 

Adolphe Bernhard Marx e Hugo Riemann. A única diferença é a ideia da evolução 

das formas, que segundo d’Indy, obedece a leis objetivas e atemporais. Uma ideia 

que remete ao pensamento de A. B. Marx:  

Marx afirma que as formas musicais são a expressão de um espírito 
que se manifesta na história. Esse ‘intelecto criador’ não é o espírito 
subjetivo do artista, mas o espírito objetivo da própria arte. [...] Ambos 
também lidam com construções formais como um modelo de uma 
prática antiga, representando tipos de organização da forma 
profundamente enraizados e visíveis através da análise32 
(SUCHOWIEJKO, 2006, p. 105-106). 

2.2.4.1 Consequências musicais da ideia de progresso como uma espiral 

Na prática composicional, a ideia de progresso como uma espiral motivou 

tentativas de síntese entre o antigo e o novo. O próprio d’Indy, em sua ópera 

L’étranger (1901), incorporou elementos do canto gregoriano. Isso pode ser 

percebido no tema principal do prelúdio do primeiro ato, conforme se observa na 

figura 2.3.  

_____________ 

32 Marx affirme que les formes musicales sont l’expression d’un esprit qui se manifeste dans l’histoire. 
Cet « intellect créateur » n’est pas l’esprit subjectif de l’artiste, mais l’esprit objectif de l’art lui-même. 
[…] Tous deux traitent également de la construction formelle en tant que modèle issu d’une pratique 
ancienne, représentant des types profondément enracinés d’organisation de la forme et visible grâce 
à l’analyse (SUCHOWIEJKO, 2006, p. 105-106). 
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Figura 2.3 – Doze primeiros compassos do prelúdio de L’étranger, de Vincent d’Indy. Redução para 
piano do compositor. O tema principal inicia-se no c. 5, indicado pela seta vermelha.  

 

Assim como os “scholistas”, Debussy, que em um primeiro momento esteve 

mais ligado ao progresso sem limites, também passou a ser favorável à noção de 

progresso como uma espiral. Em 1903, escutou Castor et Pollux, de Rameau, na 

Schola Cantorum e, logo em seguida, escreveu: “Tentemos, então, retomar aquelas 
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belas tradições de outrora, que viam os artistas orgulhosos de seu mestre e capazes 

de devoção um ao outro, [...]33 (DEBUSSY, 1962, p. 44).  

Sua peça para piano Hommage à Rameau (1905) é uma mistura de 

modalismo e cromatismo livre com a sarabande, dança barroca de compasso ternário 

lento, usualmente com uma prolongação no segundo tempo (figura 2.4). 

 

 

             sol menor ________________________________________________________ 

Figura 2.4 – Claude Debussy, Hommage à Rameau, segunda peça das Images, 1ª série. 
Compassos 1-9, com indicações analíticas.  

 

Na mesma linha, também pode ser lembrado o balé Ma mère l’Oye (1912) de 

Maurice Ravel, “um exemplo da fascinação francesa pelo século dezoito e pela 

síntese entre o antigo e o novo” (PASLER, 1991, p. 406). A figura 2.5 mostra o início 

do Deuxième tableau, no qual a Pavane de la belle au bois dormant faz uso da 

pavane, uma dança renascentista, além de modalismo e orquestração moderna. 

 

_____________ 

33 Tâchons donc de reprendre ces belles traditions de jadis qui virent les artistes fiers de leur maître et 
susceptibles de dévouement entre eux, […] (DEBUSSY, 1962, p. 44).  

ré eólio _________________________________ ... 

sol  frígio__________________________________________ 

        crom. 

                
                 (frígio)                                                           V/V     V 
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Figura 2.5 – Primeiros seis compassos da Pavane de la belle au bois dormant, de Maurice Ravel.  

 

Mas certamente a contribuição mais influente de d’Indy é a difusão da forma 

cíclica. A imagem da espiral remete aos princípios formais cíclicos de César Franck, 

professor de d’Indy. A forma cíclica seria um meio de garantir a coerência musical e 

a ligação histórica com o passado, já que, para d’Indy, ela era uma evolução formal 

da sonata clássica. A forma cíclica seria, assim, um fundamento sólido, sobre o qual 

novos materiais poderiam ser acrescentados. A forma cíclica associada a César 

Franck se tornou, sobretudo entre 1900 e 1920, a estrutura favorita dos acólitos da 

Schola Cantorum e dos membros da Société Nationale.  

A inspiração folclórica (nórdica ou germânica), o desenvolvimento 
cíclico dos temas, o uso das grandes formas e técnicas tradicionais 
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do passado, como o contraponto e a fuga, são os cavalos de batalha 
de compositores como d’Indy, Brévilles, Séverac. Marcel Labey, Paul 
Flem e Gustave Bret34 (DUCHESNEAU, 1997, p. 34, grifo nosso). 

Um fato a ser observado, como indica Déirde Donnellon, é que os críticos da 

época acabaram promovendo de maneira exagerada a “suposta dicotomia entre os 

caminhos musicais do revolucionário Debussy e do tradicional d’Indy, e houve muitas 

trocas acaloradas entre debussystas e d'indystas”35 (DONNELLON, 2003, p. 49). A 

música de Debussy era vista por esses críticos como uma refutação do modelo 

franckiano difundido por d’Indy. No entanto, não se pode esquecer que Debussy foi 

aluno da classe de órgão de Franck no Conservatório de Paris e obras como a 

Fantasie (1890) e o quarteto de cordas (1893) mostram clara influência franckiana. 

Por isso, embora a arte panteísta e livre de Debussy estivesse em desacordo com os 

conceitos dogmáticos de d’Indy, eles “compartilhavam mais pontos em comum do 

que a imprensa contemporânea (e alguns estudiosos modernos) queriam que 

acreditássemos”36 (DONNELLON, 2003, p. 52-53). 

Dessa forma, pode-se compreender porque Debussy, o outrora bête noire, 

revolucionário do final século XIX, dá lugar ao defensor da tradição francesa, de 

Rameau e Couperin, em seus últimos anos. Em seus últimos artigos ele fez uma 

defesa conservadora da tradição, mas manteve em suas composições os ideais que 

o levaram a ser classificado como revolucionário. “Ele conseguiu combinar os dois de 

tal maneira que a liberdade na música [...] e sua visão panteísta da fusão entre música 

e natureza, não entraram em conflito com seu interesse pela música do passado”37 

(DONNELLON, 2003, p. 53-54). 

Assim, Debussy também se engajou na tentativa de fazer uma síntese entre 

a tradição e a inovação. Para Marianne Wheeldon, em sua Sonata para violoncelo 

_____________ 

34 L’inspiration folklorique (nordique ou germanique), le développement cyclique des thèmes, l’utilisation 
des grandes formes traditionnelles et des techniques du passés telles que le contrepoint et la fugue 
sont les chevaux de batailles de compositeurs comme d’Indy, Brévilles, Séverac, Marcel Labey, Paul 
le Flem et Gustave Bret (DUCHESNEAU, 1997, p. 34).  

35 […] supposed dichotomy between the musical paths of the revolutionary Debussy and the traditional 
d’Indy, and there were many heated exchanges between Debussystes and d’Indystes (DONNELLON, 
2003, p. 49). 

36 Debussy and d’Indy shared more common ground than the contemporary press (and some modern 
scholars) would have us believe (DONNELLON, 2003, p. 52-53).  

37 He managed to combine the two in such a way that the freedom in music […] and his pantheistic 
vision of the fusion of music and nature, were not brought into conflict with his interest in the music of 
the past (DONNELLON, 2003, p. 53-54). 
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(1915), Debussy integrou totalmente o tema cíclico na obra e “o resultado é uma 

forma que se aproxima das prescrições de d'Indy para a sonata cíclica”38 

(WHEELDON, 2005, p. 670). Porém, esse tema inicial, que domina todo o primeiro 

movimento (figura 2.6), não é o tema cíclico. 

 

 

Figura 2.6 – Debussy, Sonata para Violoncelo, primeiro movimento. Reiterações do tema principal, 
analiticamente esquematizadas por Wheeldon (2005, p. 672).  

 
 
 

O verdadeiro tema cíclico aparece apenas uma vez nos compassos 31 e 32 

do primeiro movimento (figura 2.7). E depois reaparece no terceiro movimento, 

conectando-o com o primeiro (figura 2.8). E esse reaparecimento é 

fragmentariamente preparado no final do movimento intermediário. Usando uma ideia 

musical, que pela sua brevidade, é dificilmente relembrada, Debussy subverte o 

princípio mais importante da forma cíclica, a reconhecibilidade do tema. Ele manipula 

a convenção da forma cíclica, mas ao mesmo tempo, continua fiel à forma, pois toda 

_____________ 

38 [...] the result is a design that comes closer to d'Indy's prescriptions for the cyclic sonata (WHEELDON, 
2005, p. 670).  
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a integração dos movimentos está coerentemente construída. Ou seja, uma maneira 

artisticamente inteligente de se colocar dentro de uma tradição e, ao mesmo tempo, 

renová-la, desafiando seus princípios. Em outras palavras, sintetizando tradição e 

inovação.  

 

 

Figura 2.7 – Debussy, Sonata para Violoncelo, primeiro movimento, c. 30-33. O tema cíclico está 
destacado pelo retângulo vermelho (c. 31-32).  

 

 
 

Figura 2.8 – Debussy, Sonata para Violoncelo. Tema cíclico (a) do primeiro movimento e sua 
reaparição nos c. 115 a 118 (b) do terceiro movimento. Esquema analítico de Wheeldon (2005, p. 

673).  

 

Ao finalizar sua exposição sobre a ideia de progresso como uma espiral, Jann 

Pasler conclui:  

[...] a querela entre os ‘antigos’ e os ‘modernos’ teve uma nova solução 
no início do século XX: por que não ter ambos? Tal noção de 
progresso como presença simultânea e, mesmo síntese, do velho 
e do novo tornou-se crucial para a definição do modernismo na 
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música na época e fundamentou o neoclassicismo após a Primeira 
Guerra Mundial39 (PASLER, 1991, p. 406, grifo nosso). 

2.3 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

Neste capítulo, a noção de progresso foi contraposta à de modernismo. O 

problema de Nepomuceno ser ou não um compositor moderno torna-se, assim, 

menos importante no contexto deste trabalho. A questão é deslocada para qual noção 

de progresso musical teria sido adotada pelo compositor, sendo seu Trio a 

concretização musical dessa noção. 

Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil tornara-se uma república em 

moldes franceses, sendo vasta a influência da cultura francesa em todos os setores 

da vida cultural, política e social brasileiras. Por isso, o capítulo investigou as noções 

francesas de progresso, e suas consequências musicais, no início do século XX.  

A primeira noção toma o progresso como uma expansão sem limites. 

Musicalmente, caracterizou-se pelo desenvolvimento técnico dos instrumentos 

musicais e sua maior exploração timbrística, expansão da ressonância cordal 

(contínua sobreposição de terças), assimilação de idiomas estrangeiros não-

ocidentais, com o uso de escalas modais e simetria. Após uma nova onda de 

nacionalismo, foi dada grande ênfase à educação musical e sua realização por meio 

de um reaproveitamento do folclore local.  

Essa noção de progresso tornou-se, com tempo, insustentável e o progresso 

foi acusado de causar degeneração e dissolução. As obras musicais de linguagem 

mais avançada se tornaram alvos de pesada crítica. 

Surge, então, a noção de progresso como evolução linear, ligada ao 

Conservatório de Paris. Musicalmente, foi dada ênfase à música dramática, com a 

imitação dos predecessores e a glorificação do republicanismo francês. 

A quarta noção é o progresso como uma espiral, imagem simbólica criada 

por Vincent d’Indy, que por muito tempo determinou o ideário da Schola Cantorum de 

Paris. D’Indy deplorava o uso da expressão artista moderno e preferia, no lugar, 

artista livre, que, segundo sua concepção, era o criador que unia tradição e novos 

_____________ 

39 [...] the quarrel between the ‘ancients’ and the moderns’ had a new solution in the early twentieth 
century: why not have both? Such a notion of progress as the simultaneous presence, and even 
synthesis, of the old and the new became crucial to the definition of modernism in music at the time 
and underlies the neo-classicism following World War I (PASLER, 1991, p. 406).  
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materiais, desde que sólidos e coerentes. Para ele, arte e revolução eram 

antagônicas, pois esta representava a destruição e aquela a criação. Essa ideia de 

progresso reinterpreta o dogma romântico da originalidade, não mais como busca 

pelo novo, mas como um modo de expressão de coisas antigas reconfigurado de uma 

maneira nova. Os compositores ligados a essa ideia passaram a compor obras que 

se pretendiam sínteses entre tradição e inovação. Os exemplos musicais citados 

neste capítulo sugerem que é ilusória a ideia modernista de uma ruptura radical em 

relação ao passado. 

No contexto desta tese, Nepomuceno é um representante brasileiro da ideia 

de progresso como uma espiral. Como as análises musicais dos capítulos seguintes 

irão demonstrar, seu Trio não é uma obra modernista, mas uma obra progressista no 

sentido de ser uma síntese entre a tradição formal e expressiva e o uso de novos 

materiais sonoros.  
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3 FERRAMENTAS ANALÍTICAS 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O objetivo deste capítulo é apresentar as diretrizes e fundamentos teóricos 

dos procedimentos analíticos, desenvolvidos nos próximos capítulos, que procuram 

solucionar o problema suscitado, levando em conta as premissas e o contexto 

circunscrito nos capítulos anteriores.  

É necessário admitir, desde já, que a prática analítica envolve a aplicação de 

decisões e escolhas guiadas ideologicamente. Uma análise, que se atém à 

identificação de materiais harmônicos e escalares e sua organização dentro da forma 

musical, é fruto de uma escolha, a de subsumir o objeto a ser analisado a um modelo 

binário conhecido por conteúdo e forma. Como esclarece Nicolas Cook (1992, p. 9), 

tradicionalmente “havia duas maneiras principais pelas quais as pessoas abordavam 

peças musicais. Uma era sua forma geral e a outra era o seu conteúdo melódico, 

harmônico ou rítmico”1. Mais especificamente, “o conteúdo musical se refere aos 

elementos composicionais específicos ou materiais usados dentro de uma peça 

musical, enquanto a forma musical pertence à organização desses materiais 

composicionais”2
 (GAULDIN, 2004, p. 427, grifos e itálicos do autor).  

Por conseguinte, a tarefa do analista, de acordo com esse modelo tradicional, 

é identificar os materiais e desvendar a organização dos mesmos. Mas, o que o 

analista faz diante da informação trazida pelo comentário de André Messager, logo 

após a estreia do Trio?: “Patético no primeiro movimento, comovente no andante, 

cheio de verve e originalidade rítmica no Scherzo, potente e voluntário no final que 

resume e comenta a obra inteira”3 (MESSAGER4, 1916).  

Como “patético”, “comovente”, “potente”, etc., são expressões subjetivas, ou 

seja, do efeito sobre o ouvinte (o sujeito), trata-se de uma informação externa ao 

_____________ 

1 There were two main ways in which people approached pieces of music. One was their overall form 
and the other was their melodic, harmonic or rhythmic content (COOK, 1992, p. 9).  

2 Musical content refers to the specific compositional elements or materials used within a piece of music, 
while musical form pertains to the organization of these compositional materials (GAULDIN, 2004, p. 
427).  

3 Pathétique dans le premier morceau, émouvant dans l’andant, plein de verve et d’originalité rythmique 
dans le Scherzo, puissant et volontaire dans le final qui résume et commente l’œuvre entière 
(MESSAGER, 1916).  

4 Tradução de Luiz G. Goldberg (2007, p. 131).  
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objeto e, para esse modelo, deve ser deixada ao musicólogo histórico, não 

pertencendo ao escopo da análise musical. Logo, o modelo conteúdo e forma 

pressupõe um segundo modelo, também binário e complementar a esse: a oposição 

estrutura e expressão. Enquanto a estrutura abarca os materiais e a forma, a 

expressão vai desde a realização sonora até o aspecto semântico, isto é, o significado 

musical.  

Essa oposição reflete a tradicional dicotomia que separa a musicologia 

histórica da análise musical. De acordo com Joseph Kerman (1987, p. 93), “enquanto 

a atenção dos analistas está centrada no funcionamento interno de uma obra-prima, 

a dos musicólogos difunde-se através de uma rede de fatos e condições que nela 

influem”. Ao buscar as forças econômicas, sociais, intelectuais e psicológicas que 

condicionaram a obra musical, os musicólogos concentram-se sobre o sujeito, sobre 

o compositor que sofreu a influência dessas forças. A concentração dos musicólogos 

em “limitadas tarefas positivistas teve o efeito evidente de deixar de fora ‘a música 

propriamente dita’” (KERMAN, 1987, p. 93). Os analistas, ao contrário, concentraram-

se sobre o objeto, sobre a obra de arte e suas relações internas. “Ao retirar-se a 

partitura de seu contexto a fim de examiná-la como organismo autônomo, o analista 

retira esse organismo da ecologia que o sustenta” (KERMAN, 1987, p. 94). 

Em vista disso, é possível afirmar que as ferramentas analíticas tradicionais 

estão ideologicamente comprometidas com os modelos binários já citados. E 

portanto, não são efetivas para se atingir o objetivo proposto. É necessária uma 

perspectiva analítica mais extensa e que tenha um viés interdisciplinar. Não se tem, 

aqui, a pretensão de substituir as ferramentas tradicionais, mas integrá-las em uma 

abordagem mais ampla e eficaz. 

Nas próximas subseções serão apresentados: primeiro, uma breve revisão 

de literatura sobre o desenvolvimento da análise em relação ao significado musical; 

em seguida, os embasamentos teóricos das ferramentas analíticas que serão 

empregadas para investigar o objeto proposto.  

3.2 ANÁLISE E SIGNIFICADO MUSICAL: UMA BREVE REVISÃO  

O problema epistemológico da análise musical vem sendo cotejado desde 

meados da década de 1960, especialmente em contexto norte-americano.  As teorias 

do austríaco Heinrich Schenker (1868-1935) haviam cativado grande parte dos 
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teóricos americanos a partir da década de 1950. Em 1959, Allen Forte (1926-2014) foi 

nomeado para a Universidade de Yale, proclamando “uma adesão ideológica a 

Schenker e um programa de trabalho que faria dessa universidade o centro mundial 

da disseminação e extensão do pensamento do teórico austríaco” (KERMAN, 1987, 

p. 94). Consequentemente, nos próximos anos, o conceito que dominou a análise 

musical foi o da estrutura fundamental (Ursatz) como base de toda música tonal. A 

análise musical se tornou sinônimo de exposição das leis de coerência orgânica de 

uma obra musical, com análises puramente gráficas em lugar de interpretações 

verbais e imaginativas. 

A reação inicial a essa abordagem formalista veio em 1965 em um artigo do 

próprio Joseph Kerman (1924-2014), no qual defendia a necessidade de um 

arcabouço interpretativo mais amplo como perfil para a musicologia americana. Sua 

crítica recaía, sobretudo, contra o modelo analítico daquele momento.  

Tal como a musicologia, a análise parece demasiado ocupada com 
suas próprias técnicas internas, demasiado fascinada por sua própria 
"lógica" e intensamente tentada por seus próprios pedantismos 
particulares, para confrontar a obra de arte em seus próprios termos 
estéticos5 (KERMAN, 1965, p. 65).  

Em seguida, outros autores endossaram a crítica de Kerman. Entre eles, 

Edward T. Cone (1974, p. 112), que afirmou: “conceitos formais e expressivos não 

são separáveis, mas representam duas maneiras de entender os mesmos 

fenômenos”6.  

Em 1980, Kerman publicou o polêmico artigo How we got into analysis, and 

how to get out, no qual defende a ideia de que a atividade da análise é uma atividade 

crítica, próxima da crítica jornalística, e solicita a volta da apreciação e valoração 

estéticas no campo da análise musical. O artigo provocou uma série de respostas e 

respostas das respostas7, movimentando o meio acadêmico musical norte-americano 

nas décadas de 1980 e 1990. De acordo com Hatten (2004, p. 4), “Kerman exortou 

_____________ 

5  Like musicology, analysis seems too occupied with its own inner techniques, too fascinated by its own 
"logic," and too sorely tempted by its own private pedantries, to confront the work of art in its proper 
aesthetic terms (KERMAN, 1965, p. 65). 

6 formal and expressive concepts are not separable but represent two ways of understanding the same 
phenomena (CONE, 1974, p. 112).  

7 Um sumário dessa polêmica é apresentado por Kofi Agawu (2004) no artigo How we got out of 
analysis, and how to get back again, no qual, em resposta a Kerman, defende a autonomia da análise, 
aproximando-a da performance e da composição.  
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os musicólogos e teóricos a ir além das abordagens analíticas, positivistas e 

formalistas, a fim de inteiramente interpretar (não meramente classificar, quantificar 

ou descrever) um leque muito mais amplo de evidências específicas e culturais”8. O 

objetivo desse importante passo era o de “reconstruir um relato historicamente 

contextualizado do significado musical”9 (itálicos do autor).  

Esses debates acabaram dando força a um movimento musicológico que 

procurava se afastar do positivismo e do conceito de autonomia da obra musical, a 

New Musicology (BEARD; GLOAG, 2005, p. 122-124). Mais um amálgama de 

indivíduos e ideias, a New Musicology reflete os últimos desenvolvimentos no pós-

estruturalismo, no qual a antiga questão do significado musical é reabilitada e 

recolocada no campo da análise musical. Isso desafia a teoria musical a superar a 

oposição entre formalismo e significado, procurando reconhecer as relações entre as 

duas esferas. Uma das mais amplas tentativas dessa superação foi empreendida por 

Lawrence Kramer a partir de sua trilogia de livros10 sobre o significado musical. Em 

Music as Cultural Practice, Kramer (1990, p. 1) faz quatro reivindicações: 

1. que obras musicais têm significados discursivos; 2. que esses 
significados são suficientemente definidos para suportar 
interpretações críticas, comparáveis em profundidade, exatidão e 
densidade de conexão com as interpretações dos textos literários e 
das práticas culturais; 3. que esses significados não são 
“extramusicais”, mas, pelo contrário, estão inextricavelmente 
ligados aos processos formais e articulações estilísticas das 
obras musicais; 4. que esses significados são produzidos como parte 
da circulação geral das práticas e valorações reguladas – como parte, 
em outras palavras, da produção e reprodução contínuas da cultura11 
(grifo nosso).  

 

Ao reivindicar que o significado musical não é extramusical, mas ligado aos 

_____________ 

8 Kerman urged musicologists and theorists to move beyond positivist historical and formalist analytical 
approaches in order to fully interpret (not merely classify, quantify, or describe) a far wider range of 
piece-specific and cultural evidence […] (HATTEN, 2004, p. 4).  

9 [...] reconstructing a historically contextualized account of musical meaning (HATTEN, 2004, p. 4). 
10 São eles: Music as Cultural Practice, 1800-1900 (1990); Classical Music and Postmodern Knowledge 

(1995) e; Musical Meaning: Toward a Critical History (2002).  
11  1. that works of music have discursive meanings; 2. that these meanings are definite enough to 

support critical interpretations comparable in depth, exactness, and density of connection to 
interpretations of literary texts and cultural practices; 3. that these meanings are not ‘extramusical’, but 
on the contrary are inextricably bound up with the formal processes and stylistic articulations of musical 
works; 4. that these meanings are produced as a part of the general circulation of regulated practices 
and valuations – part, in other words, of the continuous production and reproduction of culture 
(KRAMER, 1990, p. 1).  
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processos formais da obra musical, Kramer rompe com a arraigada tradição que 

considera que o significado está fora da obra. Ele é seguido por teóricos que 

readmitem a importância do significado musical sem, contudo, abandonar os valores 

dos processos formais. Entre eles, Mark E. Bonds (1991), por exemplo, reconsidera o 

papel do ouvinte para a análise, não como um retorno ao subjetivismo dos séculos 

XVIII e XIX, mas como tendo valor heurístico. “Pois ajuda a focar a atenção não 

somente no texto, mas em nossas respostas, como analistas, àquele texto”12 

(BONDS, 1991, p. 182). A compreensão de um evento musical, por parte do ouvinte, 

também revelaria um “conjunto de signos e esquemas convencionais”, além de um 

“sistema de probabilidades internalizadas”13 (BONDS, 1991, p. 183).  

Robert Hatten também considera superada a divisão entre estrutura e 

expressão. Para ele, a expressão envolve a integração de todos os aspectos de uma 

obra. “Na música, como na arte, aquilo que é estrutural é assim por causa de sua 

importância expressiva, e o que é expressivo depende, por sua vez, de uma 

estruturação que nos permite inferir [...] seu significado expressivo”14 (HATTEN, 1994, 

p. 278). Em outras palavras, “nós estruturamos uma expressão, assim como 

expressamos uma estrutura”15 (HATTEN, 2004, p. 10). O quadro 3.1 indica algumas 

possibilidades dessa ideia.  

A premissa básica desses escritores é que o significado musical é 

inerentemente musical, ideia também endossada por Jerrold Levinson, Jenefer 

Robinson, Edward T. Cone, Leo Treitler e Eero Tarasti.  Para eles, ao se “falar das 

qualidades expressivas da música, de suas qualidades de aquiescência, resignação 

ou abnegação, estamos falando tanto da música como quando falamos de temas, 

progressões harmônicas ou protótipos formais”16 (COOK, 2001, p. 174). 

 

 

_____________ 

12 […] for it helps to focus attention not only on the text but on our responses, as analysts, to that text 
(BONDS, 1991, p. 182).  

13 “set of conventional signs and schemata […] system of internalized probabilities” (BONDS, 1991, p. 
183). 

14  In music, as in art, that which is structural is so because of its expressive significance, and that which 
is expressive in turn depends on a structuring which enables us to infer […] its expressive meaning 
(HATTEN, 1994, p. 278).  

15  [...] we ‘structure an expression’ as that we ‘express a structure’ (HATTEN, 2004, p. 10).  
16 […] in speaking of the expressive qualities of music, of its qualities of acquiescence, resignation, or 

abnegation, we are as much talking about the music as when we speak of themes, harmonic 
progressions, or formal prototypes (COOK, 2001, p. 174). 
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       Compositor                                            Estruturas implicadas por um estilo 

        Executante              EXPRESSAM Estruturas implicadas por uma obra                     

        Ouvinte                                             Estruturas implicadas pela realização 
                                                                                  de uma obra em som 
                                                                                                                           

                                    OU 

 

        Compositor                                            Expressões implicadas por um estilo 

        Executante             ESTRUTURAM Expressões implicadas por uma obra                     

        Ouvinte                                             Expressões implicadas pela realização 
                                                                                  de uma obra em som 

 

Quadro 3.1 – Interrelações entre expressão e estrutura. Esquema adaptado de Hatten (2004, p. 11). 

 

Dessa forma, ao se analisar uma obra levando em conta seu significado, não 

se está procurando por identificação emocional, como era feito pela hermenêutica 

musical do século XIX17. Mas, de acordo com Nicholas Cook (2001, p. 190), o foco 

reside “na maneira pela qual as qualidades expressivas são construídas, sustentadas, 

rebaixadas ou negadas pela música. [...] se o significado é inerentemente musical, 

então, ao se analisar música, já se está sempre envolvido na análise do significado”18. 

Essa mudança de paradigma, considerando a “onipresença” da análise do 

significado, acaba por aproximar a análise musical da semiótica, a teoria dos signos. 

A semiótica sustenta a ideia que a comunicação humana é efetivada por meio de 

sistemas de signos articulados em contextos. De acordo com Dunsby e Whittall 

(2011, p. 175), “ela reivindica que na percepção e comunicação sabemos o que as 

coisas significam porque elas se relacionam com outras coisas, em vez de 

unicamente por causa de quaisquer propriedades intrínsecas que possam ter”. Ainda, 

segundo os mesmos autores, há uma tendência a se pensar no contato direto com 

as mensagens que são entendidas. Porém, há um mecanismo pelo qual se pode 

_____________ 

17 A hermenêutica musical do século XIX, criada por Kretzschmar, era “uma explicação, com base em 
dados históricos e biográficos, das emoções transmitidas pelo compositor através de suas obras” 
(NATTIEZ, 2005, p. 8).  

18 [...] on the manner in which expressive qualities are constructed, supported, undercut, or negated by 
the music. […] if meaning is inherently musical, then in analyzing music one is always already engaged 
in analyzing meaning (COOK, 2001, p. 190).  
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decifrar ou interpretar as mensagens, “e estes meios são chamados de, nas ciências 

da linguagem e comunicação, ‘códigos’” (DUSNBY; WHITTAL, 2011, p. 176).  

Esses códigos são próprios de cada esfera da comunicação. É o que 

Raymond Monelle (2000, p. 19) explica: 

A música não significa sociedade. Não significa literatura. E acima de 
tudo, não significa “realidade”. Os códigos musicais são próprios da 
música, como os outros códigos são próprios de suas respectivas 
esferas. Os códigos significam entre si, no entanto; entre literatura e 
sociedade, leitura e vida, há gêneros de relações semióticas que 
permitem que cada meio faça sentido19.  

Assim como há uma variedade de esferas comunicativas, há diferentes 

teorias semióticas, mas todas ilustram como o significado é socialmente construído 

na relação entre o significante e o significado (segundo o modelo binário de Ferdinand 

de Saussure). E essa relação é essencialmente arbitrária. 

É o que fez Kofi Agawu (1991) em seu livro Playing with Signs, no qual 

unidades semióticas, que correspondem aos significados, foram aproximadas das 

categorias retóricas do século XVIII, retomadas por Leonard Ratner (1980), 

chamadas de tópicas20. A introdução da noção de tópica é um passo importante 

dentro da teoria contemporânea da significação, pois, por meios das tópicas, foi 

possível demonstrar que as figuras musicais sugerem objetos que fazem parte do 

universo semântico no qual a música foi composta. “Assim, nenhum texto ou título é 

necessário para que as tópicas musicais transmitam significação”21 (MONELLE, 

2000, p. 14). Também Robert Hatten (1994), em sua investigação do conteúdo 

semântico em Beethoven, trouxe para sua abordagem semiótica o conceito de tópica, 

integrando-o ao princípio linguístico da marcação (markedness) e a noção de 

tropificação (troping) musical. Outra obra influente é a do musicólogo finlandês Eero 

Tarasti (1994), que usou a teoria semiótica para explorar a relação entre mito e 

_____________ 

19 Music does not signify society. It does not signify literature. And most of all, it does not signify “reality”. 
Musical codes are proper to music, as the other codes are proper to their respective spheres. Codes 
signify each other, however; between literature and society, reading and life, there are the sorts of 
semiotic relations that permit each medium to make sense (MONELLE, 2000, p. 19).  

20 Neste trabalho, optou-se pelo uso do termo tópica em vez de tópico. Na musicologia brasileira, o uso 
do substantivo no feminino difundiu-se por meio dos trabalhos advindos do LAMUS (Laboratório de 
Musicologia), hoje sediado na Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de 
São Paulo. Coordenado pelo professor Dr. Diósnio Machado Neto, o foco do LAMUS são os 
processos sócio-comunicativos da música, abrangendo não apenas análise histórica de documentos, 
mas principalmente análises no campo da significação musical. Consultar, por exemplo, Machado 
Neto (2017) e Almeida (2016).  

21 Thus, no text or title is necessary for musical topics to carry signification (MONELLE, 2000, p. 14).  
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música nos dramas musicais de Richard Wagner.  

As tópicas são convenções, lugares-comuns do discurso musical, e se 

constituem, na realidade sonora, de configurações melódicas, rítmicas, harmônicas, 

texturais, etc., identificáveis por uma determinada cultura. Em outras palavras, as 

tópicas lidam com organizações específicas de padrões musicais. Na origem desse 

tipo de abordagem está a obra de Leonard Meyer (1956), que via a música 

primordialmente como padrão. Partindo de Meyer e trazendo conceitos da psicologia 

cognitiva, Robert Gjerdingen (2007) desenvolve uma teoria dos esquemas 

(schemata) musicais, recuperando uma tradição de reconhecimento e utilização de 

frases musicais típicas de um determinado ambiente cultural.  

O traço de união entre essas abordagens é a referência a gêneros e estilos 

musicais que historicamente desempenharam funções nas coletividades sociais. 

Esses signos são capazes de recriar uma ligação com as unidades culturais de cada 

época histórica. “São esses signos, essas ‘remissões’ históricas, afetivas, estilísticas, 

gestuais, motoras ou ainda visuais que podem engendrar uma significação em 

música”22 (GRABOCZ, 2009, p. 23).  

Após se dedicarem ao estudo das unidades de significado, as pesquisas se 

voltaram, mais recentemente, para a procura de novos modelos capazes de 

descrever o complexo processo da forma musical, isto é, o modo de organização 

dessas unidades de significado. Em outras palavras, o processo de concatenação 

das tópicas, o qual Márta Grabócz (2009, p. 28) chama de “narratividade musical”.  É 

o que fez Raymond Monelle (2000) em seu The sense of music. Após tratar da “busca 

por tópicas”, da “tópica e leitmotiv” e da questão da temporalidade, ele adota um plano 

narrativo23 para analisar obras de Schumann e Brahms. Existem muitas definições de 

narrativa, vindas de áreas diversas como literatura, estudos culturais, filosofia, 

sociologia e história, entre outras. Isso tem gerado um considerável número de 

estudos, com diferentes interpretações de narrativa, que procuram aplicá-la à música. 

Uma tentativa de síntese, a partir da crítica literária, semiótica, historiografia, 

musicologia e teoria musical, foi empreendida por Byron Almén (2008), resultando em 

_____________ 

22 Ce sont ces signes, ces « renvois » historiques, affectifs, stylistiques, gestuels, moteurs ou encore 
visuels qui peuvent engendrer une signification en musique (GRABOCZ, 2009, p. 23). 

23 Consultar o capítulo 5, Genre and Structure de Monelle (2000, p. 115-146).  
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um modelo analítico eclético, aplicável a uma ampla gama de estilos e repertórios 

musicais.  

Dentro desse cenário, o texto musical “não ocupa apenas um espaço definido 

pelo trabalho do compositor. Seu espaço é definido principalmente por outros fatores: 

em particular, pelo universo dos textos, ou seja, pela intertextualidade”24 (MONELLE, 

2000, p. 150). Portanto, a noção de obra de arte autônoma é colocada em suspensão, 

levando a obra musical não se parecer mais com uma entidade fechada, mas com 

uma rede de eventos relacionais, rede essa que engendra uma complexa teia de 

significados compartilhados. Procurando desvendar como a intertextualidade pode 

informar os códigos semióticos musicais, Michael Klein (2005) estabelece um diálogo 

com a literatura teórica estruturalista e pós-estruturalista, argumentando que o 

significado musical é fruto das relações entre estruturas. Desse modo, esse 

significado estrutural pode ser estendido para além de uma obra singular, gerando 

uma rede intertextual. 

As abordagens supracitadas deram um passo decisivo na renovação da 

análise musical pelo estudo da significação. No entanto, a efetivação prática e a 

construção de ferramentas analíticas dentro desse novo paradigma continuam 

problemáticas, pois como afirma Grábocz (2009, p. 21), “a musicologia tradicional 

desenvolveu meios de descrição do ‘significante’, mas ignorou o ‘significado’”25. Na 

tentativa de superar esse problema, Pearsall e Almén (2006, p. 4) defendem uma 

abordagem multidimensional para a análise musical. Eles constataram que o 

significado musical é complexo, sendo, até o momento, impossível “de articular uma 

taxonomia inteiramente satisfatória do significado musical”, por isso, propõem que 

uma abordagem, que tenha compromisso com o significado musical, inclua o máximo 

possível de perspectivas, tanto interdisciplinares quanto intradisciplinares.  

 

 

 

_____________ 

24 […] the text does not merely occupy a space defined by the composer’s work. Its space is chiefly 
defined by certain other factors: in particular, by the universe of texts, which is to say, by intertextuality 
(MONELLE, 2000, p. 150).  

25 […] la musicologie traditionnelle a développé des moyens de description du « signifiant », mais a 
ignoré le « signifié » (GRÁBOCZ, 2009, p. 21).  
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3.2.1 Análise Multivalente 

Tal é o caso do método (e não teoria, como o autor faz questão de frisar) de 

James Webster (2010), a chamada análise multivalente (multivalent analysis). Nessa 

proposta, “uma obra musical é entendida como abrangendo numerosos ‘domínios’ 

diferentes: tonalidade, idéias musicais, ritmo, dinâmica, instrumentação, registro, 

retórica, design ‘narrativo’ e assim por diante”26 (WEBSTER, 2010, p. 128). Cada 

domínio deve ser processado separadamente, um por vez, “com pouca atenção para 

o que acontece nos outros domínios, e sem preconceitos quanto à forma global”27 

(WEBSTER, 2010, p. 129). O autor admite que essa separação não pode ser 

totalmente realizada, pois sempre se sabe algo dos outros domínios e a mente do 

analista não pode se tornar uma tabula rasa.  

A ideia de multivalência, ou seja, múltiplas camadas, não é oposta 

teoricamente a ideia de unidade. Porém, “o método implica em suspender, pelo 

menos temporariamente, os pressupostos de que a unidade é um critério de valor e 

que o objetivo de uma análise é demonstrar sua presença”28 (WEBSTER, 2010, p. 

129). O método também não é prescritivo, isto é, não diz o que deve ou não ocorrer 

musicalmente, nem dá primazia a um domínio específico.  

Webster exemplifica seu método com análises dos primeiros movimentos da 

Sonata op. 10, n. 3, de Beethoven e da Sinfonia, K. 551, de Mozart. Os resultados 

são apresentados em um diagrama formal, uma representação da forma multivalente, 

no qual “cada um dos vários parâmetros relevantes é apresentado em uma linha de 

tempo separada e independente, alinhada verticalmente”29 (WEBSTER, 2010, p. 

131). A figura 3.1 reproduz os diagramas da exposição do primeiro movimento da 

Sinfonia de Mozart.  

 

_____________ 

26 […] a musical work is understood as encompassing numerous different ‘domains’: tonality, musical 
ideas, rhythm, dynamics, instrumentation, register, rhetoric, ‘narrative’ design, and so forth 
(WEBSTER, 2010, p. 128).  

27 with little attention to what happens in the other domains, and without preconceptions as to the overall 
form (WEBSTER, 2010, p. 129). 

28 […] the method entails suspending, at least temporarily, the assumptions that unity is a criterion of 
value, and that the goal of an analysis is to demonstrate its presence (WEBSTER, 2010, p. 129). 

29 each of the various relevant parameters is presented on a separate and independent time line, 
vertically aligned (WEBSTER, 2010, p. 131). 
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Figura 3.1 – Forma multivalente da exposição do primeiro movimento da Sinfonia K. 551 de Mozart, 
segundo a análise de Webster (2010, p. 135).  

 
 
 

Pode-se observar dos diagramas que nem sempre há correspondência 

temporal das mudanças musicais entre os domínios, o que, segundo Webster, é uma 

particularidade que o método multivalente facilita observar. Nesse sentido, William 

Caplin (2010, p. 143) afirma que “o valor de tal análise multivalente realmente aparece 

ao revelar incongruências paramétricas deste tipo”30. Porém, Caplin (2010, p. 144) 

não concorda com a não-primazia de alguns domínios sobre outros, pois para ele, 

“apenas um número limitado de tais parâmetros tem um impacto direto na expressão 

da função formal”31. Para Caplin, a função formal está ancorada na progressão 

harmônica, na cadência e nos processos de agrupamento. Já parâmetros como a 

dinâmica, a textura e o conteúdo temático podem apoiar ou contrariar os processos 

formais.  

James Hepokoski (2010, p. 146) também vê vantagens na análise 

multivalente: “ela direciona nossa atenção para as características texturais e 

temáticas que alguns estilos anteriores de análise haviam deixado de lado”32. No 

_____________ 

30 […] the value of such a multivalent analysis truly comes into its own when revealing parametric non-
congruencies of this kind (CAPLIN, 2010, p. 143).  

31 […] only a limited number of such parameters have a direct bearing on the expression of formal 
function (CAPLIN, 2010, p. 144). 

32 [...] it directs our attention toward textural and thematic features that some earlier styles of analysis 
had sidelined (HEPOKOSKI, 2010, p. 146).  
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entanto, ele observa que as informações organizadas em diagramas lineares correm 

o risco de permanecerem subinterpretadas se apenas forem mapeados parâmetros 

dispersos. Para Hepokoski (2010, p. 147), há necessidade de uma teoria conceitual 

ou hermenêutica que dê suporte aos diagramas para “organizar sua interpretação em 

uma declaração coerente (de modo nenhum uma ‘unidade redutiva’) – ou mesmo 

para impulsioná-los a uma leitura mais profunda, ainda que mais arriscada”33.  

Nesta tese, para que a análise do Trio de Nepomuceno possa superar a 

parcialidade da análise estruturalista ou formalista, a análise multivalente 

desempenha um papel fundamental. Todavia, concordando com as limitações 

apontadas tanto por Caplin quanto por Hepokoski, os diagramas produzidos são 

acompanhados de discursos interpretativos. Esses discursos são 

hermeneuticamente informados por aportes teóricos independentes que, por sua vez, 

possuem ferramentas analíticas próprias. O método multivalente desempenha a 

tarefa de unificar esse “sincretismo” metodológico. 

Para tanto, é necessário definir com mais clareza os fundamentos teóricos e 

os procedimentos dessas ferramentas analíticas. Foram escolhidos 

(ideologicamente) cinco grupos: aspectos estruturais; tópicas; esquemas (schemata); 

narratividade; e intertextualidade. 

3.3  ANÁLISE ESTRUTURAL: CONCEITOS E DIRETRIZES 

3.3.1 Funções Formais 

O primeiro passo neste estudo é uma análise completa do ponto de vista 

estrutural, entendendo a forma musical como um enredo, como um processo 

temporal. “A ideia de forma musical como um enredo evita uma dicotomia entre 

‘estrutura’ e ‘expressão’, submetendo a forma ao próprio processo pelo qual o 

conteúdo se faz inteligível”34 (BONDS, 1991, p. 187). Trata-se de uma concepção 

orgânica, a qual Webster (2010, p. 125) subscreve e acrescenta: “cada movimento 

_____________ 

33 […] to organize their interpretation into a coherent statement (not at all a ‘reductive unity’)—or even 
to encourage them into a deeper, if riskier, reading (HEPOKOSKI, 2010, p. 147).  

34 […] the idea of musical form as a plot avoids a dichotomy between “structure” and “expression” by 
positing form in the very process by which content is made intelligible (BONDS, 1991, p. 187).  
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cresce compasso a compasso e frase a frase, com o significado de cada evento 

dependendo tanto de sua função na estrutura quanto de seu contexto dramático”35.  

A concepção da forma enquanto processo temporal36 implica em uma análise 

harmônica que priorize as entidades harmônicas de maior percepção para a 

imaginação do ouvinte no decorrer do tempo. Por isso, aplica-se aqui o conceito de 

prolongamento harmônico (CAPLIN, 1998, p. 25-27) e a consequente diferenciação 

entre acordes essenciais e lineares. Assim, a análise harmônica do Trio37 está 

elaborada de maneira hierárquica e não apenas como rotulação descritiva dos 

acordes.  

No contexto desta tese, análise harmônica significa o exame de qualquer 

aspecto que envolva relações estruturais entre alturas, como a identificação de 

modos e outras escalas, encadeamento de acordes, relações entre tonalidades, entre 

outras. Diferentemente do que foi realizado na dissertação de mestrado deste autor38, 

para a análise do modalismo do Trio não são consideradas as teorias da época, a fim 

de se evitar confusões terminológicas. Como observa Coelho de Souza (2014, p. 

263), “os nomes desses modos frequentemente aparecem nos tratados da época em 

combinações trocadas em relação às que usamos atualmente”, constituindo-se em 

“teorias confusas a respeito do modalismo clássico”. É empregada, assim, a 

classificação contemporânea dos modos levando-se em conta a centricidade 

contextual (ROIG-FRANCOLI, 2008, p. 2-9).  

O conceito de processo temporal implica ainda no entendimento de que a 

temporalidade da ideia musical deriva da habilidade do ouvinte em reconhecer 

localizações temporais. Esse é um dos fundamentos da teoria das funções formais 

de William Caplin (1998, 2010). “Central para a nossa experiência do tempo em geral 

é a nossa capacidade de perceber que algo está começando, que estamos no meio 

de algo e que esse algo finalizou”39 (CAPLIN, 2010, p. 23). Em seu livro Classical 

_____________ 

35 Each movement grows bar by bar and phrase by phrase, with the meaning of each event depending 
both on its function in the structure and its dramatic context (WEBSTER, 2010, p. 125).  

36 Para uma visão mais completa do tema, consultar Dudeque (2010b) e o v. 16, n. 2, do Music Theory 
Online (2010), inteiramente dedicado ao assunto.  

37 A partitura completa, com todas as anotações analíticas, encontra-se nos Anexos.  
38 Em Bueno (2013), a análise do modalismo empregado na Électre seguiu a teoria do belga François-

Auguste Gevaert (1875, 1881), que também serviu de referencial teórico para C. Saint-Saëns compor 
sua música incidental para uma versão francesa da Antígona de Sófocles. Consultar também Olin 
(2011). 

39 Central to our experience of time in general is our ability to perceive that something is beginning, that 
we are in the middle of something, and that something has ended (CAPLIN, 2010, p. 23).  
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Form, Caplin (1998) revive a tradição da Formenlehre de Arnold Schoenberg e seu 

discípulo Erwin Ratz, explicando como a sintaxe da música opera, especialmente nos 

pouco discutidos níveis de estrutura menores que uma frase.  

Ao contrário da maioria das concepções sobre forma, a menor unidade de 

estrutura, na visão de Caplin, não é o motivo, mas a ideia básica, que combina alguns 

motivos em um único gesto, geralmente abrangendo dois compassos. Essa ideia 

básica pode ser unida a outras ideias para formar temas completos (ou unidades 

semelhantes a temas) ou fragmentadas em unidades menores para fins de 

desenvolvimento. Vários tipos de temas são obtidos, então, do arranjo particular das 

ideias dentro de uma frase. Caplin sistematicamente definiu uma variedade de 

funções formais operando nos múltiplos níveis de uma obra. “Cada função formal 

surge de critérios que envolvem múltiplos parâmetros, sendo os mais importantes a 

harmonia, a tonalidade, o agrupamento e a cadência”40 (CAPLIN, 2010, p. 25). Ele 

também diferencia, de forma enfática, tipos formais e funções formais, associando 

estas àqueles, como sumarizado no quadro 3.2.  

Cumpre observar que a teoria de Caplin foi elabora especificamente para as 

obras do classicismo vienense de Haydn, Mozart e Beethoven. Porém, seu impacto 

foi tão grande que não tardaram a aparecer modificações e ampliações para outros 

repertórios. BaileyShea (2003) a aplicou na análise da retórica da sentença nas 

óperas pós-Lohengrin de Wagner. Somer (2005) usou as funções formais no 

entendimento das últimas sonatas de câmara de Debussy. Rifkin (2006) mostrou 

como o cromatismo do século XX delineia segmentos formais nas obras de Prokofiev 

e Poulenc. Neumeyer (2006) foi no sentido temporal contrário e aplicou as funções 

formais à contradança do século XVII. Broman (2007) utilizou a teoria para as obras 

instrumentais de Bartók. Vande Moortele (2011) estudou os padrões sentenciais na 

estrutura fraseológica dos poemas sinfônicos de Liszt. E mais recentemente, Mueller 

(2017) procurou constituir uma teoria da função formal para as obras neoclássicas de 

Stravinsky.  

Na presente tese, no entanto, não procuramos ampliar a teoria de Caplin. Os 

conceitos fundamentais de sua teoria são aplicados para se avaliar em que medida 

é possível perceber o quanto a música de Nepomuceno se aproxima ou se afasta dos 

_____________ 

40 [...] each formal function arises from criteria involving multiple parameters, most importantly harmony, 
tonality, grouping, and cadence (CAPLIN, 2010, p. 25).  
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arquétipos clássicos, estimando-se, assim, graus de ruptura ou de continuidade.  

 

 
 

TIPOS FORMAIS FUNÇÕES FORMAIS 
 

 

Tipos de Movimento Completo 
 

 

SONATA Introdução 
      Exposição 

tema principal 
transição 
tema subordinado  
seção de fechamento 

Desenvolvimento 
Recapitulação 
Coda 

RONDO DE CINCO PARTES Tema  Principal 

Complexo de Temas Subordinado 
Tema Principal 
Tema Interno 
Tema Principal 
Coda 

 

GRANDE TERNÁRIA Tema Principal 
Tema Interno 
Tema Principal 

 

CONCERTO Ritornello de Abertura 
Exposição 
Ritornello de Tema-Subordinado 
Desenvolvimento  
Recapitulação 
Ritornello de Fechamento 

 

Tipos de Tema 
 

 

SENTENÇA apresentação 
continuação 
cadencial 

PERÍODO antecedente 
       consequente 

PEQUENA TERNÁRIA exposição (A) 

central contrastante (B) 
recapitulação (A’) 

 

TEMA HÍBRIDO antecedente (do período) 
continuação (da sentença) 

  cadencial (da sentença)   

Quadro 3.2 – Tipos formais versus funções formais, adaptado de Caplin (2010, p. 33)41. 

 

3.3.2 A Forma Cíclica 

O princípio cíclico é frequentemente associado aos compositores franceses 

do final do século XIX, especialmente César Franck e seus alunos. Mas essa história 

é mais longa, podendo ser encontradas conexões temáticas entre movimentos de 

uma composição desde os primórdios da música ocidental. Um bom exemplo é a 

missa de imitação (também chamada missa de paródia), que floresceu entre os 

_____________ 

41 Norton Dudeque (2010b, p. 104) apresenta essa tabela em tradução ligeiramente diferente. 
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séculos XV e XVI, como a Missa Malheur me bat de Josquin des Prez. O costume, 

antes de Josquin, era usar uma das vozes de um modelo (uma outra obra, muitas 

vezes profana) como cantus firmus. Mas Josquin, utilizando uma chanson de 

Ocheghem, “[...] empresta extensivamente de todas as vozes do modelo, 

retrabalhando os motivos característicos, os pontos de imitação e estrutura geral em 

cada movimento da missa”42 (BURKHOLDER; GROUT; PALISCA, 2006, p. 207).  

Outros exemplos são as canzone, suítes e sonatas do final do século XVI e início do 

XVII, que exibem relações temáticas e recorrências de material entre os movimentos. 

Diferente do que normalmente se acredita, os períodos históricos seguintes, 

barroco e classicismo, contribuíram pouco para o princípio cíclico, conforme aponta 

a pesquisa de Benedict Taylor (2011).  

Certamente, os movimentos separados de sonata clássica ou sinfonia 
usualmente demonstram afinidades no material [...]. Mas isso não é 
a mesma coisa que a recordação literal (ou quase-literal) da música 
passada, ou o uso não-disfarçado de temas e motivos provenientes 
dos movimentos iniciais, como encontrado de maneira tão perceptiva 
na música de algumas décadas depois43 (TAYLOR, 2011, p. 17, grifo 
nosso). 

Para Taylor, a ideia de forma cíclica é essencialmente romântica, fruto do 

reavivamento das concepções de tempo e história como circulares, do crescimento 

do historicismo e do nascimento da teoria do organicismo. Com efeito, muitos 

intelectuais e artistas do século XIX conectavam a história e o progresso histórico 

com sistemas circulares de pensamento. Talvez o mais influente deles foi o filósofo 

alemão G. W. Friedrich Hegel (1770-1831), que em sua Fenomenologia do Espírito 

declarou: “O verdadeiro é o vir-a-ser de si mesmo, o círculo que pressupõe seu fim 

como sua meta, que o tem como princípio, e que só é efetivo mediante sua 

atualização e seu fim” (HEGEL, 1992, p. 30). No mesmo sentido, outro idealista 

alemão, Johann G. Fichte (1762-1814) afirmou: “[...] todo o progresso que [...] a 

humanidade faz aqui embaixo, é apenas um retrocesso ao ponto em que se 

encontrava a princípio, e não tem nada em vista a não ser que retorne à sua condição 

_____________ 

42 [...] the composer borrows extensively from all voices of the model, reworking the latter’s characteristic 
motives, points of imitation, and general structure in each movement of the mass (BURKHOLDER; 
GROUT; PALISCA, 2006, p. 207).   

43 Certainly, the separate movements if a classical sonata or symphony commonly demonstrate affinities 
in material, particularly between the outer movements […]. But this is not the same thing as the literal 
(or near-literal) recall of past music, or the undisguised use of themes or motives from earlier 
movements, as is found so noticeably in music a few decades later (TAYLOR, 2011, p. 17).  
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original”44 (FICHTE, 1847, p. 10). E ainda J. W. Goethe (1749-1832), de forma similar: 

“[...] a criação inteira não é nada além de uma queda e retorno ao original”45 

(GOETHE, 1897, p. 299).  

Essas ideias se constituem em reelaborações sofisticadas do paradigma 

neoplatônico da geração de todas as coisas, segundo o pensamento de Plotino (204-

270). Mas principalmente a partir da contribuição de Proclo (412-485), que introduziu 

a ideia de um processo triádico (manência, processão e retorno) circular, “no sentido 

de que todo processo é perene permanecer, perene proceder e perene retornar” 

(REALE; ANTISERI, 2004, p. 366). Esse paradigma foi seguido e difundido por poetas 

e escritores como Schiller, Schelling, Hölderlin, Novalis, Schelegel, Wordsworth, 

Coleredge, Blake e Shellely. Dessa forma, “o conceito de retorno ao passado a fim 

de, em algum sentido, progredir para o futuro foi um tropo fundamental no 

pensamento romântico inicial”46 (TAYLOR, 2011, p. 23), definindo a recorrência como 

característica principal das obras cíclicas. A recorrência de trechos musicais, 

provenientes de movimentos passados, coloca em evidência o papel da memória, 

abrindo uma nova dimensão para o discurso musical, com a consciência de diferentes 

níveis temporais. Para Taylor (2011, p. 30-31), na música cíclica de Mendelssohn, 

Schumann, Franck, Elgar e Mahler, “as texturas complexas e o jogo de mudanças 

dos estados temporais criam uma concepção de tempo em multicamadas e uma 

riqueza e complexidade para jornada musical, inigualadas em outras músicas”47.  

Afim de obter uma maior clareza e objetividade, Taylor classificou as formas 

cíclicas (no plural, como insiste o autor) em tipos e subtipos, fornecendo 

exemplificação não exaustiva e não exclusiva (isto é, os exemplos podem se encaixar 

em mais de um tipo ou subtipo) de obras do século XIX e início do XX. Essa 

classificação está sintetizada, a seguir, no quadro 3.3.   

 

Tipos Subtipos Definição Exemplos 

 i. Estrutura O mais perfeito esquema -Mendelssohn, quarteto op. 13 (1827) 

_____________ 

44 […] the whole progress which […] Humanity makes here below, is only a retrogression to the point on 
which it stood at first, and has nothing in view save that return to its original condition (FICHTE, 1847, 
p. 10).  

45 [...] the whole creation is nothing and was nothing but a falling from and returning to the original 
(GOETHE, 1897, p. 299). 

46 The concept of returning to the past in some sense in order to progress into the future was a 
fundamental trope of early Romantic thought (TAYLOR, 2011, p. 23).  

47 […] the complex textures and shifting play of temporal states create a multilayered conception of time 
and a richness and complexity to the musical journey unequalled in other music (TAYLOR, 2011, p. 
30-31).  
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1. Formas 
cíclicas 

(circulares) 
orientadas 
para o final 

introdução – coda 
com múltiplos 
movimentos 

circular, introduzido por 
Mendelssohn em seu 
Quarteto op. 13. Nessas 
peças, a trajetória do 
desenvolvimento interno pode 
ser ouvida como uma 
resposta à questão colocada 
nas extremidades musicais ou 
um retorno a um nível 
diferente de realidade.  

-Liszt, sonata em si menor (1853) 
-Dvořák, quarteto op. 2 (1861) 
-Grieg, quarteto op. 27 (1878) 
-Rheinberger, sonatas p/ órgão n. 8, 
12 e 15 (1882-91) 
-Chausson, trio c/ piano op. 3 (1883) 

e Sinfonia em Si (1890) 

-Rimsky-Korsakov, Scheherazade 
(1888) 
-Rachmaninov, Trio c/ piano op. 9 
(1893) e Sinfonia n. 1 (1895) 
-D’Indy, Jour d’été à la montagne 
(1905) 
-Elgar, Sinfonia n. 1 (1908) 
-Vaughan Williams, Sinfonia 
‘Londres’ (1913/18) 
-Strauss, Eine Alpensinfonie (1915) 

ii. Recorrência na 
coda 

 

O retorno de um tema inicial 
(com frequência do primeiro 
movimento, especialmente da 
seção de fechamento) forma o 
final de toda a obra. Essa 
recorrência é frequentemente 
ouvida coma culminância do 
processo de finale. Difere de 
1.iii por ser mais nostálgico e 
tranquilo, com maior uso na 
música de câmara. 

-Mendelssohn, sonata p/ piano op. 6 
(1826), quarteto op. 12 (1829) 
-Brahms, quarteto op. 67 (1875), 3.ª 
sinfonia (1883) e quinteto c/ clarineta 
op. 115 (1891) 
-Dvořák, Serenata p/ cordas (1875) 
-Elgar, Serenata p/ cordas (1892) 
-Tchaikovsky, trio c/ piano op. 50 
(1882) 
-Franck, quarteto de cordas (1889) 
-Reger, sonata p/ clarineta n. 3 
(1909) 
-Magnard, sinfonia n. 4 (1913) 
-D’Indy, quarteto n. 3 (1929) 

iii. Apoteose na 
coda 

 

Uso predominante na música 
sinfônica, especialmente a 
partir do final do séc. XIX. A 
última parte do finale forma 
uma seção distinta e 
independente apresentando a 
recorrência ou transformação 
dos temas iniciais.  

-Mendelssohn, octeto (1825), 
sinfonia n. 3 (1842) - modelo.  
-Franck, trio c/ piano op. 1/1 (1840) 
-Schumann, quinteto c/ piano (1842), 
sinfonias n. 2 e 3 (1846 e 1850) 
-Raff, sinfonias 3, 6, 7 e 11 (1869-76) 
-Bruckner, sinfonias 3, 4, 5, 6, 7 e 8 
(1873-90) 
-Rimsky-Korsakov, sinfonia n. 3 
(1873) 
-Dvořák, sinfonia n. 5 (1875) 
-Rheinberger, sonatas p/ órgão 4, 6, 
13, 16-18 e 20 (1876-1901) 
-Tchaikovsky, sinfonia n. 5 (1888) 
-Stanford, sinfonias 5 e 6 (1894 e 
1905) 
-D’Indy, quarteto n. 2 (1897), sinfonia 
n. 2 (1903), sonata p/ piano em Mi 
(1907) 
-Dukas, sonata p/ piano (1901) 
-Mahler, sinfonia n. 7 (1905) e 8 
(1906) 
-Nielsen, sinfonia n. 4 (1916) 

Quadro 3.3 – Tipos e subtipos de formas cíclicas, segundo Taylor (2011, p. 11-16) – continua  

 

 

 

 



72 

 

Tipos Subtipos Definição Exemplos 

 
 
 

2. Formas 
cíclicas 

não- 
orientadas 
para o final 

i. Sintética ou 
integrativa 

O tipo cíclico mais comum. 
Partes dos movimentos 
iniciais são ouvidas 
retornando (normalmente no 
finale, perto da conclusão), de 
forma literal ou em 
transformação, ligando toda a 
trajetória da obra e 
conectando os movimentos 
separados. Nesses 
esquemas, o finale pode fazer 
um paralelo ao primeiro 
movimento, espelhando a 
trajetória dos eventos ou 
retrabalhando-o. Outra 
técnica comum é a 
recorrência de um tema inicial 
dentro da coda, antes de 
retornar ao material do finale e 
terminar a obra.  Essas peças 
podem ter um tema motto que 
reaparece através dos 
movimentos. 

-Mendelssohn, octeto, sonata p/ 

piano em Si , quarteto em lá m 

-Schumann, sinfonia n. 4 (1841), 
quinteto c/ piano (1842) 

-Franck, trio c/ pno em fá  menor, 

quinteto c/ piano (1879), sonata p/ 
violino (1886), sinfonia em ré menor 
(1888), quarteto de cordas 
-Liszt, sonata em si menor 
-Dvořák, quarteto n. 4 (1870), 
sinfonia n. 9 (1893) 
-Tchaikovsky, serenata p/ cordas 
(1880) 
-Saint-Saëns, sonata p/ vlno n. 1 
(1885), sinfonia n. 3 (1886) 
Glazunov, sinfonias 2, 4, 7 (1886, 
1893, 1902) 
-D’Indy, Symphonie sur un chant 
montagnard français (1886), quarteto 
de cordas n. 1 (1891), sonata p/ vlno 
(1904) 
-Mahler, sinfonia n. 5 
-Debussy, quarteto de cordas (1893) 
-Sibelius, sinfonia n. 1 (1899) 
-Ravel, quarteto de cordas (1903) 
-Rachmaninov, sinfonia n. 2 
-Balakirev, sinfonia n. 2 (1908) 
-Fauré, sonata p/ vlno n. 2 (1917) 
-Elgar, sonata p/ vlno (1918) 

ii. Reminiscência  
 

Parte de um movimento 
passado é relembrado como 
uma reminiscência passageira 
dentro do finale, 
frequentemente como um 
interlúdio nostálgico antes da 
seção final.  

-Beethoven, sonata op. 27/1(1801) 
-Schumann, concerto p/ cello (1850) 
-Bruckner, sinfonia n. 2 (1872) 
-Smetana, quarteto n. 1 (1876) 
-Tchaikovcky, quarteto n. 3 (1876) 
-Brahms, sonata p/ vlno n. 1 (1879) 
-Mahler, sinfonia n. 1 (1888) 
-Dvořák, quarteto n. 13 (1891), 
concerto p/ cello 
-Saint-Saëns, quarteto n. 1 (1899) 
-Elgar, sinfonia n. 2 (1911), concertos 
p/ vlno, cello (1910 e 1919) e quinteto 
c/ piano (1919) 

iii. Disruptiva ou 
não-integrativa 

 

Uma parte de um movimento 
prévio – normalmente uma 
passagem de conotações 
“escuras” ou dolorosas – é 
relembrada no movimento 
subsequente. 
Frequentemente pode 
aparecer como uma 
passagem em tonalidade 
menor e retornar em 
tonalidade maior no 
movimento final. 

-Beethoven, sinfonia n. 5 (1808), 
sonata op. 110 (1822) 
-Mendelssohn, sexteto c/ piano 
(1824), quarteto op. 12 
-Schubert, trio c/ piano n. 2 (1827) 
-Tchaikovsky, sinfonia n. 4 (1878) 
-Mahler, sinfonia n. 2, 3, 10 (1894, 
1896, 1910) 
-Berlioz, symphonie fantastique 
(1830), Harold en Italie (1834) 
-Liszt, Eine Faust-Sinfonie (1857) 
-Tchaikovsky, Manfred (1885) 
 

Quadro 3.3 – Tipos e subtipos de formas cíclicas, segundo Taylor (2011, p. 11-16) – continuação 
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Tipos Subtipos Definição Exemplos 

 
 
 

3. Formas 
cíclicas de 
movimento 
único ou 

movimentos 
combinados 

i. Ciclo de multi-
movimentos com 

ligação de 
movimentos 

Movimentos separados são 
conectados, às vezes 
combinados com recorrência 
temática antes do último 
movimento. Isso não é 
necessariamente ciclicismo, 
mas, na prática, é 
normalmente associado às 
obras com transformações 
temáticas através dos 
movimentos.  

-Beethoven, sonata op. 27/1 
-Mendelssohn, sonata op. 6, sinfonia 
n. 3 
-Schumann, sinfonia n. 4 
-Brahms, sinfonia. 4 
 
 

ii. Esquemas 
quatro-em-um 
multifuncionais  
(ou similares)  

 

Variante mais específica de 
3.i, os movimentos separados 
sendo ouvidos 
simultaneamente formando 
parte de um movimento único, 
com a seção de ‘finale’ 
apresentando a recapitulação 
do material da exposição de 
abertura.  

-Schubert, fantasia Wanderer (1822) 
-Liszt, sonata em si menor 
-Saint-Saëns, concerto p/ cello n. 1 
-Strauss, Ein Heldenleben (1898) 
-Schoenberg, Pelleas und Melisande, 
quarteto em ré menor n. 2 (1914), 1ª 
sinfonia de câmara op. 9.  
-Zemlinsky, quarteto n. 2 (1914) 
-Sibelius, sinfonia n. 7 (1924). 
 
 

 

Quadro 3.3 – Tipos e subtipos de formas cíclicas, segundo Taylor (2011, p. 11-16) – conclusão 

 

 

Depreende-se desse quadro que as formas cíclicas eram de uso comum a 

uma grande variedade de compositores, muito além do círculo de César Franck. Na 

realidade, o introdutor do princípio cíclico romântico é Felix Mendelssohn, que 

contribuiu com obras modelares em forma cíclica. A obra de Franck que inaugurou 

seu uso da forma cíclica foi Trio em fá  menor (op. 1, n. 1), de 1839. Depois disso, 

somente no final dos anos de 1870 que o compositor voltou a usar a forma cíclica, 

compondo obras importantes como o Quinteto com piano (1879), a Sonata para 

Violino (1886), a Sinfonia em ré menor (1886-8) e o Quarteto de cordas em Ré Maior 

(1889).  

3.3.2.1 D’Indy e a forma cíclica 

Deve-se a Vincent d’Indy a criação e a difusão da noção que Franck 

desenvolveu a forma cíclica diretamente das obras da última fase de Beethoven. Para 

d’Indy (1906, p. 64), “Na obra do próprio Franck, [...] tudo é consequência da 

assimilação da herança beethoveniana por uma inteligência verdadeiramente 
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criadora”48. Para esse nacionalista, coube à França o papel de realizar a 

transformação cíclica da sonata, apesar, segundo d’ Indy, das “tímidas tentativas” de 

Schubert e Brahms. A obra de Franck marcaria a data do início da escola sinfônica 

francesa, “a verdadeira vanguarda da arte musical” (D’INDY, 1909, p. 421-422). 

Assim, a forma cíclica, nas mãos de d’Indy, tornar-se-ia instrumento de “ideologia 

pessoal, conscrita em uma cruzada para gloria de Franck e da França”49 (TAYLOR, 

2016, p. 247). 

É no segundo volume, publicado em 1909, do seu Cours, que d’Indy dedica 

um capítulo inteiro à Sonate Cyclique, definindo-a, indicando seus elementos 

constitutivos, seu desenvolvimento histórico (até certo ponto, ideologicamente 

falseado50) e fornecendo exemplos analíticos, por meio de metáforas da arquitetura, 

literatura e biologia. Diz d’Indy: 

A sonata cíclica é aquela cuja construção está subordinada a certos 
temas especiais que reaparecem sob diversas formas em cada peça 
constitutiva da obra, onde exercem uma função de alguma forma 
reguladora ou unificadora. [...] O qualificativo cíclico é aplicável em 
primeiro lugar aos motivos e aos temas que, modificando-se 
notavelmente durante uma composição musical dividida em várias 
partes, tornam-se presentes e reconhecíveis em cada uma delas, 
independentemente da estrutura, do movimento ou da tonalidade que 
lhe é própria51 (D’INDY, 1909, p. 375, itálicos do autor).  

Então, ele vincula esses postulados a ideia de unidade sintética, de retorno 

ao ponto de partida ou princípio comum ou ainda a existência de um personagem 

permanente, o tema-personagem. Esse princípio ou personagem perfazem um 

percurso cíclico de constante desenvolvimento para atingir a proporção perfeita, a 

“trindade na unidade”. Em seguida, d’Indy estabelece a alegoria da catedral sonora, 

descrevendo os quatro movimentos da sonata cíclica como se fossem uma jornada 

de contemplação estética e mística por dentro de uma catedral ideal. Ao final da 

_____________ 

48 Dans l’œuvre de Franck lui-même, […] tout n’est qu’une conséquence de l’assimilation de l’héritage 
beethovénien à une intelligence vraiment créatrice (D’INDY, 1906, p. 64).  

49 [...] a personal ideology, conscripted into a crusade for the glory of both Franck and France (TAYLOR, 
2016, p. 247). 

50 Consultar Strucken-Paland (2006). Nesse artigo, a autora demonstra e corrige as imprecisões e 
omissões da análise de d’Indy da Sonata para violino de Franck.  

51 La Sonate cyclique est celle dont la construction est subordonnée à certains thèmes spéciaux 
reparaissant sous diverses formes dans chacune des pièces constitutives de l’œuvre, où ils exercent 
une fonction en quelque sorte régulatrice ou unificatrice. […] Le qualificatif cyclique est applicable en 
premier lieu aux motifs et aux thèmes qui, tout en se modifiant notablement au cours d’une composition 
musicale divisée en plusieurs parties, demeurent présents et reconnaissables dans chacune de celles-
ci, indépendamment de la structure, du mouvement ou de la tonalité qui lui est propre (D’INDY, 1909, 
p. 375).  
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jornada, atinge-se o princípio da “unidade na variedade”, expressão máxima de 

grandeza e ordem. O quadro 3.4 sintetiza essas ideias.  

 

 

Movimentos 
(4 tipos 

principais) 
Elementos formais 

Elementos 
cíclicos 

Correspondência 
arquitetônica 

(Catedral) 

Elementos 
expressivos e 

simbólicos 

Sonate 

Introdução 
tema-
personagem, 
motivo principal 

Portal 
-grandioso 
- amável 

Exposição 
figuras cíclicas 
condutoras 

Nave Principal ideia piedosa Desenvolvimento 

Recapitulação 

Lent 
construção 
ternária 

(A) variações 
Transepto  
(norte) 

-calmo e recolhido 
-alpha, começo 

(B)  Coro 

Santuário/ 
Altar 
 

-ponto culminante de 
onde raia toda a 
claridade da glória de 
Deus 
-frase central de um 
Lied sacro, 
-sublime, inefável 
-impressões graves 
-sacrifício 

(Cátedra) 

(A’) variações 
Transepto  
(sul) 

-calmo e recolhido 
-ômega, fim 

Modéré Scherzo 
pequenos 
temas breves e 
alegres 

-Galerias superiores ao 
redor do coro 
agrupadas em trios, 
com finos arabescos 
ou 
-Balaustrada, caso o 
scherzo venha antes do 
movimento lento 

-alegria 
-repouso para o 
coração. 
ou (caso o Scherzo 
venha antes) 
distrair um instante, 
repousar o ouvido 
antes da peça lenta 

Rapide 
Rondeau com 

refrains e couplets 

reaparecimento 
do tema-

personagem 
e 

temas 
condutores 

Abside e capelas 
radiantes 

-menos severo 
-último refúgio 
-caminho de volta 

Quadro 3.4 – Elementos formais e expressivos da sonata cíclica e sua comparação alegórica, 
segundo Vincent d’Indy (1909, p. 376-378).  

 

3.4  TEORIA DAS TÓPICAS 

O termo teoria tópica foi usado, pela primeira vez, por Michael Spitzer (1996) 

ao resenhar um ensaio de Elaine Sisman52 sobre a Sonata Pathétique de Beethoven. 

Atualmente, refere-se, segundo Agawu (2014, p. 490), a “um empreendimento 

_____________ 

52 Ensaio publicado no Beethoven Forum Vol. 3. Nele, Sisman atribui o sucesso fenomenal da Sonata 
op. 13 de Beethoven a uma forte tradição retórica do século XVIII, na qual "pathos", "ethos" e 
"pathetico" caracterizaram-se como tropos padronizados (SPITZER, 1996, p. 363).  
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coletivo de pesquisas centrado nas afiliações estruturais, socioculturais e históricas 

das obras musicais como revelado por seu conteúdo tópico”53. O termo tende a se 

consagrar, principalmente após a recente publicação do livro The Oxford Handbook 

of Topic Theory, editado por Danuta Mirka (2014), trazendo estudos teóricos e 

analíticos de eminentes pesquisadores dessa área na atualidade.  

O desenvolvimento desse campo teórico, de acordo com Nicholas McKay 

(2007), deu-se através de duas gerações de pesquisadores. A primeira, formada por 

Leonard Ratner, Wye Allanbrook e Kofi Agawu, estabeleceu a disciplina. A segunda, 

formada por Robert Hatten e Raymond Monelle, empreendeu avanços significativos 

na teoria tópica.  

O conceito de tópica foi introduzido no vocabulário acadêmico da música por 

Leonard Ratner (1916-2011) em seu livro, considerado seminal, Classic Music: 

Expression, Form, and Style (1980). O livro chamou a atenção para o vasto léxico de 

materiais de uma linguagem musical que, segundo ele, foi entendida pelos 

compositores, artistas e ouvintes do século XVIII. Ratner (1980, p. 9) define tópicas 

como “assuntos para o discurso musical”54 e as divide em tipos e estilos. O primeiro 

grupo abarca danças e marchas e o segundo inclui estilos como música turca, militar 

e música de caça. Mas Ratner (idem) adverte que a “distinção entre tipos e estilos é 

flexível; minuetos e marchas representam completos tipos de composição, mas eles 

também fornecem estilos para outras peças”55.  As proposições de Ratner foram logo 

aplicadas e ampliadas por Allanbrook (1983) em Rhythmic gesture in Mozart. Nele, a 

pesquisadora explica que as danças estavam associadas à classe social e que o 

comentário social poderia ser realizado musicalmente em termos de métricas de 

dança, como constatou nas óperas de Mozart. 

Uma abordagem muito mais sistemática é oferecida por Kofi Agawu (1991) 

em seu Playing with signs. Ele integra estilo e sintaxe, construindo narrativas tópicas 

traçadas através de “enredos” referenciais ou o “jogo” de sintaxe e estilo encontrados 

nos “ritmos estruturais”. Para ele, os signos se agrupam em dois modos de 

pensamento musical, dois modos de semiose. Na semiose extroversiva, há uma 

ligação referencial com o mundo exterior, um universo de tópicas. Cada tópica 

_____________ 

53 [...] a collective research enterprise centered on the structural, sociocultural, and historical affiliations 
of musical works as revealed by their topical content (AGAWU, 2014, p. 490).  

54 subjects for musical discourse (RATNER, 1980, p. 9).  
55 The distinction between types and styles is flexible; minuets and marches represent complete types 

of composition, but they also furnish styles of other pieces (RATNER, 1980, p. 9). 



77 

 

 
 

oferece uma forma de “associação coletiva”, e agrupam-se em duas grandes 

categorias: tipos musicais (várias danças como minueto, passepied, sarabande, etc.) 

e estilos de música (“uma coleção heterogênea de referências” à música militar e de 

caça, fanfarras, chamadas de trompa, estilo cantante, etc.) Ambos apresentam 

“oportunidades estilísticas” que operam dentro de quase qualquer forma (AGAWU, 

1991, p. 26-50). Já na semiose introversiva, os signos musicais constituem um plano 

de fundo sintático para o plano referencial. São “signos puros”, tônicas e dominantes 

estruturais agindo como significantes das funções dinâmicas do discurso musical 

(AGAWU, 1991, p. 51-79).  

O trabalho da segunda geração procura superar algumas deficiências 

semânticas, expressivas, semióticas e socioculturais da primeira geração. A primeira 

contribuição importante de Robert Hatten para a teoria tópica é o livro Musical 

Meaning in Beethoven (1994), onde ele aborda (indiretamente) as “falhas” formalistas 

de Agawu por meio da noção de “gênero expressivo”. Para isso, ele utiliza como 

ferramentas hermenêuticas os conceitos de marcação (markedness), tropificação 

(troping) e significado emergente (HATTEN, 1994, p. 63-65, 168-174, 261-268). No 

mesmo sentido vai o trabalho de Raymond Monelle em seu livro The sense of Music 

(2000). Sua discussão das sutis funções sígnicas das tópicas (icônicas ou indiciais) 

destaca a natureza evolutiva dos signos, diferentemente da maioria das teorias 

tópicas, que tendem a apresentar taxonomias aparentemente fixas. No lugar das 

taxonomias, Monelle parte para a crítica cultural e a investigação histórica de 

determinadas tópicas, haja vista sua profunda reconstituição histórica e cultural das 

tópicas de caça, militar e pastoral (MONELLE, 2006).  

3.4.1 Tópicas na Música Romântica e Posterior 

De acordo com Julian Horton (2014, p. 642), “a eficácia da teoria tópica como 

ferramenta para entender a música do século XVIII reside, em grande medida, em 

sua habilidade de preencher as lacunas entre análise, hermenêutica e história”56. Mas 

poderia ela preencher essas lacunas na música do século XIX ou posterior, sob 

_____________ 

56 Topic theory’s efficacy as a tool for understanding eighteenth-century music arises in large measure 
from its ability to bridge the gaps between analysis, hermeneutics, and history (HORTON, 2014, p. 
642).  
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circunstâncias sociais diferentes? Para Agawu (2009, p. 42), apesar da grande 

diversidade de ideias composicionais, há uma persistência histórica das tópicas: 

“corais, marchas, chamadas de trompa, e várias figuras de suspiro, choro ou 

lamentação saturam a música dessa época”57. As tópicas não são códigos secretos, 

mas lugares-comuns incorporados ao discurso musical, reconhecíveis por membros 

de uma comunidade. Assim, “a transição para o período romântico pode ser 

entendida não como uma substituição, mas como a incorporação do protocolo 

clássico em um conjunto ainda mais matizado de discursos românticos”58 (AGAWU, 

2009, p. 43).  

Se os compositores do século XIX impregnaram as tópicas setecentistas com 

significado novo, também desenvolveram novas tópicas em resposta às novas 

condições expressivas, tecnológicas e sociais. Vários analistas propuseram léxicos 

de tópicas para o século XIX, que não devem ser tomados como uma lista fechada e 

taxativa. Em primeiro lugar, dada a sua persistência, Agawu (2009) propõe uma lista 

ampliada de tópicas clássicas, conforme o quadro 3.5. 

 

1. Alberti bass 
2. alla breve 
3. alla zoppa 
4. allemande 
5. amoroso style 
6. aria style 
7. arioso 
8. bound style or stile legato 
9. bourrée 
10. brilliant style 
11. buffa style 
12. cadenza 
13. chaconne bass 
14. chorale 
15. commedia dell’arte 
16. concerto style 
17. contredanse 
18. ecclesiastical style 
19. Empfindsamer style 
20. Empfindsamkeit 
(sensibility) 
21. fanfare 
22. fantasia style 

23. French overture style 
24. fugal style 
25. fugato 
26. galant style 
27. gavotte 
28. gigue 
29. high style 
30. horn call 
31. hunt style 
32. hunting fanfare 
33. Italian style 
34. Ländler 
35. learned style 
36. Lebewohl (horn figure) 
37. low style 
38. march 
39. middle style 
40. military figures 
41. minuet 
42. murky bass 
43. musette 
44. ombra style 
45. passepied 

46. pastorale 
47. pathetic style 
48. polonaise 
49. popular style 
50. recitative (simple, accompanied, 
obligé) 
51. romanza 
52. sarabande 
53. siciliano 
54. singing allegro 
55. singing style 
56. strict style 
57. Sturm und Drang (storm and stress) 
58. tragic style 
59. Trommelbass 
60. Turkish music 
61. waltz 

Quadro 3.5 – O Universo das Tópicas para a Música Clássica (AGAWU, 2009, p. 43-44). 

 

_____________ 

57 Chorales, marches, horn calls, and various figures of sighing, weeping, or lamenting saturate music 
of this era (AGAWU, 2009, p. 42).  

58 […] the transition into the Romantic period may be understood not as a replacement but as the 
incorporation of classic protocol into a still more variegated set of Romantic discourses (AGAWU, 
2009, p. 43). 
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Em seguida, Agawu cita o léxico de Janice Dickensheets59 de maneira 

simplificada, sem os níveis de classificação explicitados pela autora. Dada sua 

importância para esta tese, recupera-se aqui a ideia original. De acordo com 

Dickensheets (2012), as tópicas românticas podem ser colocadas em três grupos: 

tipos, estilos e dialetos. Os tipos incluem um número mínimo de gestos para definir 

seu caráter. Os estilos são cachos de gestos que, usados em conjunto, evocam um 

afeto ou trazem à mente algo extramusical. Os dialetos são mais complexos, abarcam 

um amplo leque de gestos e frequentemente incorporam outros estilos60. Seguindo 

sua classificação, seu vocabulário tópico é apresentado no quadro 3.6. 

 

 

Tipos 
(danças e marchas) 

Estilos Dialetos 
(conjunção de características, gestos, 

tópicas, em longas passagens) 

Minuet 
Gigue, Siciliano 
March 
               Ländler 
Waltz 
              Viennese Waltz 
 
Funeral March 
 

Military style 
Hunt Music 
Pastorale style 
Fantasia style 
Singing style 
                        Lullaby 
Lied style         Kriegslied 
(Song- style)    Winterlied 
 
Nocturne style 
Aria style 
Stile Appassionato 
Virtuosic style 
Declamatory style 
Biedermeier style 
Tempest style 
Heroic style 
Demonic style 
Fairy Music 
                         Stile Antico 
                         Baroque style 
                         Chorale style 
Archaizing         Bourré 
styles                Gavotte 
                         Learned style 
                         Motet style 
 

Chivalric Style 
- fanfare figures 
- horn fifths 
- trumpet call 
- Allegro 6/8 
- galloping horses 
- modal harmonic progressions 
 
Bardic Style 
- minor modes 
- tender major keys 
- harp evocations 
- parallel chords, open voicings 
- keys related by thirds 
- fanfare motives 
- declamatory style 
- tempest style 
- drama 
- tempest + military+ heroic 
 
                 Style Hongrois 
                 Oriental style 
                 Spanish style 
 Exotic      Chinoiserie 
 Dialects   Indianist 
                 Italian 
                 Folklorism 
 

Quadro 3.6 – O vocabulário tópico do século XIX (DICKENSHEETS, 2012, p. 101-131, passim).  

 

 

_____________ 

59 Agawu cita o artigo de 2003. Em 2012, a autora ampliou o artigo. Consultar Dickensheets (2012).  
60 Ou seja, abarcam uma constelação de tópicas, muito próximo do que Hatten (1994, p. 295; 2014, p. 

514) chama de “campos tópicos” (topical fields).  
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Dando continuidade, Agawu apresenta o léxico de Márta Grabócz para a 

música de Franz Liszt, e o seu próprio para a música de Gustav Mahler, conforme os 

quadros 3.7 e 3.8, respectivamente.  

 

1. appassionato, agitato 
2. march 
3. heroic 
4. scherzo 
5. pastoral 
6. religioso 
7. folkloric 
8. bel canto, singing 
9. bel canto, declamatory 

10. recitativo 
11. lamenting, elegiac 
12. citations 
13. the grandioso, triumfando (going back to 
the heroic theme) 
14. the lugubrious type deriving at the same 
time from appassionato and lamentoso 
(lagrimoso) 
 

15. the pathetic, which is the 
exalted form of bel canto  
16. the pantheistic, an amplified 
variant of either the pastoral theme 
or of the religious type 

Quadro 3.7 – O Universo de Tópicas de Franz Liszt (GRABOCZ apud AGAWU, 2009, p. 46). 

 

 

1. nature theme 
2. fanfare 
3. horn call 
4. bird call 
5. chorale 
6. pastorale 

7. march (including funeral march) 
8. arioso 
9. aria 
10. minuet 
11. recitative 
12. scherzo 

13. bell motif 
14. Totentanz 
15. lament 
16. Ländler 
17. march 
18. folk song 

Quadro 3.8 – Algumas das tópicas regularmente empregadas por Mahler (AGAWU, 2009, p. 47). 

 

 

Nem todos, como Danuta Mirka (2014), concordam com essas ampliações. 

Para ela, há uma mistura discrepante de convenções de natureza diversa. Há estilos, 

gêneros, afetos, padrões de acompanhamento, figuras melódicas, figuras retóricas, 

esquemas harmônicos e até mesmo compassos. A pesquisadora defende uma volta 

ao conceito original de Ratner: “estilos e gêneros musicais tirados de seu próprio 

contexto e usados em um outro”61 (MIRKA, 2014, p. 2). No entanto, no próprio livro 

do qual ela é a editora, percebe-se que os autores continuaram a ampliar o alcance 

do conceito. Julian Horton (2014, p. 661), por exemplo, defende que “não deveria 

haver impedimento em adaptar a teoria tópica para além dos limites do século 

XVIII”62, desde que se leve em conta aspectos críticos, performáticos, teóricos, 

estéticos, sociais, industriais, etc.  

 

_____________ 

61 [...] musical styles and genres taken out of their proper context and used in another one (MIRKA, 
2014, p. 2).  

62 […] there should be no impediment to adapting topic theory beyond the confines of the eighteenth 
century (HORTON, 2014, p. 661).  
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3.4.2 Tropificação e Gêneros Expressivos 

Robert Hatten (2014, p. 514) concorda com Mirka ao afirmar que “um tipo de 

estilo familiar somente se torna tópico quando é importado, sem perder sua 

identidade, para diferentes contextos”63 (itálico do autor). Porém, sua definição de 

tópica é ampla e abarca várias categorias musicais:  

Uma tópica é um tipo de estilo familiar com características facilmente 
reconhecíveis, variando em complexidade de uma figura simples 
(fanfarra, chamada de trompa), a uma textura (estilo culto como 
polifônico e/ou imitativo; coral ou estilo de hino como homofônico), um 
gênero completo (vários tipos de dança e marcha; abertura francesa), 
um estilo (ombra, tempesta, Empfindsamkeit), ou alguma 
sobreposição dessas categorias64 (HATTEN, 2014, p. 514, itálicos 
do autor, grifo nosso).  

Além da abrangência conceitual de sua definição, Hatten dá um passo além 

e introduz, com base em teorias linguísticas da metáfora, o conceito de tropificação. 

Ele afirma que as metáforas são muito importantes para nossa compreensão da 

linguagem, pois oferecem “um novo insight ao criar uma interação entre dois 

significados já estabelecidos, que envolve domínios de significado díspares, talvez 

contraditórios, e que são reunidos por um ato linguístico de predicação”65 (HATTEN, 

1994, p. 168). Para Hatten, é perfeitamente possível a concepção de uma metáfora 

puramente musical, gerada por processos internos. O tropo musical da metáfora é o 

resultado de correlações já estabelecidas “reunidas em uma única localização ou 

processo funcional, onde sua contradição provoca uma interpretação emergente”66 

(HATTEN, 1994, p. 172). Posteriormente, Hatten (2004, p. 68) deixou mais clara essa 

definição: “Tropificação em música pode ser definida como a reunião de dois tipos de 

estilos incompatíveis em um único local para produzir um significado expressivo único 

_____________ 

63 [...] a familiar style type only becomes topical when it is imported, without losing its identity, into 
different contexts (HATTEN, 2014, p. 515).  

64 A topic is a familiar style type with easily recognizable musical features, ranging in complexity from a 
simple figure (fanfare, horn call), to a texture (learned style as polyphonic and/or imitative; chorale or 
hymn style as homophonic), a complete genre (various dance and march types; French overture), a 
style (ombra, tempesta, Empfindsamkeit), or some overlap of these categories (HATTEN, 2014, p. 
514).  

65 […] a novel insight by creating an interaction between two already established meanings that involves 
disparate, perhaps contradictory, domains of meaning, and that is brought together by a linguistic act 
of predication (HATTEN, 1994, p. 168).  

66 [...] that are brought together in a single functional location or process, where their contradiction 
provokes an emergent interpretation (HATTEN, 1994, p. 172).  
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a partir de sua colisão ou fusão”67.  

Procurando estabelecer uma teoria do significado expressivo, Hatten 

desenvolve os conceitos de correlação e marcação. Correlações funcionam como 

mapeamentos de oposições expressivas em estruturas musicais opostas. 

“Correlações tipicamente envolvem unidades culturais gerais [...] ou estados 

expressivos definidos por oposições semânticas básicas em uma cultura (triste vs. 

feliz; trágico vs. não-trágico)”68 (HATTEN, 1994, p. 30, itálico do autor). O autor 

observa que essas oposições são geralmente ponderadas desigualmente, 

introduzindo assim o conceito de marcação, que é “a avaliação dada à diferença”69 

(HATTEN, 1994, p. 34). O termo “marcado” em cada par é o que aparece menos 

frequentemente do que a sua contraparte “não-identificada” e, portanto, tem uma 

faixa de significado mais restrita. Esses pares marcados/não marcados podem ser 

interpretados através do processo de assimilação de marcações, que ao 

correlacionar dois pares de oposições, os termos marcados se correlacionarão entre 

si, assim como os termos não marcados. Por exemplo, obras em modo menor 

aparecem com menos frequência do que obras em modo maior, e estados 

expressivos trágicos são usados com menos frequência do que os não-trágicos. 

Dados esses pares de oposição, Hatten sugere que muitas vezes se pode 

correlacionar composições em modo menor com expressões trágicas, enquanto que 

as obras em modo maior normalmente correspondem a um estado expressivo não-

trágico. 

Enquanto correlação e marcação fornecem o mecanismo básico para 

relacionar elementos musicais, culturais e expressivos, o conceito de tropificação 

serve para interpretar melhor as interações entre as figuras combinadas. Todavia, um 

tropo não é apenas um contraste entre dois elementos e deve atender a três critérios 

básicos para justificar a interpretação tropológica:  

1) O tropo deve resultar de uma clara justaposição de tipos 
contraditórios ou previamente não relacionados; 2) O tropo deve 
originar-se de um único local ou processo funcional; 3) Deve haver 
evidências de um alto nível para suportar uma interpretação 

_____________ 

67 Troping in music may be defined as the bringing together of two otherwise incompatible style types in 
a single location to produce a unique expressive meaning from their collision or fusion (HATTEN, 2004, 
p. 68). 

68 Correlations typically involve general cultural units […] or expressive states defined by basic semantic 
oppositions in a culture (sad vs. happy; tragic vs. nontragic) (HATTEN, 1994, p. 30).  

69 [...] the valuation given to difference (HATTEN, 1994, p. 34).  
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tropológica como oposta às interpretações de contraste ou da 
oposição dramática de caráter70 (HATTEN, 1994, p. 170)71.  

Em seu artigo no Oxford Handbook of Topic Theory, Hatten (2014) refina 

muitas dessas ideias, expandindo suas distinções anteriores para quatro eixos ou 

“dimensões ao longo das quais uma tópica importada e sua interação tropológica 

potencial podem ser marcadas com respeito a seu novo ambiente”72 (HATTEN, 2014, 

p. 515). O primeiro eixo é o grau de compatibilidade, para o qual Hatten usa a 

distinção de Umberto Eco entre ratio facilis, para casos em que a combinação de 

tópicas não é particularmente notável, e ratio difficilis, para combinações mais 

singulares73. Entre uma tópica e seu novo ambiente, pode haver desde similaridade, 

passando pela complementaridade e até contradição. O segundo eixo é grau de 

dominância, ou até que ponto uma tópica é ouvida com mais destaque que outras. 

Esse eixo é influenciado pelo peso hierárquico, pela precedência temporal, pela 

densidade paramétrica, pela completude e/ou prototipicidade. O terceiro eixo é o grau 

de criatividade, que analisa a frequência relativa do uso de uma determinada 

combinação em um estilo musical. E quarto eixo mede o grau de produtividade, que 

examina a frequência com que um determinado tropo aparece em uma passagem 

musical específica, movimento ou obra. Uma tópica ou tropo engajada com o discurso 

motívico ou temático influenciará diretamente a trajetória expressiva resultante.  

Além do processo de tropificação, Hatten também procura explicar a natureza 

expressiva das tópicas traçando um paralelo entre os gêneros tópicos musicais e os 

gêneros literários. Ele argumenta que os compositores, Beethoven em particular, 

estariam bem cientes dessas classificações literárias ao fazerem suas escolhas 

composicionais. Ele propõe, então, um estudo das formas literárias e analisa como 

sua taxonomia pode ajudar na compreensão das formas expressivas musicais, na 

medida em há uma correlação entre a natureza expressiva e a natureza formal ou 

estrutural. Ele cria, assim, um modelo aplicável que trabalha com duas divisões em 

_____________ 

70 1. The trope must emerge from a clear juxtaposition of contradictory, or previously unrelated, types. 
2. The trope must arise from a single functional location or process. 3. There must be evidence from 
a higher level to support a tropological interpretation, as opposed to interpretations of contrast, or 
dramatic opposition of characters (HATTEN, 1994, p. 170). 

71 Tradução de Ágata Y. Almeida (2016, p. 130).  
72 [...] dimensions along which an imported topic and its potential tropological interaction may be marked 

with respect to its new environment (HATTEN, 2014, p. 515).  
73 Hatten faz referência a Eco (1976), A Theory of Semiotics. A edição brasileira corresponde ao Tratado 

Geral de Semiótica, com várias edições. Consultar Eco (1980).  
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oposição: o trágico e o cômico (ou não-trágico) e suas correlações com o domínio da 

organização musical. Seu objetivo é empregar esse modelo para demonstrar como 

várias tópicas podem ser organizadas em gêneros expressivos, os quais estão 

relacionados com esquemas formais, como a sonata, e “podem ajudar a explicar 

eventos e desvios formais que podem parecer pouco motivados de uma perspectiva 

puramente formalista”74 (HATTEN, 1991, p. 75).  

O gênero expressivo é o resultado da trajetória dramática de um movimento 

ou obra. Sua implementação tem por base “um esquema de mudança de estado 

(trágico-para-triunfante, trágico-para-transcendente) ou organização de estados 

expressivos em termos de um campo tópico abrangente (pastoral, trágico)”75 

(HATTEN, 1994, p. 290). Esses gêneros, que funcionam como enredos dramáticos, 

ajudam a interpretar as estruturas expressivas primárias de uma composição e 

caracterizam a obra como um todo. Também auxiliam a delimitar temas dominantes 

associados ao emprego de um vocabulário tópico de um compositor específico, como 

seria o caso do gênero “trágico-para-transcendente” na música de Beethoven. Assim, 

um método hermenêutico de análise que procura interpretar gêneros expressivos 

pode produzir, como Cook (1996, p. 108) observa com relação à análise de Hatten 

da Sonata op. 101 de Beethoven, “uma interpretação mais penetrante dos 

movimentos remanescentes do que seria de outra maneira possível”, adquirindo 

“uma conotação essencial de espiritualidade”76.  

3.4.3 Método Procedimental: Análise Tópico-Paradigmática  

Ao procurar superar aspectos formalistas e abordar a obra musical como uma 

espécie de discurso, Agawu (2009) recorre a dois pares de conceitos advindos da 

linguística estruturalista: sintagma e paradigma. Essa oposição tem origem no Curso 

de Linguística Geral do suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913). Para Saussure 

(2006, p. 163), “a relação sintagmática existe in praesentia; repousa em dois ou mais 

_____________ 

74 [...] they can help explain events and formal departures that might appear incompletely motivated from 
a purely formalist perspective (HATTEN, 1991, p. 75).  

75 [...] a change-of-state schema (tragic-to-triumphant, tragic-to-transcendent) or their organization of 
expressive states in terms of an overarching topical field (pastoral, tragic) (HATTEN, 1994, p. 290). 

76 [...] a more penetrating interpretation of the remaining movements than would otherwise be possible 
[…] an essential connotation of spirituality (COOK, 1996, p. 108).  
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termos igualmente presentes numa série efetiva. Ao contrário, a relação associativa77 

une termos in absentia numa série mnemônica virtual”. Portanto, paradigma denota 

uma classe de objetos equivalentes e intercambiáveis, já sintagma, uma cadeia, uma 

sucessão de objetos em sequência linear. Esse par de opostos está na base da 

análise semiótica da música, tendo como primeiro estágio a classificação das 

unidades de significado em tipos paradigmáticos (análise paradigmática) e, como 

segundo estágio, o retorno da atenção sobre o aspecto temporal, a análise 

sintagmática (COOK, 1992, p. 165). Esse tipo de análise foi praticado extensivamente 

por semiologistas musicais como Ruwet, Lidov, Nattiez, Dunsby e Monelle, entre 

outros.  

Em sua abordagem, Agawu dá destaque e prioriza a análise paradigmática, 

pois ela tem a vantagem de possibilitar abordar uma obra por outros ângulos de visão, 

proporcionais aos critérios de estabelecimento dos paradigmas a serem 

considerados, como explica Dunsby e Whittal (2011, p. 184): “A base da análise 

semiótica tem sido tomada como sendo a identidade, ou relações de similaridade, de 

maneira que padrão é definido como tanto a presença quanto a ausência de 

repetições”.  

Por conseguinte, várias análises paradigmáticas são possíveis para uma 

mesma peça musical, a depender de quais padrões ou identidades o analista escolhe 

levar em consideração. Essa escolha envolve o que Agawu (2009, p. 166-167) chama 

de associação ou afiliação, que pode ser por organização rítmica, timbre, contorno 

melódico, sucessão harmônica, etc. Por exemplo, pode haver uma análise 

paradigmática levando-se em conta os vários padrões rítmicos de uma obra. O 

conjunto de padrões rítmicos com alto grau de identidade se constituiria em um 

paradigma. O mesmo poderia ser feito com sucessões harmônicas que guardam alto 

grau de identidade, com aspectos motívicos, temáticos, etc.  

Dessa maneira, os esquemas consagrados de forma são colocados 

temporariamente em suspensão.  

Eu quero colocar à distância certas noções como a forma sonata, a 
forma rondó e as formas binária e ternária, e contar em vez disso – 
pelo menos inicialmente – com os rastros deixados pelo trabalho da 
repetição. [...] negando um privilégio a priori das formas 

_____________ 

77 Observa-se que Saussure não utiliza o termo “relação paradigmática”, que é obra de linguistas 
posteriores.   

 



86 

 

convencionais, o analista pode muito bem escutar obras (familiares) 
de uma maneira nova78 (AGAWU, 2009, p. 166).  

Observando as análises de obras de Liszt, Brahms, Mahler, Beethoven e 

Stravinsky, feitas por Agawu, percebe-se que seu método consiste em segmentar a 

obra em unidades musicais ou “blocos de construção”. Em seguida, dispõe essas 

unidades em colunas segundo o paradigma escolhido, ou seja, unidades 

pertencentes ao mesmo paradigma são colocadas na mesma coluna. É necessário, 

portanto, explicitar dois conjuntos de critérios, um para a segmentação e outro para 

a atribuição de paradigmas. Nas análises feitas por Agawu, os critérios foram 

escolhidos em razão da natureza da obra, da textura, do contorno melódico, do tipo 

de progressão harmônica, etc. Em outro estudo, mais recente, no qual analisa o 

primeiro movimento do Quinteto para cordas K. 614 de Mozart, Agawu (2014) faz a 

segmentação da peça em quinze unidades seguindo o critério de que cada unidade 

seja um período claramente articulado. Em seguida, distribui essas unidades em seis 

colunas, isto é, seis paradigmas, determinados segundo o critério de afiliações 

temáticas e tópicas.  

Seguindo os passos de Agawu, o procedimento analítico aqui adotado é 

constituído de cinco passos: 

1. segmentação em unidades segundo critério a ser estabelecido com base 

nas características harmônicas, rítmicas, fraseológicas, texturais, etc, da 

peça; 

2. descrição de cada unidade; 

3. estabelecimento dos paradigmas por afiliação tópica e temática; 

4. construção da tabela paradigmática; 

5. discussão interpretativa e significado.  

 

Como a ênfase dessa proposta analítica recai sobre a identificação de 

tópicas, campos tópicos e seus derivados, ela é chamada neste trabalho não apenas 

de paradigmática, mas de análise tópico-paradigmática.   

_____________ 

78 I want to place at a distance notions such as sonata form, rondo form, binary and ternary forms, and 
reckon instead—or at least initially—with the traces left by the work of repetition. […] by denying an a 
priori privilege to such conventional shapes, the analyst may well hear (familiar) works freshly 
(AGAWU, 2009, p. 166). 
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3.5 TEORIA DOS ESQUEMAS   

A palavra “esquema” vem do grego schema79 e pode ser encontrada em 

vários campos de estudo do conhecimento, como filosofia, sociologia, psicologia, 

linguística e ciência cognitiva. Um esquema, de forma simplificada, é uma estrutura 

mental que representa alguns aspectos do mundo. O uso moderno do conceito é 

creditado ao psicólogo britânico Sir Frederic Charles Bartlett (1886-1969), que 

introduziu o conceito em 1932, quando descobriu que o conhecimento prévio impacta 

a maneira das pessoas lembrarem e interpretarem estórias. As pesquisas de Bartlett 

levaram-no a acreditar que os seres humanos possuem um conhecimento genérico, 

organizado em estruturas mentais inconscientes, os schemata ou esquemas, que 

ativamente guiam a interpretação de informações e eventos novos. 

As pesquisas envolvendo esquemas no campo da teoria musical, em geral, 

tendem a destacar um esquema melódico ou harmônico e as maneiras pelas quais é 

usado através dos anos, dos gêneros e das peças individuais. Robert Gjerdingen 

atribui a Leonard Meyer os primeiros estudos dos esquemas em música, os quais 

Meyer chamava de arquétipos. Gjerdingen (1988) continua o trabalho de Meyer 

localizando e classificando as convenções musicais e suas transformações no tempo. 

Ele traça, por exemplo, as transformações de um esquema em particular, o “1-7...4-

3” (Figura 3.2), ao examinar a ocorrência desse esquema em um extenso corpus de 

obras datadas entre os anos de 1720 e 1900.  

A figura 3.3 apresenta o gráfico resultante dessa investigação. Constata-se, 

pelo gráfico, que o uso do esquema atingiu um pico nos anos de 1770, sendo comum 

seu uso na música de Haydn, Bréval, Beecke e Vandenbroeck. Já no início do século 

XIX, seu uso diminuiu bastante, mas ainda é encontrado na música de Rossini, 

Mercadante, Berlioz, Méhul, Schubert, Beethoven e Cherubini. Na medida em que o 

romantismo avança, é encontrado como resquício estilístico ou “evocações do 

passado” em Berwald, Schumann e Wagner (GJERDINGEN, 1988, p. 229-230). 

Segundo Byros (2012, p. 277), a importância dessa pesquisa reside no fato de ter 

trazido “evidência estatística sugerindo que, como categorias da mente, os esquemas 

podem configurar uma psicologia situada da escuta, porque os próprios padrões 

_____________ 

79 O plural de schema é schemata. 
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musicais são historicamente limitados”80. Ou seja, esses eventos sequenciais 

subjancentes são singnificativos para o ouvinte.   

 

 

 

Figura 3.2 – O esquema 1-7...4-3 realizado em Mozart, K. 283, I, c. 1-4 (BYROS, 2012, p. 276). 

 

 

 

Figura 3.3 – População de estruturas estilísticas 1-7...4-3, 1720-1900 (GJERDINGEN, 1988, p. 229). 

 

Após esse estudo, Gjerdingen (2007) publicou o seu mais influente livro, 

Music in Galant Style, no qual demonstrou que frases musicais altamente 

estereotipadas eram difundidas no século XVIII e, portanto, caracterizavam toda uma 

cultura galante de “um tipo particular de pensamento esquemático da composição 

musical”81 (GJERDINGEN, 2007, p. 397). O autor não apenas apresenta cada padrão 

e suas variações, mas também fornece exemplos abundantes no repertório do 

período tanto de compositores proeminentes quanto de compositores menos 

conhecidos. Ele apresenta o contexto em que esses padrões foram usados e como 

eles foram recebidos por audiências instruídas.  

_____________ 

80 […] statistical evidence suggesting that, as categories of mind, schemata may configure a situated 

psychology of listening because the musical patterns themselves are historically limited (BYROS, 2012, 
p. 277) 
81 [...] a particular type of schematic music-compositional thought (GJERDINGEN, 2007, p. 397).  
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3.5.1  Amálgamas Tópico-Esquemáticos  

De particular importância para esta tese são os estudos que Vasili Byros 

desenvolveu a partir de Meyer e Gjerdingen. Em sua tese de doutorado, Byros (2009) 

investiga a percepção e a prática da tonalidade no século XVIII como uma forma de 

cognição culturalmente situada, isto é, “cultura e sociedade impõem uma modificação 

estrutural na mente que é responsável por diferentes modos de ouvir e 

compreender”82 (BYROS, 2009, p. ii). Esse argumento é construído tendo como 

estudo de caso a Sinfonia Eroica de Beethoven e um corpus de cerca de três mil 

obras, cobrindo dois séculos, onde um esquema harmônico particular, o le-sol-fi-sol, 

permite a comunicação de uma mensagem filosófica envolvendo consequências 

espirituais de sofrimento, auto-sacrifício e morte. 

O le-sol-fi-sol83, nomenclatura criada por Byros, é uma padrão harmônico 

cujas notas no baixo correspondem à sequência b6-5-#4-5. A figura 3.4 mostra a 

representação abstrata do padrão em sua ocorrência mais comum: “os três primeiros 

estágios resultam em uma expansão cromática da harmonia de pré-dominante, com 

uma composição de uma sexta aumentada como uma terça diminuta no baixo, [...] 

que resolve internamente na dominante”84 (BYROS, 2014, p. 383). 

 

 

 

   

Figura 3.4 – Representação abstrata do esquema le-sol-fi-sol (BYROS, 2014, p. 384).  

_____________ 

82 culture and society impose a structural modification on the mind that is responsible for different modes 
of listening and understanding (BYROS, 2009, p. ii).  

83 Byros utiliza as sílabas de solmização do solfejo relativo, especialmente difundidas em contexto 
anglo-saxônico. Esse sistema foi desenvolvido, a partir da tradição que remonta a Guido d’Arezzo, 
pela educadora britânica Sarah Glover (1785-1867) e a ampliado por John Curwen (1816-1880). 
Posteriormente foi adotado por Zoltan Kodály (1882-1967), que enfatizou a importância do dó-móvel 
em seu método. Consultar Gordon (2012, p. 59-91).  

84 [...] the first three stages result in a chromatic expansion of predominant harmony, with a composing-
out of an augmented sixth as a diminished third in the bass […], which resolves inwardly onto the 
dominant (BYROS, 2014, p. 383).  
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Figura 3.5 – Ocorrência do le-sol-fi-sol no Introitus do Requiem, K. 626 (1791) de Mozart, c. 43-46 
(BYROS, 2009, p. 465). 

 
 
 

 

Figura 3.6 – O le-sol-fi-sol enquanto tópica de ombra.  Mozart, Missa em dó menor, K. 139, “Credo”, 
c. 126-27 (BYROS, 2014, p. 395).  

 
 
 

 

Byros (2014, p. 393-394) observa que, em um excerto do Requiem de Mozart 

(figura 3.5), o padrão le-sol-fi-sol coincide com a tópica de ombra, típica dos estilos 

teatral e sacro, e, ao sublinhar as palavras “Et lux perpetua luceat eis”, acaba por 

representar simbolicamente a “vida eterna”. Mas, de acordo com Byros, a ocorrência 

mais frequente do le-sol-fi-sol é no Credo da Missa, notavelmente no “Et incarnatus 

est”, junto a textos como “et homo factus est” (e se fez homem), “Crucifixus etiam pro 

nobis” (Também por nós foi crucificado) e “passus et sepultus est” (padeceu e foi 
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sepultado), tal qual ocorre exemplarmente no Credo da Missa em dó menor, K. 139, 

de Mozart (figura 3.6). Em seguida, o autor apresenta uma lista de obras sacras nas 

quais o padrão le-sol-fi-sol ocorre em um contexto que expressa “morte sacrificial” 

(quadro 3.9).  

 

 

Quadro 3.9 – Le-sol-fi-sol como ombra na Música Sacra, c. 1700-1823 (BYROS, 2014, p. 396).  
 

 
 

Nesses exemplos, acontece um cruzamento entre forma e conteúdo, um 

amálgama entre a estrutura gramatical e o sentido semântico, um híbrido, análogo ao 

que os linguistas cognitivos chamam de par forma-conteúdo. O equivalente musical 
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do par forma-conteúdo é chamado por Byros (2014, p. 383) de schema-topic 

amalgam, traduzido aqui por amálgama tópico-esquemático, concretizado em um 

esquema harmônico particular, no caso, o le-sol-fi-sol. “Enquanto instâncias de 

construções músico-gramaticais, os esquemas harmônicos também contêm 

significação lexical de capacidade tanto ‘simbólica’ quanto ‘indicial’”85 (BYROS, 2014, 

p. 383). 

Esse processo no qual uma estrutura gramatical adquire significado 

semântico acontece por dois meios. O primeiro é chamado na linguística de 

colostruções, isto é, “co-ocorrências frequentes de elementos lexicais com elementos 

gramaticais, [...] uma ponte entre as dimensões tradicionalmente rotuladas de léxico 

e sintaxe” (FERREIRA-JUNIOR, 2008, p. 152)86. Isso ocorre como uma forma de 

cognição cultural, com a construção gramatical podendo reter o significado do par 

colostrucional mesmo em sua ausência. Portanto, um amálgama tópico-esquemático 

pode migrar do contexto da música sacra, em que há um texto cantado, para o da 

música sinfônica, puramente instrumental, e continuar com o seu significado. O 

segundo meio é o esquema de imagem (image schema), “um padrão dinâmico que 

funciona um pouco como a estrutura abstrata de uma imagem e, desse modo, 

conecta uma vasta gama de diferentes experiências que manifestam essa mesma 

estrutura recorrente”87 (JOHNSON, 1987, p. 2). O equilíbrio axial é um desses 

padrões, que possibilita a representação da cruz em termos de simbolismo musical, 

por meio de melodias em ziguezague (figura 3.7) como demonstra a pesquisa de 

Jasmim Cameron (2006). Para Byros (2014, p. 397), “o le-sol-fi-sol é precisamente 

tal padrão, com sua simetria axial ao redor do grau escalar 5, [...] oferece ainda 

significado semântico na ausência de uma designação lexical específica através de 

seu simbolismo musical”88, conforme pode ser visto na figura 3.8.  

 

 

_____________ 

85 […] as instances of music-grammatical constructions, harmonic schemata also contain lexical 
significance in both “symbolic” and “indexical” capacities (BYROS, 2014, p. 383). 

86 Consultar também Stefanowitsch e Gries (2003).  
87 […] a dynamic pattern that functions somewhat like the abstract structure of an image, and thereby 

connects up a vast range of different experiences that manifest this same recurring structure 
(JOHNSON, 1987, p. 2).  

88 The le–sol–fi–sol is precisely such a pattern, with its axial symmetry around scale degree 5, […] further 
affords semantic meaning in the absence of a specific lexical designation through its musical 
symbolism […] (BYROS, 2014, p. 397).  
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Figura 3.7 – Melodias axiais como representações simbólicas da cruz (BYROS, 2014, p. 397). 

 

 

Figura 3.8 – Le-sol-fi-sol como representação simbólica da cruz (BYROS, 2014, p. 397).  

 

 

Com essas ferramentas, Byros analisa a Sinfonia n. 3 de Beethoven, 

identificando oposições envolvendo funções formais, sintaxe, tonalidades e tópicas. 

Ele identifica, logo no início do primeiro movimento, o le-sol-fi-sol, que introduz 

características texturais de ombra (figura 3.9). Em oposição complementar, o finale 

traz reiteradas vezes o padrão espelhado fi-sol-le (#4-5-b6), representando a via 

dolorosa do Cristo (figura 3.10). Para Byros, o amálgama tópico-esquemático é a 

base das correlações de oposições entre os domínios estruturais e expressivos da 

sinfonia, que comunica o gênero expressivo “trágico-para-transcendente”, além da 

ideia de abnegação.  

 

 

 

Figura 3.9 – Beethoven, Sinfonia n. 3, op. 55, I, c. 1-11, com o esquema le-sol-fi-sol  
(BYROS, 2014, p. 387).  
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Figura 3.10 – Beethoven, Sinfonia n. 3, op. 55, IV, c. 410-442: ombra em sol menor versus fanfarra 

em Mi  Maior (BYROS, 2014, p. 406).  

 
 

Outro caso importante de amálgama tópico-esquemático é o lamento, cujo 

esquema “é definido essencialmente por seu baixo descendente por graus 

conjuntos”89 (CAPLIN, 2014, p. 415). Essa linha descendente cobre um intervalo de 

quarta justa e manifesta melhor sua qualidade expressiva quando é cromatizada, 

tradicionalmente chamada de passus duriusculus, conforme a figura 3.11.  

 

_____________ 

89 […] the lament schema is defined essentially by its stepwise descending bass (CAPLIN, 2014, p. 
415).   
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Figura 3.11 – O esquema do lamento. Em cima, o padrão diatônico. Em baixo, o padrão cromático. 
Adaptado de Caplin (2014, p. 417).  

 
 
 

Nesta tese, seguindo os estudos de Danielle Hood (2015) sobre as tópicas 

na Viena do fin-de-siècle, faz-se distinção entre lamento e pianto. Enquanto o lamento 

necessita do esquema acima caracterizado, o pianto é “um motivo baseado em um 

semitom descendente que pode ser rastreado até o século XVI, onde foi usado para 

ilustrar palavras como lagrime [lágrimas] e pianto [choro]”90 (HOOD, 2015, p. 21). 

Lamento e pianto podem aparecer associados, mas não necessariamente.  

 

3.6 TEORIAS DA NARRATIVIDADE 

Embora a música seja um fenômeno temporal e, portanto, passível de 

organização narrativa, parece haver um desacordo entre os estudiosos quanto à 

natureza e alcance da aplicação da narratividade musical. Apesar do vocabulário e 

da metodologia das abordagens literárias serem frequentemente aplicados à 

narrativa musical, existem muitos argumentos contra o pareamento da narrativa 

musical e literária. Alguns desses argumentos incluem a ausência de referencialidade 

na música, a ausência de um narrador e a ausência de um pretérito. Entretanto, a 

linearidade da música, isto é, o fato de objetos seguirem um ao outro em sucessão, 

é um convite para comparar música e narrativa.  

As definições de narrativa são altamente variadas e provêm de abordagens 

as mais diferentes possíveis, exigindo, segundo Grabócz (2009, p. 15) uma 

apresentação muito complexa. De fato, esse campo de investigação é uma interação 

_____________ 

90 [...] a motive based on a descending semitone that can be traced back to the sixteenth century, where 
it was used to illustrate words such as lagrime [tears] and pianto [weeping] (HOOD, 2015, p. 21).  
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complexa de tradições intelectuais, movimentos crítico-teóricos e paradigmas 

analíticos distribuídos ao longo de décadas, continentes, nações, escolas de 

pensamento e pesquisadores individuais. É por isso que Fred Maus (2001), ao 

finalizar seu artigo sobre narratividade no New Grove Online Dictionary of Music, 

observa: “A exploração da música instrumental como narrativa continua sendo uma 

área de investigação tortuosa, confusa e problemática”91.  Portanto, o que será 

apresentado em seguida é um recorte teórico limitado92 sobre a narratividade (ou 

narratologia) em geral e a escolha (ideológica, portanto) de uma abordagem de 

narratividade em música. 

O estudo das narrativas é antigo e discussões de conceitos literários como 

mimese (encenação ou representação imitativa), diegese (descrição verbal ou 

narração), estrutura de enredo, caráter, estilo, causação e unidade podem ser 

encontradas na República de Platão (360 a.C.) e na na Poética de Aristóteles (335 a. 

C.). Porém, o estudo científico das narrativas é  fundado com o desenvolvimento do 

conceito de narratologia, termo derivado do francês narratologie, e cunhado por 

Tzvetan Todorov (1939-2017) em sua Grammaire du Décaméron (1969) para referir-

se ao que ele chama de “ciência do relato”. Todorov pertence a um grupo de teóricos 

estruturalistas franceses cuja obra é fortemente influenciada pelo desenvolvimento 

do estruturalismo na década de 1950, pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure e 

pelas obras, então recém-traduzidas, de formalistas e filólogos russos como Boris 

Eikenbaum, Vladimir Propp, Viktor Shklovsky e Boris Tomashevsky. Foi durante a 

metade dos anos de 1960 até o início dos anos de 1970, época da invenção do termo 

narratologia, que o desenvolvimento do que mais tarde se tornou conhecido como 

narratologia estruturalista francesa, narratologia clássica ou simplesmente 

narratologia estruturalista, alcançou seu ápice. Em seguida, foi contestado e minado 

pelo desconstrucionismo introduzido por Jacques Derrida e pelas ideias pós-

estruturalistas de filósofos como Michel Foucault e Julia Kristeva.  

Após esse período inicial, os autores erigiram uma espécie de narratividade 

generalizada, considerada como princípio organizador de todo discurso (A. J. 

Greimas), no qual a lógica narrativa se impõe como princípio organizador do relato e 

_____________ 

91 The exploration of instrumental music as narrative remains a tantalizing, confusing, problematic area 
of inquiry (MAUS, 2001).  

92 Trata-se de um resumo, boa parte com base em Grabócz. Para mais detalhes, consultar Grabócz 
(2009), especialmente o segundo capítulo, La narratologie générale et les trois modes d’existence de 
la narrativité en musique, p. 59-76.  
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do discurso (J. Fontanille). De acordo com outras definições, todo objeto é narrativo 

se é considerado como uma representação, com coerência lógica, de ao menos dois 

acontecimentos assincrônicos, que não se pressupõem e que não se implicam um ao 

outro (Gerald Prince). Outras teorias destacam o papel do ato transformador da 

mediação do relato (Todorov, Greimas) ou ainda a concatenação tripartite ou quinaria 

(ou ainda quadripartite) das sequências e, também, da dupla dimensão sequencial e 

configuracional dos relatos (Ricœur).  

A transposição para a musicologia desse aporte teórico possibilitou, de 

acordo com Grabócz (2009, p. 65-76), a identificação de três grandes tipos de 

funcionamento das estratégias de significação e dos aspectos narrativos em música. 

O primeiro seria o “programa narrativo exterior”, quando a relação entre estrutura 

musical e programa extramusical é caracterizada pela predominância do programa. 

O segundo seria o “programa narrativo interior”, quando elementos de uma história, 

de um drama ou de uma ação extramusical são integrados na estrutura musical mais 

ou menos tradicional. E o terceiro, “programa narrativo da estrutura profunda”, 

quando a organização das tópicas corresponde ao funcionamento em correlação de 

termos contraditórios, considerando três operações diacrônicas (negação, asserção 

e pressuposição).  

3.6.1 Abordagem Narratológica de Byron Almén 

A teoria da narrativa musical de Almén é, em suas próprias palavras, a 

primeira “tentativa abrangente de mapear os parâmetros de um método analítico 

narrativo, e ilustrar tal método em todos os seus parâmetros”93 (ALMÉN, 2003, p. 2). 

A concretização desse método tem uma base teórica que leva em consideração três 

livros de diferentes campos: Anatomy of Criticism (1957) de Northrop Frye, A Theory 

of Musical Semiotics (1994) de Eero Tarasti e The Semiotic of Myth (1989) de James 

Liszka. Em A Theory of Musical Narrative (2008), Almén introduz uma abordagem 

narrativa da música que se baseia na derivação de Liszka dos quatro arquétipos 

narrativos de Northrop Frye: romance, tragédia, ironia e comédia. 

Para entender a teoria da narrativa de Almén, é necessária uma breve 

explicação das teorias de Frye e Liszka. A teoria da narrativa de Frye propõe um 

_____________ 

93 [...] comprehensive attempt to map out the parameters of a narrative analytical method, and to 
illustrate such a method in all its parameters (ALMÉN, 2003, p. 2).   



98 

 

conjunto de quatro categorias narrativas – mythoi – que distinguem possíveis 

esquemas de enredo usando um modelo circular. Nesse modelo, cada uma das 

narrativas está situada em torno do círculo, representando o movimento de um estado 

de inocência e felicidade (no topo do círculo) para o mundo da experiência ou 

catástrofe (na parte inferior do círculo) e então o retorno. A oposição binária da 

inocência/experiência é expandida nas quatro categorias que são, seguindo no 

sentido horário em torno do círculo, romance (a narrativa da inocência, no topo), 

tragédia (a narrativa da queda, descendo da inocência para a experiência), ironia (a 

narrativa da experiência, na parte inferior) e a comédia (a narrativa da renovação, 

indo da experiência para a felicidade recuperada). Para Frye, há dois movimentos 

fundamentais no processo de construção da narrativa, como ele explica: 

A metade de cima do ciclo natural é o mundo do romance e da 
analogia da inocência; a metade de baixo é o mundo do “realismo” e 
da analogia da experiência. Há, portanto, quatro tipos principais de 
movimentos míticos: dentro do romance, dentro da experiência, abaixo 
e acima. O movimento para baixo é o movimento trágico, a roda da 
fortuna caindo da inocência para a hamartia e da hamartia para a 
catástrofe. O movimento para cima é o movimento cômico, de 
complicações ameaçadoras para um final feliz e uma pressuposição 
geral de inocência posterior na qual todos vivem felizes para sempre 
(FRYE, 2014, p. 297)94.  

É o que mostra a figura 3.12, um diagrama interpretativo de Robert Denham, 

editor e estudioso da obra de Frye.    

 

 

Figura 3.12 – Padrão cíclico e dialético dos quatro mytoi (DENHAM, 1978, p. 68).  

_____________ 

94 Utiliza-se aqui a última edição brasileira, de 2014. Para a edição em inglês, foi consultada Frye (2000).  
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A teoria da narrativa de Liszka inclui três níveis de análise narrativa: agencial, 

atorial e narrativo95. O nível agencial revela os elementos biofísicos, sociais, políticos 

e econômicos através dos quais as designações de valor cultural se manifestam, 

enquanto o nível atorial rastreia as mudanças em marcação e relações hierárquicas. 

O nível narrativo coordena os detalhes analíticos dentro de um número finito de 

enredos arquetípicos (LISZKA, 1989, p. 117 e ss.). É no nível narrativo que as teorias 

de Frye e Liszka se entrecruzam, e Liszka substitui a metáfora cíclica de Frye por 

uma binária, onde as categorias narrativas resultam da intersecção de duas 

oposições fundamentais: uma oposição entre ordem/transgressão e vitória/derrota 

(ALMÉN, 2008, p. 65).  

A teoria da narrativa musical de Almén traça essencialmente as tensões entre 

uma hierarquia que impõe ordem e uma transgressão dessa hierarquia, cujo 

resultado produz um dos quatro arquétipos narrativos: romance (vitória de uma 

hierarquia que impõe ordem sobre sua transgressão), tragédia (derrota de uma 

transgressão por uma hierarquia que impõe ordem), ironia (derrota de uma hierarquia 

que impõe ordem por uma transgressão) e comédia (vitória de uma transgressão 

sobre uma hierarquia que impõe ordem), conforme sintetizado no quadro 3.10.  Pode-

se questionar a distinção entre um romance e uma tragédia, já que em ambos os 

arquétipos a hierarquia que impõe a ordem “ganha”, mas a diferença entre os dois 

arquétipos está na ênfase na vitória versus derrota. A mesma distinção é verdadeira 

quando se compara uma narrativa irônica com uma narrativa cômica, embora em 

ambos os arquétipos a transgressão “ganhe” no final da narrativa. 

 

Romance vitória da ordem 

Tragédia derrota da transgressão 

Ironia derrota da ordem 

Comédia vitória da transgressão 

Quadro 3.10 – Os quatro arquétipos narrativos. 

 

 

A teoria de Almén enfatiza a importância da transvaloração na narrativa 

musical. Liszka define a transvaloração como o processo e o jogo da tensão entre os 

_____________ 

95 Utiliza-se aqui a tradução de Fernandes, Brambilla e Iazzetta (2017) para agential, actantial e 
narrative.  
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dois aspectos de uma hierarquia que impõe valores. A transvaloração refere-se a um 

processo de tradução semiótica: “uma hierarquia criada dentro de um sistema de 

signos está sujeita a mudança ao longo do tempo; essa mudança, filtrada pelo 

desígnio ou propósito de um observador, é interpretada como sendo isomórfica a uma 

mudança aplicada a uma hierarquia cultural”96 (ALMÉN, 2008, p. 40, itálicos do autor). 

Almén (2008, p. 51) afirma, por fim, que “a narrativa é essencialmente um ato de 

transvaloração”97 e é a tensão causada pela transvaloração que cria o dinamismo da 

narrativa. 

Outro conceito importante na abordagem de Almén é a ideia de marcação, 

desenvolvida por Robert Hatten. As entidades marcadas representam o excepcional 

e têm uma maior especificidade de significado do que as entidades normativas, que 

são não-marcadas. A ideia de marcação caracteriza a ponderação valorativa das 

unidades musicais em nível paradigmático, enquanto a ideia de ranque (rank) 

caracteriza a ponderação valorativa das unidades musicais em nível sintagmático. 

Ranque “atribui valor relativo às características distintivas em uma unidade cultural; 

isto é, cada característica de uma unidade cultural existe em uma posição hierárquica 

particular em relação às outras características naquela unidade”98 (ALMÉN, 2008, p. 

49).  O autor afirma que a unidade musical é caracterizada pelo uso paradigmático 

(marcação) de certas características em vez de outras por seu arranjo sintagmático 

(ranque) em uma sequência ou ordem particular. Almén (2008, p. 53) prossegue 

argumentando que determinar a marcação no contexto da interpretação narrativa “é 

equivalente a determinar o que é a transgressão narrativa” e determinar o ranque “é 

equivalente a determinar o valor de um evento musical em relação a outros 

eventos”99. Portanto, é a transvaloração, ou a tensão crescente e decrescente 

causada pelas relações de marcação e ranque, numa peça musical, que articula sua 

trajetória narrativa. 

_____________ 

96 […] a hierarchy set up within a system of signs is subjected to change over time; this change, filtered 
through an observer’s design or purpose is interpreted as being isomorphic to a change applied to a 
cultural hierarchy (ALMÉN, 2008, p. 40).  
97 [...] narrative is essentially an act of transvaluation (ALMÉN, 2008, p. 51).  
98 [...] assigns relative value to the distinctive features in a cultural unit; that is to say, each feature of a 

cultural unit exists in a particular hierarchical position with respect to the other features in that unit 
(ALMÉN, 2008, p. 49).  

99 [...] is thus equivalent to determining what the narrative transgression is. […] is equivalent to 
determining the value of a musical event in relation to other events […]  (ALMÉN, 2008, p. 53).  
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Isso determina diretamente cada arquétipo narrativo, pois cada um tem um 

perfil típico de transvaloração. Em uma narrativa de romance, existe um perfil “alto-

baixo-alto” do ranque dos elementos valorizados, no qual o ranque baixo representa 

o impacto dos vários elementos de transgressão. Ao contrário de um romance, onde 

declínios no valor do ranque são revertidos, um arquétipo trágico contém um perfil 

“alto-baixo” de valor de ranque, terminando com a derrota dos elementos valorados. 

A trajetória do perfil dos elementos valorados em um arquétipo irônico varia 

dependendo da ênfase (e da fase narrativa): uma trajetória de uma narrativa irônica 

pode “expor as limitações de uma hierarquia, acentuá-la, mostrar que é ineficaz ou 

sem sentido, ou demoli-la completamente”100 (ALMÉN, 2008, p. 169). Como um 

arquétipo cômico envolve uma transvaloração na qual elementos transgressivos 

desafiam e derrubam com sucesso uma hierarquia inicial, um perfil temporal “baixo-

alto” é conferido ao valor de ranque desses elementos. Em uma comédia, a hierarquia 

inicial é normalmente defeituosa ou excessivamente rígida, o que permite que o 

elemento transgressivo se adapte e atinja seu estado mais elevado (ALMÉN, 2008, 

p. 188-189).  

Almén discute, ainda, os níveis de análise narrativa de Liszka e como eles 

podem se aplicar à sua teoria da narrativa musical. O nível agencial é onde as 

unidades semântico-musicais são identificadas e são categorizadas como marcadas 

ou não-marcadas. O nível atorial é onde as relações dinâmicas entre as unidades 

musicais são definidas. Tomados em conjunto, os níveis agencial e atorial descrevem 

os detalhes de uma transvaloração narrativa em que duas oposições binárias 

(ordem/transgressão e vitória/derrota) expressam um conflito que traça as tensões 

entre uma hierarquia que impõe ordem e uma transgressão dessa hierarquia, 

produzindo um dos quatro arquétipos narrativos de Frye. 

Além disso, Almén enfatiza a importância da análise tópica para a narrativa 

musical, citando as obras de Ratner e Hatten. Ele sugere que os gêneros expressivos 

da abordagem semiótica de Hatten podem ser integrados com sucesso a uma teoria 

da narrativa musical, porque eles formam uma subclasse de possíveis esquemas 

narrativos nos quais a tópica desempenha um papel primordial na articulação do 

quadro narrativo geral ou do conflito que incorpora o primeiro nível narrativo (ALMÉN, 

_____________ 

100 [...] expose the limitations of a hierarchy, sharply indict it, show it to be ineffectual or meaningless, or 
completely demolish it (ALMÉN, 2008, p. 169).  
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2008, p. 73). Almén reconhece que a relação entre narrativa e tópica é complexa (ele 

levanta cinco questões na integração de tópica e narrativa), mas conclui que as 

considerações tópicas têm uma influência significativa nas interpretações narrativas 

(ALMÉN, 2008, p. 92). Com isso, ele identifica nove possibilidades de interação entre 

tópica e narrativa, como explicitado no quadro 3.11.  

 

Tipo I Peça não-narrativa com tópica 

Tipo II Narrativa dentro de uma tópica singular e estendida  

Tipo III Narrativa com dois campos tópicos que constituem polos de oposição narrativa 

Tipo IV Narrativa com campos tópicos não idênticos aos polos de oposição fundamental, 
mas servindo para sinalizar momentos importantes na narrativa 

Tipo V Narrativas com tópicas usadas primeiramente para definir agentes musicais 

Tipo VI Narrativa com tópicas desempenhando uma variedade de papéis 

Tipo VII Narrativa com tópicas que não contribuem significativamente para a trajetória 
narrativa 

Tipo VIII Narrativa sem elementos tópicos 

Tipo IX Obras não-narrativas e não-tópicas 

Quadro 3.11 – Interações entre Tópica e Narrativa (ALMÉN, 2008, p. 79).  

 

3.7 TEORIAS DA INTERTEXTUALIDADE 

Intertextualidade é um conceito que se desenvolveu através do pós-

estruturalismo, trazendo a ideia de que qualquer texto é definido por meio de sua 

relação com outros textos. O termo foi cunhado no final dos anos de 1960 por Julia 

Kristeva, que combinou ideias de Bakhtin sobre o contexto social da linguagem com 

a posição de Saussure sobre as características sistemáticas da linguagem. Em seu 

ensaio seminal Le mot, le dialogue et le roman, de 1967, ela escreveu: “todo texto se 

constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um 

outro texto. Em lugar da noção de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade 

[...]”101 (KRISTEVA, 2005, p. 67). Trazendo para o contexto da música, o ato de 

escutar envolve traçar ecos e reflexos de outros textos musicais. Toda música, assim, 

pode ser vista e ouvida como intertextual. “Nós estamos sempre inclinados a fazer 

_____________ 

101 Tradução de Lucia Helena França Ferraz para a edição brasileira, consultar Kristeva (2005). Texto 
original: […] tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et 
transformation d’un autre texte. A la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité 
[…] (KRISTEVA, 1969, p. 85).  
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comparações, destacar similaridades e reconhecer traços familiares da música do 

passado”102 (BEARD; GLOAG, 2005, p. 95).  

A expressão intertextual inicial de Kristeva de todo texto ser “absorção e 

transformação de um outro texto” é radicalizada pelo crítico literário norte-americano 

Harold Bloom (2003, p. 23) ao afirmar que “não existem textos, apenas relações entre 

textos”. Isso leva a conclusão de que o significado não está em um único texto, mas 

no processo dialético entre os textos, processo esse chamado por Bloom de 

influência. Bloom desenvolveu suas teorias através de uma série de livros, entre os 

quais, A angústia da influência de 1973 e Um mapa da desleitura de 1975. Nesses 

livros, ele observa que nos estudos de influência, a forma mais comum de ligar textos 

é por meio do uso de ideias semelhantes, gráficos, alusões verbais ou características 

estilísticas. A alegação de Bloom é que elas são superficiais, especialmente as 

alusões verbais, uma vez que operam apenas no nível das palavras, e não no nível 

das interações psíquicas. Consequentemente, influência e intertextualidade não são 

convergentes, mas estão ligadas por relações que dependem de um ato crítico, uma 

“desleitura” ou “desapropriação”. Para Bloom, a “relação de influência governa a 

leitura assim como governa a escrita, e a leitura, portanto, é uma ‘desescrita’ assim 

como a escrita é uma desleitura” (BLOOM, 2003, p. 23).  

Essa desleitura é feita por meio de proporções revisionárias, concebidas por 

Bloom em seis estágios que podem ser tomados como três níveis compostos por 

pares antitéticos: clinamen – tessera, kenosis – daemonização, askesis – 

apophrades. Cada uma dessas proporções revisionárias corresponde a um tropo 

retórico, respectivamente: ironia, sinédoque, metonímia, hipérbole, metáfora, 

metalepse (BLOOM, 2003, p. 98). Em resumo, de acordo com Bloom (2002, p. 64-

65): 

e) clinamen é a desleitura propriamente dita, a descrição mais geral do desvio 

de um poeta em relação à obra de seu antecessor; 

f)  tessera é a complementação do precursor na obra do poeta novo, a partir 

de um fragmento;  

g) kenosis é o esvaziamento do poeta, um mecanismo de ruptura semelhante 

às defesas contra as compulsões de repetição;  

_____________ 

102 We are always inclined to make comparisons, highlight similarities and recognize familiar traces of 
past music (BEARD; GLOAG, 2005, p. 95).  
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h) daemonização é um deslocamento na direção de um contra-sublime, isto 

é, de um sublime contrário ao do precursor;  

i) askesis é o truncamento de certas qualidades do poeta mais novo, uma 

ascese que permite ao poeta, afinal, interpretar seu precursor; 

j) apophrades, por último, é o retorno dos mortos, a apropriação do poeta 

mais velho, o retorno do precursor como se fosse, ele mesmo, obra do 

poeta mais novo.  

 

Durante a década de 1990, foram feitas tentativas de fornecer um 

entendimento teoricamente fundamentado da influência musical. A primeira delas é 

a de Joseph N. Straus (1990), segundo o qual existem três modelos de influência 

artística: influência como imaturidade, influência como generosidade e influência 

como ansiedade. No primeiro, “um jovem compositor frequentemente usa elementos 

de estilo ou estrutura musical estritamente identificados com um professor ou figura 

mais velha”. No segundo, “artistas criam dentro de uma tradição, e sua obra [...] reflete 

o impacto formante da tradição. [...] Poetas posteriores generosamente recebem a 

tradição em sua própria obra”. No último, “o relacionamento entre artistas e seus 

predecessores não é generoso e de mútuo benefício, mas de ansiedade, raiva e 

repressão” (STRAUS, 1990, p. 9-12103). Straus liga esse último modelo de influência 

às teorias de Bloom, criando inclusive a sua versão musical das proporções 

revisionárias de Bloom, ou seja, “mecanismos de defesa”, “estratégias para refazer o 

passado”: motivicização, generalização, marginalização, centralização, compressão, 

fragmentação, neutralização e simetrização104 (STRAUS, 1990, p. 16-17). 

Kevin Korsyn (1991) também concebe seu modelo de influência musical com 

base em Bloom, porém de uma maneira diferente de Straus. Para Korsyn, falar de 

influência é falar sobre relações entre obras musicais, o que significa tratar a 

intertextualidade como ferramenta para explicar a influência. Segundo Korsyn (1991, 

p. 3), sua teoria da intertextualidade na música propõe “um modelo para mapear a 

_____________ 

103  A young composer frequently uses elements of style and musical structure closely identified with a 
teacher or other figure. [...] Artists create within a tradition, and their work [...] reflect the shaping impact 
of that tradition [...]. Later poets generously receive the tradition into their own work, and its presence 
is beneficial to them. [...] the relationship between artists and their predecessors is not generous and 
mutually beneficial borrowing, but one of anxiety, anger, and repression (STRAUS, 1990, p. 9-12).  

104 Para uma crítica da adaptação da teoria de Bloom por Straus, consultar Molina (2003, p. 19-21).  
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influência, que, usurpando o espaço conceitual da crítica literária de Harold Bloom, 

também se desvia em direção a uma nova poética retórica da música”105. Ele 

apresenta as mesmas proporções revisionárias de Bloom e com elas faz uma análise 

que propõe a Romanze op. 118, nº 5 de Brahms como uma desleitura da Berceuse, 

op. 57 de Chopin (KORSYN, 1991, p. 58-59).  

Diferente dos autores precedentes, que propõem modelos de influência 

musical, Michael Klein (2005), em Intertextuality in Western Art Music, se propõe em 

“apenas sugerir iniciativas para aproximar textos. O mapa esboçado [...] somente 

aponta direções para os tipos de questões que a intertextualidade faz surgir”106 

(KLEIN, 2005, p. 21). Esse estado de abertura não o impede de fazer uma abordagem 

erudita que dialoga principalmente com a literatura teórica estruturalista e pós-

estruturalista, especialmente autores como Barthes, Bakhtin, Foucault, Levi-Strauss, 

Kristeva e Eco. Para Klein, as fronteiras da música não são claramente definidas: 

“para além de seu silêncio emoldurado, para além de sua forma interna, ela está 

presa a uma teia de referências à outra música: sua unidade é variável e relativa. Os 

textos musicais falam entre eles mesmos”107 (KLEIN, 2005, p. 4). Essa abertura 

acaba por gerar vários tipos de intertextualidade. A intertextualidade poiética se 

preocupa com os textos que o autor trouxe para sua escrita. A intertextualidade 

estésica se preocupa com os textos que a sociedade traz para a sua leitura. A 

intertextualidade histórica é estudada quando se confina o texto ao seu próprio tempo. 

E finalmente, a intertextualidade trans-histórica, quando se abre o texto a todos os 

tempos (KLEIN, 2005, p. 12).  

Um ponto de referência central no livro de Klein é a sua compreensão da 

angústia da influência de Bloom. Mas Klein pretende se distanciar dos aspectos mais 

combativos da abordagem de Bloom e, por isso, expressa reservas à aplicação de 

Korsyn das ideias bloominianas à intertextualidade musical. Para Klein, a aplicação 

bloominiana de Korsyn “apenas enfatiza nossa ideia da grande obra de arte como 

expressão unívoca do grande compositor”108 (KLEIN, 2005, p. 18). Klein tem mais 

_____________ 

105 […]a model for mapping influence, which, by usurping conceptual space from the literary criticism of 
Harold Bloom, also swerves towards a new rhetorical poetics of music (KORSYN, 1991, p. 3) 

106 [...] only suggest initiatives for opening up texts. The map sketched [...] only points directions toward 
the types of questions that intertextuality raises (KLEIN, 2005, p. 21).  

107 […] beyond its framing silence, beyond its inner form, it is caught up in a web of references to other 
music: its unity is variable and relative. Musical texts speak among themselves (KLEIN, 2005, p. 4). 

108 [...] only underscore our idea of the great artwork as univocal utterance of the great composer (KLEIN, 
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interesse, na verdade, nas conexões estruturais trans-históricas, pois afirma que “na 

análise musical como no mito, a estrutura é o significado” (KLEIN, 2005, p. 28).  Essa 

posição permite que ele faça uma “desleitura bloominiana” da seguinte declaração do 

próprio Bloom: “O significado de um poema só pode ser outro poema” (BLOOM, 2002, 

p. 142).  Na versão de Klein (2005, p. 30), torna-se: “A estrutura de um poema é um 

outro poema”109. Essa substituição permite que ele argumente que se o significado 

musical reside na relação entre estruturas, então esse significado estrutural pode se 

estender para além de uma única obra, para uma rede intertextual. Nessa 

perspectiva, o autor desafia as doutrinas ortodoxas do organicismo e da autonomia, 

que buscam, acima de tudo, a coesão interna em uma partitura.  

Como se percebe, o projeto de Klein propugna por uma intertextualidade 

radical e, nesse contexto, o autor faz apelo à tropificação como expansão estilística 

(Hatten), às tópicas do discurso musical (Agawu, Monelle) e aos confrontos do 

significado musical, “mostrando como a intertextualidade pode informar os códigos 

semióticos”110 (KLEIN, 2005, p. 20-21).  

Em contexto brasileiro, Rodolfo Coelho de Souza é um dos principais 

estudiosos a adotar a intertextualidade como ferramenta analítica, enquanto 

musicólogo e analista, e como estratégia composicional, enquanto compositor. Essas 

duas facetas, no entanto, não se apresentam de forma dicotômica. Ao contrário, em 

sua tese de livre-docência, escrita em forma de depoimento pessoal, ele “confessa” 

que muitas de suas composições surgiram de estímulos advindos de suas aulas de 

análise musical. Assim, ele defende que “toda interpretação pode ser vista como uma 

operação intertextual e que toda interpretação é fundamentada por algum modelo 

analítico” (COELHO DE SOUZA, 2006, p. 20). Ao aceitar a intertextualidade como 

“onipresença” criativa na arte musical ocidental, Coelho de Souza procura superar a 

estética modernista da primeira metade do século XX, e sua intransigente 

necessidade de originalidade, assinalando que “não resta outra alternativa ao 

compositor pós-moderno senão dialogar com o passado, em busca de sua identidade 

perdida” (COELHO DE SOUZA, 2006, p. 23). O “apelo à estrutura”111 de Michael Klein 

é particularmente importante para Coelho de Souza, que dá continuidade à cadeia de 

_____________ 

2005, p. 18). 
109 The structure of a poem is another poem (KLEIN, 2005, p. 30).  
110 [...] showing how intertextuality informs semiotic codes […] (KLEIN, 2005, p. 21).  
111 Referência ao capítulo 2, The appeal to Structure, em Klein (2005, p. 22-50).  
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desleituras iniciadas por Klein a partir de Bloom. O que era em Bloom, “O significado 

de um poema só pode ser outro poema”, tornara-se em Klein “A estrutura de um 

poema é um outro poema” e, torna-se agora, em Coelho de Souza (2006, p. 31): “A 

estrutura de uma peça de música é uma outra estrutura”.  

Em suas análises da música de Alberto Nepomuceno, Coelho de Souza 

adota, de forma livre, as proporções revisionárias de Bloom e a intertextualidade 

ampla de Klein. Sua análise da Suíte Antiga afasta as generalizações do 

nacionalismo e identifica “uma malha de significantes com muitos nós, e inúmeras 

associações entre esses nós” (COELHO DE SOUZA, 2008, p. 61), amarrados não só 

a Grieg, mas também a Bach, Haydn, Chopin, Brahms e Wagner. Em outra análise, 

de excertos da ópera Abul, Coelho de Souza (2014, p. 277-278) demonstra que 

Nepomuceno utilizou uma “hibridização de preceitos modais absorvidos da Schola 

Cantorum francesa, com as técnicas do cromatismo wagneriano e das modulações 

em mediantes que marcam o romantismo alemão”, tudo isso como recurso 

expressivo dentro do campo tópico do estilo grandiloquente da ópera verdiana. As 

estratégias intertextuais de Nepomuceno são desvendadas com bastante clareza por 

Coelho de Souza (2017) ao investigar as relações da Sinfonia em sol menor com a 

Terceira Sinfonia de Brahms. Ele identifica transformações temáticas e motívicas 

desviantes, desvios tópicos e tropificação, gerando um conflito intertextual com 

Brahms. Isso demanda de Nepomuceno a criação de uma narrativa musical original 

para a resolução do conflito intertextual, um processo que se vale das proporções 

revisionárias de clinamen e tessera como elementos atoriais dessa narrativa. O 

resultado é uma trajetória expressiva arquetípica de tragédia, uma angustiante 

tentativa de Nepomuceno em resistir à influência de Brahms.  

 

3.8 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

   Neste capítulo, foram apresentados os fundamentos teóricos dos 

procedimentos analíticos desenvolvidos nesta tese. Tais procedimentos foram 

escolhidos na tentativa de superar as limitações dos modelos binários ainda vigentes 

no campo da análise musical, expressões da dicotomia entre musicologia histórica e 

análise.  

Em seguida, foi realizada uma revisão da literatura sobre problema do 



108 

 

significado musical e como a análise o incorporou, superando o formalismo. Na 

consideração do conteúdo expressivo, a análise musical encontrou seu impulso inicial 

para expansão do escopo da disciplina. O próximo passo foi pontuar que o significado 

musical não pode ser separado dos processos formais, sendo inerente à estrutura 

musical, esta como base de inferência do significado expressivo que, por sua vez, é 

o fator estruturante. Essa mudança de paradigma aproximou a análise musical da 

semiótica, que em contato com os códigos musicais, acabou por incorporar o estudo 

das tópicas, dos esquemas, da narratividade e da intertextualidade.  

Essas abordagens não excluem a necessidade da análise estrutural, 

concebida aqui como o exame da percepção de processos temporais, daí a escolha 

da teoria das funções formais como norteadora desse exame. Nesse sentido, foram 

examinados também os pressupostos do princípio cíclico, um esquema formal ligado 

a um pensamento e percepção circulares do tempo.  

O sincretismo metodológico gerado pelas múltiplas abordagens é balanceado 

e unificado por meio da análise multivalente, um método que une vários domínios em 

linhas temporais. Assim, é possível verificar as congruências e incongruências 

paramétricas, bem como, a partir da forma multivalente, conceber interpretações 

significativas.  
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4 PRIMEIRO MOVIMENTO 

Este capítulo1 aborda o primeiro movimento do Trio de Nepomuceno sob 

quatro ângulos: estrutura formal, conteúdo expressivo, narratividade e 

intertextualidade. Esses dois últimos ângulos funcionam como resultantes da 

interação dos dois primeiros, aplicando-se a eles a ideia de multivalência. 

4.1 ANÁLISE ESTRUTURAL2 

O primeiro movimento tem 313 compassos e segue o plano formal de uma 

sonata, com introdução e coda. A forma cíclica só se concretiza plenamente ao final 

de todos os movimentos, mas segundo d’Indy (1909, p. 375), “o qualificativo cíclico é 

aplicável em primeiro lugar aos motivos e aos temas”3 (itálicos do autor). É 

exatamente isso o que ocorre no primeiro movimento deste Trio, com a derivação de 

praticamente todo o material temático de um tema inicial, o chamado “tema cíclico”, 

que irá, no decorrer dos outros movimentos, assumir o papel de “tema-personagem”, 

o responsável pela unificação cíclica. O quadro 4.1 sumariza o esquema formal do 

primeiro movimento.   

 

FUNÇÃO FORMAL COMPASSOS TONALIDADE PARADIGMA DE 
FRASE 

INTRODUÇÃO   Pequeno Ternário 

Exposição 1-23 dó  fr → fá  m → dó m → 

Mi  M 

período modulante 

Meio contrastante 24-36 Mi  M → Lá M  

Dó M → Fá  M 

período modulante 
“frouxo” + ponte 

Recapitulação  37-50 dó  fr → Mi M → fá  m  Antecedente 
modificado do primeiro 

período 

EXPOSIÇÃO    

Tema Principal (TP) 51-72 fá  m→ ré m → lá m  

lá m→ fá m → dó m 

período modulante 
composto por 
antecedente e 

consequente híbridos 

_____________ 

1 Além do contexto ideológico-musical estabelecido no segundo capítulo, existem detalhes da recepção 
crítica da época da estreia que não estão contemplados neste trabalho. Para esses pormenores de 
contextualização, remete-se a tese de Luiz G. Goldberg (2007), especialmente p. 130-139.   

2  A partitura com anotações analíticas encontra-se no Anexo A.  
3  Le qualificatif cyclique est applicable en premier lieu aux motifs et aux thèmes […] (D’INDY, 1909, p. 

375).  
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Transição (Tr) 72- 104 cadeia de tríades aum. →fá  

m → lá m → sol m → dó m 
→ré m 
 
 

5 subseções com 
cadeias de frases 

irregulares e 
fragmentárias 

Tema Subordinado 
(TS) 

  Pequeno Ternário 

exposição 105-112 Ré M cadeia de 2 frases 
“complementares” 

meio contrastante 113-120 si m → Si  M período modulante 

retransição 121-128 fá  m → Ré M indefinido 

recapitulação  129-143 Ré M reelaboração em 
cânone + codetta 

DESENVOLVIMENTO    

Seção 1 145-153 sol m → dó m  antecedente de TP 
(ideia “c”) em cânone  

Seção 2 153-158 dó m antecedente de TP 
(“c”) + continuação 

Seção 3 159-164 dó m → fá m → fá m antecedente de TP 
(ideia “c”) em cânone 

Seção 4 165-172 fá  m → Ré M sequências polifônicas 
da ideia “c” de TP 

Seção 5 173-186 Ré M → Mi M período “frouxo” a 
partir da reelaboração 
polifônica da ideia “g” 

do TS 

Seção 6 187-202 Mi M → lá m → sol m → 
Lá M 

cadeia de frases 
complementares (TS) 
+ liquidação + codetta 

      Retransição  203-224 lá m → dó  m → si m →  

mi m → fá  m 

4 subseções com 
cadeias de frases 

irregulares e 
fragmentárias 

RECAPITULAÇÃO    

Tema Principal (TP) 225-246 fá  m→ ré m → lá m  

lá m→ fá m → dó m 

período modulante 
composto por 
antecedente e 

consequente híbridos 

Transição (Tr) 247-261 cadeia de tríades aum. → 

fá  m → Fá  M 

2 subseções com 
cadeias de frases 

irregulares e 
fragmentárias 

Tema Subordinado 
(TS) 

  Pequeno Ternário 

       exposição 262-269 Fá  M cadeia de 2 frases 
“complementares” 

      meio contrastante 270-277 ré  m → Ré M período modulante 

      retransição 278-285 lá m → Fá  M indefinido 

      recapitulação  286-302 Fá  M reelaboração em 
cânone + codetta 

CODA 303-313 dó fr → fá  m eol. antecedente da exp. 
da Introdução + 
cadência final 

 

Quadro 4.1 – Esquema Formal do primeiro movimento do Trio. 

 

 



111 

 

 
 

Do ponto de vista das relações tonais, admitindo um alto grau de 

simplificação, a fim de se obter uma apreensão sintética e panorâmica, propõe-se o 

quadro 4.2, onde se considera as relações entre as fundamentais das tonalidades.  

 

FUNÇÃO FORMAL RELAÇÕES ENTRE 
TONALIDADES 

INTRODUÇÃO v → i 

EXPOSIÇÃO  

Tema Principal (TP) i → iii 

Transição (Tr) i → vi 

Tema Subordinado (TS) VI 

DESENVOLVIMENTO  

Seção 1 ii → v 

Seção 2 v 

Seção 3 v → i → i 

Seção 4 i → VI 

Seção 5 VI → VII 

Seção 6 VII → III 

      Retransição  iii → i 

RECAPITULAÇÃO  

Tema Principal (TP) i → iii 

Transição (Tr) i → I 

Tema Subordinado (TS) I 

CODA v → i 

 

Quadro 4.2 – Relações entre as tonalidades do primeiro movimento tendo como referência fá  

menor.  

4.1.1 Introdução 

A introdução lenta que inicia o Trio se estende por cinquenta compassos, 

estando estruturada como um pequeno ternário. A primeira seção, que tem função 

formal expositiva, é constituída por um período simétrico modulante. A ideia básica 

(a, c. 1-5) do antecedente é uma melodia monofônica, modal, em oitavas graves. Pelo 

princípio da centricidade contextual (ROIG-FRANCOLÍ, 2008, p. 5), a nota dó  é 

enfatizada, caracterizando o modo frígio. Destaca-se o motivo “n” (de narrador), que 

será utilizado no decorrer da obra. A frase termina com uma cadência melódica 

inconclusiva4. Segue-se a ideia contrastante (b) de textura cordal, com 

movimentações melódicas no violino e violoncelo, de início homofônicas (c. 6-8) e, 

ao final da frase (c. 9-11), mais polifônicas. O trecho está fá  menor, 

_____________ 

4 Utiliza-se aqui o conceito e a classificação de Gauldin (2004, p. 46-51) para cadências melódicas. No 
caso, ela é inconclusiva porque termina no segundo grau do modo.  
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predominantemente eólio, com movimento harmônico i→iio-v. O motivo “p” (de 

pianto), destacado no violoncelo, c. 11, é caracterizado por um movimento de salto 

ascendente e de descida em um semitom, um motivo cíclico de grande importância 

no decorrer da obra. Segue-se o consequente do período com a ideia básica 

começando agora em fá  eólio. A segunda parte da frase (c. 14-16) retoma o dó  

frígio, mas, em resposta ao antecedente, termina com uma cadência melódica 

conclusiva5. A ideia contrastante é reapresentada em dó menor, a uma distância de 

um trítono de fá . Essa relação de trítono, aqui prenunciada, será constantemente 

retomada no restante da obra. A frase termina com o violino e o violoncelo liquidando 

as ideias temáticas na dominante do iii de Mi  Maior, relativa maior de dó menor.  

Enquanto a exposição da Introdução é formalmente mais estrita, a segunda 

seção, cuja função formal é de meio contrastante, é mais fragmentária, constituindo-

se de um período “frouxo” e de uma ponte. O antecedente desse período inicia-se 

com uma frase no violoncelo (c, a ideia básica), que é respondida pelo violino (d, a 

ideia contrastante), progredindo harmonicamente de Mi  Maior até Lá Maior. A 

conexão entre essas duas tonalidades, uma relação tritônica, acontece por 

deslizamento cromático até o IV, um acorde quartal, de Lá Maior. O consequente, 

uma reelaboração temática do antecedente, conforme a figura 4.1, repete a estrutura 

pergunta (violoncelo) e resposta (violino), progredindo do iii7 de Dó Maior até o acorde 

de nona menor da dominante de Fá  Maior, mantendo-se a relação tritônica do 

antecedente.  Segue-se uma ponte de três compassos, tendo por base uma inversão 

do motivo p, que é imitada, pelo violino, uma quarta justa acima. O violino segue em 

cromatismo melódico ascendente e é imitado com cromatismo descendente pelo 

violoncelo. Essa polifonia das cordas é acompanhada, no piano, por acordes que 

progridem por deslizamento cromático, resultando alguns agregados de difícil 

classificação. Apesar da complexidade cromática, a conexão entre o final do período 

anterior (c. 33) e o final da ponte (c. 36) se dá, novamente, por uma relação tritônica. 

Além das fundamentais de V -9 e Gerº3/iv (considerando o acorde enarmônico) 

estarem um trítono de distância, esses acordes possuem um trítono interno em 

comum, conforme a figura 4.2.  Exatamente no meio dessa distância tritônica (c. 35), 

ocorre uma tríade aumentada, que é enfatizada pelo arpejo do violino. Esse acorde 

_____________ 

5 Isto é, a frase termina no primeiro grau do modo, a chamada nota finalis.  
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possui o intervalo si  – fá , uma expansão do trítono si – fá, que volta a contrair-se no 

último acorde.  

 

 

 

                      

 

 

 

 
Figura 4.1 – Relações entre o antecedente (acima) e o consequente (abaixo) do período da segunda 

seção da Introdução. 
 
 

 

 

Figura 4.2 – Relações “tritônicas” entre o acorde do c. 33 e o último acorde do c. 36.  

 

A terceira seção, de função recapitulatória, também está ligada à anterior por 

trítono, pois retoma dó  frígio. A ideia básica é reapresentada quase literalmente no 

piano, mas as cordas apresentam variações motívicas, em textura mais polifônica, 

em torno do motivo p.  A ideia contrastante também aparece variada e mais polifônica 

nas cordas, e em Mi maior, relativo maior de dó  menor. Uma maneira de permanecer 

“em casa”, em resposta à ideia contrastante do consequente da primeira seção (c. 

17-23), que havia se expandido para dó menor, antípoda de fá  menor. A introdução 

do Trio é finalmente encerrada sobre um pedal de tônica com o acorde do primeiro 

grau com sexta adicionada. 

transp. 2ª m abaixo transp. 9ª m acima 
retrógrado inverso 



114 

 

4.1.2 Exposição  

Após uma cesura, inicia-se a exposição em andamento rápido (Allegro 

energico e marcato). O tema principal está estruturado como um período modulante, 

sendo híbridos tanto o antecedente quanto o consequente, isto é, após a ideia 

principal (aumentação da ideia c) e a ideia contrastante, há uma continuação e uma 

função candencial que liquida os motivos, à maneira de uma sentença. A figura 4.3 

explicita essa estrutura.  

 

 
 

Figura 4.3 – Estrutura fraseológica do TP da Exposição. 

 

O antecedente, tocado pelo violoncelo, inicia-se em fá  menor, passa por ré 

menor, até atingir lá menor. Essas relações tonais não acorrem apenas de forma 

sucessiva, mas muitas vezes, principalmente nos finais das frases, como uma 

pluralidade de eixos tonais. Ou seja, os centros tonais funcionam de forma paralela, 

com acordes pertencendo ora a um centro, ora a outro, e também a ambos. O 
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consequente (a partir do c. 62), que é tocado pelo violino, com algumas inserções 

polifônicas do violoncelo, tem a mesma estrutura fraseológica do antecedente e 

segue o perfil tonal lá menor → fá menor → dó menor. Observa-se que entre o início 

do período, em fá  menor, e o final, em dó menor, a diferença é de um trítono. O final 

do consequente omite a frase descendente de liquidação motívica e a substitui por 

uma variação retrógrada do motivo p, em súbito andamento lento e súbita mudança 

de textura, parando sobre a dominante da dominante de dó menor, que é a dominante 

de sol menor, fazendo a ligação com a próxima subseção, que inicia-se com a tríade 

aumentada sobre o III de sol menor.  

Após a apresentação do tema principal, ocorre uma grande transição, dividida 

em cinco partes. A Tr1 (c. 72) poderia ser tomada como uma seção de fechamento 

do TP, mas é o que Caplin (1998, p. 127) chama de “início da transição”, tendo a 

função de estabelecer o material a ser trabalhado pela transição. Uma variação por 

inversão retrógrada do motivo p é a base de uma sequência polifônica sobre uma 

cadeia de tríades aumentadas6, levando a uma suspensão momentânea do senso 

tonal. Essas tríades aumentadas denotam o uso da escala hexatônica, que “pode ser 

pensada como uma combinação de duas tríades aumentadas relacionadas por 

semitom” (STRAUS, 2013, p. 163). Em termos de classe de alturas, seguindo a teoria 

pós-tonal, só existem quatro coleções hexatônicas, assim como só existem quatro 

tríades aumentadas (figura 4.4). Cada coleção hexatônica possui duas tríades 

aumentadas, além de formações como o acorde de sétima maior, a tríade maior e a 

tríade menor.  

 

 

_____________ 

6 Na partitura anotada, c. 72-76, esse trecho é analisado com cifras alfabéticas, e não com algarismos 
romanos.  
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Figura 4.4 – As quatro possibilidades de escala (coleção) hexatônica, identificadas pela classe de 
notas semitom numericamente mais grave.  

 
 

No trecho em questão, o compositor utiliza alternadamente a HEX0,1 e a 

HEX2,3, conforme o esquema analítico da figura 4.5.  

 

 

 
 

Figura 4.5 – Redução analítica dos c. 72-75. Os acordes estão enarmonicamente “alterados” e afim 
de enfatizar a relação por semitom entre as tríades aumentadas dentro da mesma coleção 

hexatônica.   

 

 

A partir do c. 75, o E5+ enfatiza o C que é a dominante de fá  menor, 

finalizando a cadeia e introduzindo o motivo n, que é sequenciado e leva ao 

estabelecimento da ideia a3, uma aumentação rítmica, mas em andamento rápido, do 

tema cíclico da introdução (figura 4.6). Tr2 (c. 79) é uma sequência com base em a3, 

indo de fá  menor a lá menor.  Tr3 elabora a3 em polifonia imitativa, indo de lá menor 

a sol menor.  Tr4 liquida os motivos de a3 por meio de arpejos entre os instrumentos 

e, ao mesmo tempo, uma linha cromática baseada no motivo p perpassa os âmbitos 

do violino e do violoncelo. Em Tr5 a fragmentação motívica é intensificada, a 

figuração do piano aumenta de velocidade, a polifonia entre violino e violoncelo fica 

HEX0,1 

HEX1,2 

HEX2,3 

HEX3,4 

HEX2,3 HEX0,1 HEX2,3 HEX0,1 



117 

 

 
 

mais densa até os compassos 103-104, quando tudo é liquidado, “limpando o terreno” 

para a entrada do tema subordinado.  

O tema subordinado inicia-se no c. 105 e está estruturado como um pequeno 

ternário. A exposição está em Ré Maior, tonalidade da submediante (VI) de fá  menor. 

Sobre o pedal ré – lá do violoncelo, o piano toca duas frases complementares de 

rítmica bem regular. Segue-se o meio contrastante, com um período modulante cujo 

antecedente (violino) está em si menor e o consequente (violoncelo) em Si Maior. A 

partir do compasso 121, uma retransição progride de fá  menor até Ré Maior. O final 

da retransição, c. 126-128, é erigido sobre a região do II, a chamada “região 

napolitana”. A recapitulação traz a frase inicial reelaborada em forma de cânone (à 

8ª), entre o violino e o violoncelo, sobre o pedal ré – lá. Finalmente, a seção termina 

com uma codetta que prolonga I7 por seis compassos e meio. Segue-se uma cesura 

de um compasso.  

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Origem da ideia a3 no tema inicial da Introdução. 

 

4.1.3 Desenvolvimento 

Este longo desenvolvimento está dividido em seis seções, além da 

retransição. A harmonia da codetta da seção anterior, apesar da sétima maior, pode 

ser reinterpretada como uma preparação para sol menor, tonalidade que inicia o 

desenvolvimento.  A seção 1 (sol menor → dó menor) é um cânone à 8ª entre 
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violoncelo e violino com base na ideia c, ideia básica do TP. A seção 2, construída 

sobre um encadeamento de dominantes secundárias de dó menor, é um momento 

solo do piano, onde a ideia c é continuada (c. 156-157) por sequência de terças 

descendentes e, em seguida, liquidada por movimento ascendente (c. 158) que leva 

diretamente à seção 3. Esta, análoga à seção 1, vai de dó menor, passando 

paralelamente pelo eixo de fá menor, à fá  menor, tonalidade que inicia da seção 4. 

Assim, novamente ocorre uma relação tritônica, agora entre as seções 3 e 4. A seção 

4 (fá  menor → Ré Maior) consiste em três apresentações sequenciais da ideia c, em 

polifonia imitativa, na ordem piano, violoncelo e violino. Enquanto um instrumento 

está fazendo sua apresentação, os outros executam arpejos ondulantes com base no 

motivo final da ideia. A seção 5 (Ré Maior → Mi Maior) retoma a ideia contrastante do 

tema subordinado (ideia g), sendo estendida em duração e adensada em textura. 

Predominam por essa seção acordes de dominante seguidos por acordes 

aumentados (tríades, tétrades e cinco sons) tanto na tonalidade do trecho quanto de 

maneira secundária. A seção termina com uma cadência de engano V-IV, este IV 

também formando uma cadência plagal com I da próxima seção. A seção 6 (Mi Maior 

→ Lá Maior) sobrepõe a primeira parte do tema subordinado (na mão direita do piano) 

com a ideia do meio contrastante do tema subordinado em ostinato (no cello). A 

textura é complementada ainda com trêmulos alternados entre a mão esquerda do 

piano e o violino. A dinâmica é mantida entre  e . Nos c. 199-202, a seção 6 

finaliza com uma codetta sobre o prolongamento de IV (em Lá Maior), a mão 

esquerda do piano em figuração pedal de ré – lá, com o violino em ostinato de arpeggi 

e a mão direita do piano assumindo uma versão da ideia g.  

A retransição é análoga a transição da exposição, porém mais compacta e 

alterada em alguns pontos. Tr1 e Tr2 se condensam em Rtr1, com a ideia a 

apresentada em lá menor e, em seguida, em dó menor. Rtr2 corresponde a Tr3, 

porém 3ª maior acima, de dó  menor a si menor. Rtr3 guarda as mesmas proporções 

harmônicas de Tr4, acontecendo o mesmo com Rtr4 em relação a Tr5 até o c. 220, 

quando acorrem quatro compassos de liquidação e preparação cadencial para o 

início da Recapitulação.  Nos c. 221-225, a progressão harmônica iiØ7 – Ger6
5
/iv – i7 é 

uma alternativa tritônica à iiØ7 – V7 – i, pois o acorde de sexta alemã, secundário do 

quarto grau, tem um trítono interno em comum com V7, funcionando como seu 
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substituto, como já demonstrado na figura 4.2, gerando um peculiar encadeamento 

cromático, conforme a figura 4.7. 

 

 

                 fá  m:      iiØ7                      Ger6
5
/iv                       i                                                                                                                                                                            

                                                                            (sub V7)  
                                                        

Figura 4.7 – Encadeamento cromático dos c. 221-225, com substituição tritônica do V7.  

 

 

4.1.4 Recapitulação  

Após uma pequena cesura, a recapitulação tem início no c. 225. Todo o tema 

principal e o início da transição reaparecem quase ipsis litteris, a não ser por 

pequenas diferenças de articulação. Após a seção de “início da transição”, é 

acrescentado o c. 254, uma variação do compasso anterior para introduzir a 

dominante da dominante. Tr2 e Tr3 da exposição são fundidas e modificadas para 

continuar o movimento harmônico não em fá  menor, mas em Fá  Maior. Tr4 e Tr5 

são suprimidas e, após uma breve continuação nos c. 257-259, os motivos são 

liquidados nos c. 260-261, abrindo espaço para o tema subordinado, agora adaptado 

em Fá  Maior. É a solução encontrada para, em reposta à exposição, reintroduzir o 

tema subordinado ajustado à “tonalidade principal”. Como na exposição o tema 

subordinado havia sido apresentado na tonalidade da submediante maior (VI), a 

alternativa para trazê-lo “para casa” é a tonalidade homônima maior.  

O tema subordinado ajustado segue as mesmas proporções harmônicas da 

exposição. O meio contrastante (em ré menor) inverte a ordem instrumental, tendo 

agora o antecedente no violoncelo e o consequente no violino. A nova retransição 

também inverte os instrumentos e vai de lá menor a Fá  Maior. Segue-se o tema 

subordinado em cânone e a codetta, aumentada em dois compassos, prolongando 

ainda mais I7.  
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4.1.5 Coda 

Esta coda reafirma a introdução lenta. Reaparece a segunda metade da ideia 

básica do antecedente da primeira parte da introdução, com a tessitura elevada em 

uma oitava. Além disso, violino e violoncelo dobram em oitavas e reforçam ainda mais 

a textura monofônica.  

Segue-se a ideia contrastante de forma quase literal, a não ser pelos quatro 

últimos compassos. No c. 310, as três últimas colcheias são modificadas em relação 

a introdução, liquidando os motivos e substituindo o acorde de iio, da introdução, pelo 

acorde do iv. Nos três últimos compassos, os três instrumentos tocam acordes em  

seguindo o esquema i – iv, iv – i, sem acorde de dominante, terminando o movimento 

em cadência plagal.  

4.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO EXPRESSIVO 

4.2.1 Segmentação 

Seguindo o procedimento de Agawu (2009), procedeu-se a segmentação 

deste primeiro movimento. O critério utilizando foi um somatório de características 

que indicavam uma unidade ou “bloco de construção”, para usar o termo de Agawu. 

Foram levadas em conta as características temáticas e motívicas e a predominância 

tópica. Outro fator importante, que parece ser uma norma interna deste movimento, 

foi a unidade textural, pois na maioria das vezes, quando o compositor desejou 

começar algo novo, houve uma mudança de textura. Várias outras segmentações 

também são possíveis, mas para o objetivo desta tese, com destaque para o plano 

de significação, a presente segmentação se mostrou funcional. Outra importante 

observação é que as unidades encontradas não têm um padrão de duração. Algumas 

são longas, com vários compassos, correspondendo a seções inteiras da música. 

Outras são curtas, com dois compassos. Mas todas podem ser individualizadas com 

clareza, sobretudo no aspecto expressivo.  

Assim sendo, foram identificadas quarenta unidades neste movimento. O 

quadro 4.3 apresenta todas elas com suas respectivas referências tópicas.  Em 

seguida, cada unidade é descrita.  
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Unidade Compassos Referências tópicas 

1 1-5 Stile narrativo 

2 6-11 barcarolle   

3 12-16 Stile narrativo 

4 17-23 barcarolle 

5 24-33 recitativo, arabesque / recitativo, arabesque 

6 34-36 Polifonia cromática (pianto) 

7 37-41 Stile narrativo + pianto, sospiro 

8 42-50 pianto polifônico + barcarolle 

9 51-71 Appassionato-agitato 

10 72-75 “fáustico” 

11 76-78 marcha+ stile narrativo+ resquícios “fáusticos” 

12 79-86  marcha narrativa, marcha narrativa+ estilo virtuosístico 

13 87-91 Polifonia imitativa, lamento I 

14 92-97 Ombra I,  

15 98-104 Ombra II 

16 105-112 canção de ninar 

17 113-120 cantilena lúgubre 

18 121-128 elegia 

19 129-144 canção de ninar em cânone 

20 145-153 Appassionato-agitato (em cânone) 

21 153-159 bravura 

22 159-164 Appassionato-agitato (em cânone) 

23 165-172 “polifonia” 

24 173-186 cantilena lúgubre 

25 187-199 canção de ninar +cantilena lúgubre+ trêmulos 

26 199-203 arpeggio + resquícios da canção de ninar 

27 203-204 marcha narrativa + coups d’archet 

28 205-209 polifonia imitativa, lamento I 

29 210-215 Ombra I 

30 216-224 Ombra II 

31 225-246 Appassionato-agitato 

32 247-250 “fáustico” 

33 251-254 marcha+ stile narrativo+ resquícios “fáusticos” 

34 255-261 
marcha narrativa + coups d’archet, marcha narr. desaj. + 

fragmento de polifonia 

35 262-269 canção de ninar 

36 270-277 cantilena lúgubre 

37 278-285 elegia 

38 286-302 canção de ninar em cânone 

39 303-305 stile narrativo 

40 306-313 barcarolle 

Quadro 4.3 – Unidades e referências tópicas do primeiro movimento do Trio. Quando a indicação 
tópica é seguida de vírgula, significa que predomina na unidade a primeiro tópica, mas aparecem 

também outras tópicas. Quando é seguida do sinal “+”, significa a formação de um tropo.  
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4.2.2 Descrição das Unidades 

Unidade 1 

O primeiro movimento inicia-se com um tema em oitavas graves no piano, 

em textura monofônica. Pode ser identificado aqui o estilo declamatório, que segundo 

Dickensheets (2012, p. 113) é usado para recriar a palavra falada do poeta ou do 

narrador. De acordo com Tarasti (2012, p. 279), o estilo declamatório é uma categoria 

que abrange vários tipos de recitativo, o parlante, o arioso, etc. No caso, devido às 

características, optou-se pelo stile narrativo.  

As oitavas desacompanhadas fazem parte da tradição clássico-romântica de 

representação de uma personagem ou entidade, especialmente poderosa ou 

ameaçadora. Exemplos desse uso são, em Mozart, o início do primeiro movimento 

do Quarteto com piano em sol menor, K. 478 (figura 4.8) e o início da Sinfonia n. 41, 

“Júpiter” (fig. 4.9). Em Beethoven, entre os muitos exemplos, tem-se o célebre 

Andante com moto do Concerto para Piano n. 4, op. 58, onde um tema rítmico e 

grave, em oitavas nas cordas, opõe-se à melodia “queixosa” do solista (fig. 4.10). 

Uma “espécie de luta entre dois personagens temáticos de personalidade diferente”7, 

como disse Vincent d’Indy (1912b, p. 89). 

 

 

Figura 4.8 – Mozart, Quarteto com piano em sol menor, K. 478, I, c. 1-5.  
 

 

_____________ 

7 [...] sorte de lutte entre deux personnages thématiques de caractère différent, […] (D’INDY, 1912b, p. 
89).  
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Figura 4.9 – Mozart, Sinfonia n. 41, “Júpiter”, K. 551, c. 1-6. 

 

 

Figura 4.10 – Beethoven, Concerto para Piano n. 4, op. 58, II, c. 1-9.  

 

 

Na tradição da ballade instrumental romântica, fundada por Chopin, as 

oitavas desacompanhadas “dão a representação pianística mais pura possível da voz 

humana”, e são “ouvidas caracteristicamente nos inícios ou finais de uma Ballade ou 

seção de uma Ballade”8 (PARAKILAS, 1992, p. 57-58). O exemplo mais característico 

é a Ballade n. 1, op. 23, de Chopin (figura 4.11).  

_____________ 

8 [...] give the purest possible pianistic representation of a human voice […] heard characteristically at 
beginnings or endings of a Ballade or section of a Ballade. (PARAKILAS, 1992, p. 57-58).  
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Figura 4.11 – Chopin, Première Ballade, op. 23, c. 1-7.  

 

Além disso, o tema de Nepomuceno está escrito no modo frígio, que segundo 

Ratner (1992, p. 124), durante o romantismo, era usado para causar o efeito de 

introspecção. Na teoria da música antiga de François A. Gevaert (1875, p. 180-182), 

muito difundida no final do século XIX e início do XX, o modo frígio9 tem um caráter 

viril e grandioso e representa o herói estoico, representando também, no medievo 

cristão, “as virtudes cristãs mais elevadas e mais raras”10. Um exemplo interessante, 

nesse sentido, é o início do segundo movimento da Sinfonia n. 4, de Brahms, com 

sua chamada de trompa em uníssonos e oitavas (figura 4.12). O próprio Nepomuceno 

também começa o prelúdio de sua Électre em frígio, em uníssonos e oitavas (figura 

4.13).  

 

 

_____________ 

9 Na teoria antiga, o modo frígio é chamado de dórico.  
10 […] vertus chrétiennes les plus élevées et les plus rares (GEVAERT, 1875, p. 182).  
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Figura 4.12 – Brahms, Sinfonia n. 4, op. 98, 1884-86, II, c. 1-6. Frígio em mi.  
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Figura 4.13 – Nepomuceno, Électre, I – Prélude, c. 1-8. Frígio em lá.   

 

Unidade 2 

Após um fá  grave no piano, as cordas entram em movimentos ondulantes. 

A parte do piano é toda em arpejos, evocando a harpa, e o sentido rítmico leva a uma 

sensação de compasso 6/8 e não de 3/4, como está escrito. Somando isso ao 

movimento ondulante das cordas, sugere-se a tópica de barcarolle, a canção dos 

gondoleiros venezianos, amplamente difundida a partir do século XVIII.  

Em geral, a típica barcarolle, como a emblemática Belle nuit, ô nuit d'amour, 

do final da ópera Les contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach, é em modo maior. 
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Mas barcarolles sentimentais ou melancólicas, em modo menor, também aparecem 

no romantismo, como as Venetianisches Gondellieder das Canções sem Palavras de 

Mendelssohn e alguns Lieder de Schubert. De fato, este excerto de Nepomuceno 

lembra o início da canção Auf dem Wasser zu singen [Para cantar sobre as águas] 

de Schubert (figura 4.14).  

 

 

Figura 4.14 – Schubert, Auf dem Wasser zu singen, c. 1-3. 

 

 

Tanto em Schubert quanto em Nepomuceno, o sentido de melancolia é 

amplificado pelo uso dos motivos Seufzer [suspiros], também conhecidos como 

“motivos da dor” e associados a dor, choro e lágrimas. Esses motivos são recursos 

expressivos característicos, por exemplo, da linguagem de Johann Sebastian Bach, 

como mostra a figura 4.15.   

 

 

 

Figura 4.15 – J. S. Bach, Paixão segundo São Mateus, Coro n. 68, c. 35-41. No destaque 
(retângulo), os motivos Seufzer sublinham a palavra Tränen [lágrimas].  

 
 
 

Ao final, o violoncelo executa o motivo p, um típico gesto de pianto, tópica 

descrita por Raymond Monelle (2000, p. 67) como melodias em movimento 

descendente, com predominância do intervalo de segunda menor. Em graus 
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escalares, a segunda menor do motivo p é um movimento 6 – 5 em menor, “um tipo 

estilístico com uma longa história de significado do trágico”11 (HATTEN, 2004, p. 282). 

Motivos semelhantes ao motivo p são característicos de algumas passagens de 

Richard Wagner, especialmente em seu ciclo de dramas musicais Der Ring des 

Nibelungen12. Segundo Monelle (2000, p. 71), “a tópica de pianto está em toda parte 

no Anel; é sempre uma segunda menor, sempre descendente, e pode ser facilmente 

distinguida de escalas cromáticas e outras fórmulas”13. Ela ocorre principalmente 

quando uma personagem lamenta seu destino, como exemplificado na figura 4.16. 

 

 

 

Figura 4.16 – Acima, Nepomuceno, Trio, I, c. 10-11, com destaque para o motivo p. Abaixo, Wagner, 
O Ouro do Reno, Cena 1. O anão Alberich canta seu Klageruf, grito de dor ao ser rejeitado pelas 

donzelas do Reno: “Ai, ai de mim, ó dor”.  
 

_____________ 

11  [...] a stylistic type with a long history signifying the tragic […] (HATTEN, 2004, p. 282).  
12  Para um melhor esclarecimento sobre tópicas e leitmotiven em contexto wagneriano, consultar o 

capítulo 3 (Topic and Leitmotiv) de Monelle (2000, p. 41-80).  
13 The topic of the pianto is everywhere in the Ring; it is always a minor second, always descending, 

and can easily be distinguished from chromatic scales and other formulas (MONELLE, 2000, p. 71).  

2.ª m 2.ª m 5.ª J 
2.ª m 

      5.ª D         2.ª m 
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Unidade 3 

 
Retomada do stile narrativo. 

 

Unidade 4 

Todo o material da unidade 2 é transcrito em dó menor, mantendo-se a tópica 

de barcarolle.   

 

Unidade 5 

Neste período, o violoncelo executa um enigmático recitativo, sendo 

respondido pelo violino em uma figuração que, seguindo Agawu (1992, p. 141-142), 

chamamos aqui de arabesque, principalmente pelo seu caráter decorativo. 

 

Unidade 6 

Na unidade 6, tem-se a impressão de uma suspensão do senso tonal. A 

polifonia cromática, a partir da inversão do motivo p, mantém o caráter tópico de 

pianto.  

 

Unidade 7 

O tema em stile narrativo é novamente retomado, mas agora com as cordas 

executando um material temático com tópica diversa e simultânea. Predominam nas 

cordas gestos descendentes, com segundas menores, reaparecendo o motivo p. Ou 

seja, trata-se de um tropo que une o stile narrativo e o pianto. No caso, a colisão vai 

até o c. 40, porque no c. 41 há uma fusão, gerando a figura do sospiro, caracterizada 

pelas pausas, que segundo Monelle (2000, p. 67) é uma tópica complementar a do 

pianto.   

 

Unidade 8 

A nota mi grave, do piano, da unidade 8 desce cromaticamente para ré e 

inicia-se o acompanhamento, já ouvido duas vezes, de barcarolle. Mas as cordas não 

tocam a melodia ondulante das unidades 2 e 4, mas um novo pianto, mais intenso e 

polifônico, caracterizando novamente o processo de tropificação. 
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Unidade 9  

Finalizada a introdução, inicia-se a exposição. O andamento muda para 

Allegro energico e marcato e o violoncelo canta sobre arpejos turbulentos do piano. 

Identifica-se aqui o appassionato-agitato, tópica definida por Grabócz (2009, p. 24) 

para um tipo de tema musical, especialmente na música de Franz Liszt, como o da 

figura 4.17. 

 

 

Figura 4.17 – Liszt, Harmonies poétiques et religieuses n. 3, Bénédiction de Dieu dans la Solitude,  
c. 293-300. 

 
 

É uma tópica próxima ao stile appassionato, porém a diferença é que neste 

último há uma representação das batidas do coração por meio de acordes 

insistentemente repetidos, como no exemplo de Liszt na figura 4.18. 

 

 

Figura 4.18 – Liszt, Harmonies poétiques et religieuses n. 7, Funérailles, c. 100-108.  
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Há evidências que Nepomuceno tinha consciência dessa diferença. A sua 

Canção, op. 30, n. 2, sobre poema de Fontoura Xavier, é um exemplo eloquente. 

Trata-se de uma canção estrófica que se utiliza do recurso do word-painting, com 

cada estrofe do poema sendo ambientada de forma diferente pelo acompanhamento 

do piano, representando a palavra principal de cada estrofe, como demonstrado na 

figura 4.19.  

 

 

 

 

Figura 4.19 – Nepomuceno, excertos de Canção, op. 30, n. 2. Na estrofe que representa o “coração”, 
reconhece-se claramente o stile appassionato.  

 

terra 

mar 

céu 

coração 
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Observa-se que o mar é representado por arpejos em sextinas de 

semicolcheias que sobem e descem do grave para o agudo, alternadamente, com 

grandes crescendi e diminuendi, em contexto tonal menor. Já o céu, como um reflexo 

do mar, também é em semicolcheias, mas de divisão regular, com tessitura mais ou 

menos constante, no agudo e em , em contexto tonal maior. O mar é um tema 

romântico por excelência, pois une imensidão, beleza e mistério. Sua representação 

musical é um dos temas favoritos de compositores de várias épocas.  

Os dois exemplos seguintes, de contextos próximos a Nepomuceno, utilizam 

recursos semelhantes ao da canção do compositor cearense. Em  La fleur des eaux, 

primeira canção do Poème de l’Amour et de la Mer de Ernest Chausson (1855-

1899)14, cada palavra principal das estrofes também recebe uma configuração de 

word-painting muito parecida com a de Nepomuceno: mar (sextinas ondulantes em 

semicolcheias), céu (tercinas agudas não-ondulantes) e coração (acordes repetidos), 

conforme a figura 4.20. Em Lied Maritime (1896), música e versos de Vincent d’Indy, 

o coração do eu-lírico é como o mar, às vezes calmo e às vezes agitado. O coração 

e o mar, quando calmos são representados por acordes estáticos em andamento 

lento, e quando agitados, por semicolcheias que sobem e descem em andamento 

rápido (figura 4.21). 

Assim sendo, e possível levantar a hipótese15 que a representação musical 

do mar é dada por figurações semelhantes às das canções citadas. Também é 

possível especular que essa representação se estabeleceu no universo da música 

vocal e constituiu um par forma – significado, isto é, uma frequente co-ocorrência, ou 

colostrução16, entre uma forma ou elemento musical (arpejos de semicolcheias 

rápidas) e um elemento lexical (o texto poético sobre o mar). Quando esse elemento 

musical é importado para a música instrumental17, sem o elemento lexical, ele retém 

o seu significado. Um exemplo claro desse uso instrumental é a peça Une barque sur 

l’Ocean (1906) de Maurice Ravel (figura 4.22).  

 

_____________ 

14 Composto entre 1882 e 1892, Poème de l’Amour et de la Mer é um ciclo de canções para voz e 
orquestra sobre versos de Maurice Bouchor.  

15 Trata-se apenas de uma hipótese, pois a confirmação só seria possível por meio de um estudo que 
verificasse essa ocorrência em um corpus musical razoavelmente grande e temporalmente 
abrangente.  

16 Consultar a subseção 3.5.1 do capítulo 3 deste trabalho.  
17 Para Hatten (2014), é justamente no ato de importação para um contexto diferente que surge a tópica.   
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Figura 4.20 – Chausson, excertos de La Fleur des Eaux, op. 19, n. 1 (versão para piano e voz). 

 

 

 
 

 
Figura 4.21 – D’Indy, excertos de Lied Maritime.  
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Figura 4.22 – Ravel, excerto de Une barque sur l’Ocean, n. 3 da suite Miroirs.  
 
 

Voltando ao Trio de Nepomuceno, especula-se que o referencial tópico da 

unidade 9 simbolize uma travessia marítima noturna. A tópica literária e pictórica da 

travessia marítima traz sempre o elemento mar em conjunto com o elemento noite, 

como pode ser visto na figura 4.23. Não chega a ser uma tempestade, mas o mar 

está agitado e a noite traz os seus perigosos. A ideia contrastante do tema principal, 

aliás, traz elementos que lembram gestos do estilo heroico (ver figura 4.3). 

 

 

Figura 4.23 – J. M. William Turner, Pescadores no Mar, 1796. Óleo sobre tela, 91.44 cm X 
122.24 cm, Tate Gallery, Londres.  
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Ao final da unidade, c. 71, acontece o que Hatten (2004, p. 165) chama de 

gesto retórico, caracterizado por “mudanças repentinas em energia, força, direção e 

caráter”18. Eero Tarasti (2012, p. 294), atualizando a figura retórica barroca, chama 

esse tipo de ocorrência de abruptio, “uma mudança abrupta de estilo e topos”19. No 

caso, essa abruptio serve como junção retórica entre o fim da exposição e o início da 

transição, ao introduzir uma variação (inversão retrógrada) do motivo p.   

 

Unidade 10 

Na unidade 10 há uma mudança de gesto expressivo no piano, com os 

arpejos somente em movimento ascendente e não mais em onda. Também a 

inversão retrógrada do motivo p certamente causa uma mudança de significado. 

Porém, não há uma disjunção radical, já que, do ponto de vista textural, há pouca 

diferenciação, não sendo, portanto, possível reconhecer uma tópica convencional.  

No entanto, de acordo com Klein (2005, p. 62), “como códigos semióticos, 

tópicas convidam a conexões intertextuais entre textos musicais”20. No caso, a 

característica mais distintiva é a cadeia de tríades aumentadas e o uso alternado de 

duas escalas hexatônicas, que geram uma ambiguidade funcional. E uma das 

primeiras peças a fazer uso semelhante desses recursos é a Sinfonia Fausto, de 

1854, de Franz Liszt. O título exato é Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern 

[Uma sinfonia sobre Fausto em três retratos psicológicos], ou seja, o objetivo é traçar 

evocações psicológico-musicais das personagens de Goethe, que intitulam cada um 

os três movimentos: Fausto, Margarida e Mefistófoles. O primeiro movimento, Fausto, 

é iniciado por uma sequência descendente por semitom de quatro tríades 

aumentadas, representando as múltiplas facetas da personagem e suas 

contradições, como mostra a figura 4.24. Por isso, optou-se identificar a unidade 10 

pelo adjetivo “fáustico”.  

 

 

 

 

_____________ 

18 [...] sudden changes in energy, force, direction, and character […] (HATTEN, 2004, p. 165).  
19 […] an abrupt change of style and topos […] (TARASTI, 2012, p. 294).  
20 As semiotic codes, topics invite intertextual connections among musical texts (KLEIN, 2005, p. 62). 
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Figura 4.24 – Liszt, Sinfonia Fausto, I, c. 1-6 (cordas).  

 

 

Unidade 11 

Violino e violoncelo seguem em monofonia, em intervalo de 8ª, com material 

temático derivado do tema inicial. Trata-se de uma tropificação por transformação 

temática, por aumentação e mudança de andamento. A lenta narração da introdução 

é transformada em marcha com características militares. O piano segue com a 

mesma textura, mas são apenas resquícios texturais do momento “fáustico”, pois não 

há mais tríades aumentadas. O c. 78 oferece uma parada sobre uma tríade diminuta, 

uma versão mais angustiante do chamado “ 6
4
 trágico”, recurso expressivo identificado 

por Hatten (2004, p. 316) e explicitado por Klein (2005, p. 66-74). Curiosamente, no 

piano (última nota do arpejo) e nas cordas há a expressão stent., abreviação de 

stentato, uma marca de expressão pouco usual, mas que é, segundo David Fallows 

(2018), “frequentemente usada por Verdi em linhas vocais em momentos de extrema 

angústia”21.  

 

Unidade 12 

É constituída por dois pares sequenciais. A marcha narrativa aparece em 

oitavas “nuas”, sem acompanhamento e em seguida constitui um novo tropo, em 

simultaneidade com o piano que tece ondas de oitavas virtuosísticas.  

 

 

 

_____________ 

21 [...] often used by Verdi in vocal lines at moments of extreme anguish (FALLOWS, 2018).  
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Unidades 13  

Com material derivado da marcha narrativa, o violoncelo inicia um fragmento 

que é imitado pelo violino, enquanto o piano segue com acordes até atingir o c. 89, 

onde, em oitavas graves, o piano inicia o passus duriusculus, recurso tópico-

esquemático característico do lamento.  Ainda no c. 89, o violoncelo inicia um 

pequeno ostinato, onde uma figuração insistente escode um pianto (2.ª menor), 

repetido cinco vezes. Essa figuração “traça” o símbolo musical da cruz, sendo a nota 

lá o eixo (o braço da cruz) e si  e sol  formando o tronco da cruz (figura 4.25).  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.25 – C. 89-91, a segunda menor, indicativo de pianto, disfarçada e o símbolo musical da 
cruz.  

 

Unidade 14 

Está aglutinada com à unidade 13 e parece intensificar o sentido expressivo. 

No c. 14, imbricado na descida cromática do passus duriusculus, outro recurso tópico-

esquemático é iniciado, uma versão do que Vasili Byros (2014) chama de le-sol-fi-

sol. Seu uso nas obras de Bach, Caldara, Lotti, Cherubini, Haydn, Mozart e 

Beethoven, entre outros, está associada à música vocal sacra e ocorre com 

frequência sob os textos de crucificação e sepultamento, expressando o tema da 

morte sacrificial. Além disso, também é uma estrutura axial e cruciforme (BYROS, 

2014, p. 397). Em meio a arpejos em tercinas, alternados entre os instrumentos, uma 

linha cromática (la – lá  – sol – fá , com gesto de pianto, começa no violino e é 

repetida no violoncelo. Essas características apontam para a tópica de ombra, no 

caso, expressando conotações de sacrifício e dor. Para Byros (2014), por meio do 

fenômeno da colostrução, o esquema le-sol-fi-sol já carrega a conotação de ombra.  

Valendo-se da natureza intertextual dos códigos, pode-se especular a origem 

do uso do le-sol-fi-sol em Nepomuceno. Curiosamente não está em sua obra sacra 
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que, seguindo os princípios do cecilianismo22, apresenta-se “com simplicidade, sem 

a dramaticidade ou a densidade característica das suas músicas profanas” 

(GOLDBERG, 2006, p. 149). Porém, Nepomuceno admirava e se empenhou na 

recuperação e edição das obras do Pe. José Maurício Nunes Garcia (1767-1830), 

sendo responsável pela revisão de onze obras do padre. Entre elas, Nepomuceno 

fez a redução para órgão ou harmônio da Missa de Requiem (1816) e a publicou pela 

editora Bevilacqua em 1897. Seguindo a pista de Byros23, de que nos réquiens o le-

sol-fi-sol aparece frequentemente sob as palavras “et lux perpetua luceat eis”, foi 

analisado o Requiem de Nunes Garcia e verificada a ocorrência desse amálgama 

tópico-esquemático, conforme a figura 4.26.  

 

 
                                                     -6     5 +4              5 

 
Figura 4.26 – J. M. Nunes Garcia – Missa de Requiem, I – Requiem aeternam, redução para piano 
ou harmônio de Alberto Nepomuceno. Destaque para os c. 33-34, um dos trechos onde ocorre o 

esquema.  
 

_____________ 

22 “Um movimento do século XIX, centrado na Alemanha, objetivando a reforma da música sacra 
Católica. Reagindo ao liberalismo do Iluminismo, os Cecilianistas visavam restaurar o sentimento 
religioso tradicional e a autoridade da Igreja. Consideravam ‘verdadeira e autêntica música sacra’ 
como sendo aquela que é subordinada à liturgia, e a inteligibilidade das palavras e da música como 
sendo mais importantes que a individualidade artística” (TEIXEIRA; DUDEQUE, 2016, p. 24).  

23 Ver quadro 3.9 no capítulo 3.  

 

le  sol fi              sol 
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Outra obra de Nunes Garcia, a Missa de Santa Cecília, também foi íntima de 

Nepomuceno. Não consta no Alberto Nepomuceno – Catálogo Geral, mas Luiz 

Goldberg (2006) localizou, em 2003 no Arquivo do Visconde de Taunay, o manuscrito 

da redução para piano dessa obra por Nepomuceno. E de fato, ela foi executada sob 

a sua regência durante a inauguração da Igreja da Candelária, em 10 de julho de 

189824. Novamente, de acordo com Byros, no Credo das Missas, o le-sol-fi-sol ocorre 

com frequência sob as palavras “passus et sepultus est”, o que também se verificou, 

conforme a figura 4.27.  

 

 
                                                                           -6                  5          +4            5 

 
Figura 4.27 - J. M. Nunes Garcia – Missa de Santa Cecília, Crucifixus, c. 30-35.  

 

Unidade 15 

A textura pianística se adensa sobre graves baixos cromáticos. A presença 

de acordes semi-diminutos e de sexta francesa aumentam a tensão expressiva. Entre 

_____________ 

24 No Alberto Nepomuceno – Catálogo Geral (CORREA, 1996), consta a data de 3 de julho de 1898. A 
pesquisa de Goldberg (2006), através dos jornais da época, revelou a data correta: 10 de julho de 
1898.  

le                  sol         fi            sol 



140 

 

os compassos 101 e 102, novamente ocorre o esquema le-sol-fi-sol, confirmando a 

tópica de ombra.  

 

Unidade 16 

Com a inscrição de meno mosso e molto tranquillo, sobre o pedal ré – lá no 

violoncelo, aparece uma canção de ninar, em arpejos no agudo do piano. Seu caráter 

calmo esconde algo de preocupante entre os discretos tremuli na mão esquerda do 

pianista. Devido ao bordão do violoncelo e ao modo maior, que gera um alívio em 

relação à música escutada até ali, pode-se dizer que essa canção de ninar tem um 

caráter pastoral.  

 

Unidade 17 

O Ré Maior é levado a si menor e aparece uma cantilena lúgubre, tocada pelo 

violino. A tópica de cantilena foi identificada por Keith Johns (1997) nos poemas 

sinfônicos de Liszt.  A expressão lúgubre, segundo Grabocz (apud AGAWU, 2009) é 

o resultado da junção entre appassionato e lamentoso. A terminologia é usada aqui 

de forma livre, mas com base nas características da melodia, descendente e 

contendo semitons, e do acompanhamento do piano em oitavas quebradas, gerando 

uma agitação interna. É sugestivo que o compositor tenha escrito o termo 

appassionato para o violino, a partir do c. 113. De si menor, a música é conduzida 

para Si  Maior e é a vez do violoncelo tocar a cantilena.  

 

Unidade 18 

Apesar do baixo cromático nos primeiros compassos e, em seguida, do 

passus duriusculus, que caracteriza o lamento, optou-se pela referência tópica de 

elegia, uma música que lamenta a morte de alguma pessoa. Isso porque as cordas, 

em movimento ascendente, parecem contrariar o movimento descendente do baixo. 

Também há uma insistência na segunda menor ascendente dó  – ré e, a partir do c. 

126, o violino ascende até atingir cromaticamente a primeira nota do c. 129. Ou seja, 

um lamento que conduz para o alto.  
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Unidade 19 

A tonalidade de Ré maior é retomada e a canção de ninar aparece agora em 

cânone entre o violino e o violoncelo. 

 

Unidade 20 

Após um compasso de silêncio, a música é retomada com a tópica do 

appassionato-agitato em cânone. Quase simultânea à entrada do violoncelo, aparece 

no piano um fragmento de marcha militar, uma alusão a uma tópica, ao que Hatten 

(2014, p. 514) classifica como uma sinédoque, isto é, um tropo que toma a parte pelo 

todo.  

 

Unidade 21 

Um interlúdio do piano com a tópica de bravura, identificada por Horton 

(2014).  

 

Unidade 22 

O mesmo material e tópicas da unidade 21, agora apresentado em dó menor.  

 

Unidade 23 

Uma polifonia, sem tópica específica, é construída a partir do material do 

tema principal.  

 

Unidade 24 

A cantilena lúgubre retorna (ampliada) sobre uma harmonia complexa, 

repleta de relações remotas entre os acordes. Também podem ser identificados três 

fragmentos le-sol-fi.  

 

Unidade 25 

O processo de tropificação se amplia. A canção de ninar ainda é 

predominante, mas ocorre simultaneamente um ostinato a partir cantilena lúgubre no 

violoncelo e trêmulos alternados entre mão esquerda do piano e violino.  Tudo em 

, gerando uma textura murmurante de sentido circular, de caráter onírico. É talvez 

o momento mais simbolista de todo o movimento.   
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Unidade 26 

Enquanto o piano repete em ostinato uma lembrança da canção de ninar, o 

violino faz uma figuração virtuosística, cada vez mais intensa, um arpeggio. 

 

Unidade 27 

 O tropo marcha narrativa aparece em simultaneidade com golpes de arco 

(coups d’archet) das cordas.  

 

Unidade 28 

O mesmo material da unidade 13, agora iniciando em dó  menor.  

 

Unidade 29 

Análoga à unidade 14, transposta em mi menor.  

 

Unidade 30 

Análoga à unidade 15, transposta em fá  menor. Ao final, a partir do c. 221, 

as cordas tocam acordes em fortíssimo, em contratempo. 

 

Unidade 31, 32, 33 

São repetições literais das unidades 9, 10 e 11. Ao final da unidade 33, c. 

253-254, o “ 6
4
 trágico” é seguido por sua transformação em “ 6

4
 transcendente”, um 

indicativo do gênero expressivo trágico-para-transcendente25.  

 

Unidade 34 

Consolida a tonalidade de Fá  Maior com repetidos encadeamentos V-I. A 

referência tópica é a seguinte sequência: tropo de marcha narrativa com golpes de 

arco; marcha narrativa em polirritmia, gerando a sensação de uma marcha trôpega e 

desiquilibrada; fragmento de polifonia imitativa dos motivos do tema cíclico; 

encerramento da unidade com a liquidação dos elementos motívicos e tópicos.  

 

_____________ 

25 Klein (2005, p. 66-67) analisa como acontece essa trajetória expressiva na Ballade op. 23 de Chopin, 

identificando no desenvolvimento da peça uma primeira chegada no 6
4
 trágico, quatro compassos de 

redirecionamento tonal e uma segunda chegada no 6
4
 transcendente. 
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Unidade 35, 36, 37 e 38 

Equivalem, com pouquíssimas alterações, às unidades 16, 17, 18 e 19, 

transpostas para Fá Maior.  

 

Unidade 39 

Retomada da segunda parte do tema inicial, em stile narrativo. Agora, porém, 

todos os instrumentos tocam em uníssono e oitavas, reafirmando a tópica, 

abandonando o processo de tropificação de todo o movimento.  

 

Unidade 40 

Reafirmação da barcarolle inicial e finalização do movimento com cadência 

plagal.  

 

4.2.3 Tabela Paradigmática 

Após a descrição analítica de cada bloco de construção da música, é 

necessário considerar as afinidades tópicas e temáticas para atribuição de 

paradigmas. O paradigma é um modelo, o que vale dizer, carrega em si uma 

simplificação. Assim, foi considerada aqui a predominância tópica e temática para o 

estabelecimento de paradigmas. Como bem observa Agawu, 

há uma diferença entre tema (ou motivo) e tópica; o mesmo tema ou 
motivo pode adquirir diferentes afiliações tópicas, assim como a 
mesma tópica pode aparecer em diferentes disfarces temáticos. A 
unidade geral do tema pode assim ser compensada por um contraste 
de tópica26 (AGAWU, 2014, p. 479).  

Consequentemente, o estabelecimento de paradigmas tendo como critério 

afiliações tópico-temáticas deve descontar diferenças de tonalidade, distâncias 

modulatórias, funções formais estabelecidas ou transitórias, diferenças entre material 

temático principal e secundário, entre outros aspectos. O que vale aqui são as 

simples noções de identidade e diferença. Em suma, se em duas diferentes unidades 

predominam o mesmo material temático e a mesma tópica, elas pertencem a um 

_____________ 

26 [...] there is a difference between theme (or motive) and topic; the same theme (or motive) may acquire 
different topical affiliations, just as the same topic may appear in different thematic guises. Overall 
unity of theme may thus be offset by contrast of topic (AGAWU, 2014, p. 479).  
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mesmo paradigma.  

Sendo assim, neste primeiro movimento, foi possível estabelecer quinze 

paradigmas, como explicitados no quadro 4.4.  O quadro 4.5 é a tabela paradigmática 

resultante, onde cada unidade é colocada em uma das quinze colunas. Cada coluna 

representa um paradigma.  

A stile narrativo F marcha narrativa K cantilena lúgubre 

B barcarolle G polifonia imitativa L elegia 

C recitativo com arabesque H Ombra I M bravura 

D polifonia cromática I Ombra II N polifonia ondulante 

E appassionato-agitato J canção de ninar O arpeggio 

Quadro 4.4 – Os quinze paradigmas resultantes das afiliações tópico-temáticas. 

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O 

1 2              

3 4 5 6            

7 8   9           

    10 11          

     12 13 14 15 16 17 18    

         19      

    20        21   

    22         23  

          24     

         25     26 

     27 28 29 30       

    31           

    32 33          

     34    35 36 37    

         38      

39 40              

Quadro 4.5 – Tabela paradigmática das 40 unidades do primeiro movimento. 
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4.2.4 Interpretação 

A abordagem proporcionada pela análise paradigmática tem ganhos e 

perdas. Ela permite ver a música por outros ângulos, mas exige uma simplificação e 

generalização do material musical.  Por isso, meios como a tabela paradigmática não 

podem ser usados de forma isolada e desconectada da descrição das unidades. Ao 

se olhar para a tabela, pode-se pensar que cada unidade, representada por um 

número, é extremamente distinta uma da outra, mas muitas vezes isso não acontece, 

havendo uma contínua derivação entre as unidades. Porém, uma das primeiras 

informações que a tabela mostra é de caráter estatístico. Quais paradigmas são 

predominantes? Para escolher um número simbólico, quais os três mais ocorrentes?  

O quadro 4.6 mostra o número de ocorrências dos paradigmas.  

 

A B C D E F G H I J K L M N O 

4 4 1 1 6 5 2 2 2 5 3 2 1 1 1 

 
Quadro 4.6 – Somatório de ocorrências dos paradigmas. 

 

Percebe-se então que o paradigma E ocorre 6 vezes, seguido por F e J que 

estão empatados com 5 ocorrências cada, e A e B empatados com 4 ocorrências. O 

que isso pode significar? O paradigma E é a dimensão do appassionato-agitato, de 

conflito e turbulência interna, em meio a qual a voz do indivíduo ainda se sobrepõe. 

Consultando sua descrição, percebe-se que essa dimensão se estende por vários 

compassos, sendo, portanto, a dimensão predominante da obra. O paradigma F 

aparece em segundo lugar, porém se consideramos que tanto F como A estão em 

estilo declamatório, percebe-se que a peça também apresenta uma forte dimensão 

de narração, da voz do poeta que fala. As cinco ocorrências de J e as quatro de B 

podem indicar que a peça também tem uma importante dimensão lírica, do poeta que 

canta tangendo sua lira ou harpa, visto que o piano sempre está executando arpejos 

nas unidades desses paradigmas. A simples contabilidade das ocorrências 

paradigmáticas já muda completamente a maneira de encarar a obra. A análise 

formal identifica uma sonata complexa e a análise tópico-paradigmática parece 

indicar que, sobre esse substrato estrutural, ocorre uma narração cheia de paixão e 

emoção, temperada por momentos de lirismo.   
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Também é possível falar em narrativa, mesmo em campo paradigmático. 

Para Agawu (2009, p. 271), “a análise paradigmática não lhe diz o que significa uma 

obra; em vez disso, ela torna possíveis narrações individuais de como ela significa”27 

(itálicos do autor). Essa narração das dimensões musicais, a partir da tabela 

paradigmática, leva em consideração dois conceitos básicos, repetição e retorno. 

Eles podem representar retoricamente um reforço e ao mesmo tempo uma expansão 

do significado, bem como um retardamento do progresso narrativo.  

Considerando esses fatores, percebe-se que a unidade 1 inicia o processo 

narrativo, sendo expandida pela unidade 2. Em seguida, há um retardamento do 

processo porque as unidades 3 e 4 repetem 1 e 2. Porém essa repetição ganha em 

significado, porque em 3, o tema já está modificado e em 4 há uma expansão tonal. 

A narração continua com 5 e 6. Em seguida, ocorre um retorno, com 7 e 8, mas há 

novamente um ganho de significado, porque essas unidades reaparecem 

tropificadas. Essa narração corresponde à introdução do movimento e, se colocada 

de forma sintagmática, tem-se ABABCDAB, que se assemelha a uma estrutura com 

estrofes e estribilho. O próximo momento é de grande expansão narrativa. 

Descontando algumas repetições, temos EFGHIJKL. Depois dessa grande 

expansão, é necessário ir retornando, com pequenas idas e vindas. E o próprio 

desenho, formado pela tabela, mostra esse gradual retorno até o início de tudo, A e 

B, com as unidades 39 e 40. Percebe-se que é inevitável a consideração de aspectos 

sintagmáticos quando se aborda a narratividade, porque por mais que o termo seja 

consagrado, não há um real “retorno” em música, mas sim uma cadeia de elementos 

sonoros que flui no tempo, sendo que “retorno” é uma interpretação de uma sensação 

sonora lembrada. Em outras palavras, sem memória, não haveria “forma” musical.  

Diante desses elementos, pelo tipo da narrativa e as características dos 

paradigmas predominantes, pode-se perceber que não se trata apenas de um 

movimento de sonata, mas uma peça com conotações significativas de caráter épico 

e de clima trágico, mas, ao mesmo tempo, formalmente bem simétrica. Em outras 

palavras, uma sonata com conotações de balada. 

A balada, originalmente, era uma forma literária surgida no final da Idade 

Média, que continha elementos narrativos e também poderia ser cantada. “Ela 

_____________ 

27 […] paradigmatic analysis does not tell you what a work means; rather, it makes possible individual 
tellings of how it means (AGAWU, 2009, p. 271).  
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combina narrativa, diálogo dramático e passagens líricas em forma estrófica, cantada 

como uma canção de roda, e inclui frequentemente um refrão recorrente”28 

(PORTER, 2018). Derivada dessa forma antiga, aparece, no século XVIII, a ballad 

inglesa. Seu surgimento está associado ao escritor escocês James Macpherson 

(1736-1796), que publicou em 1760 o livro Fragments of ancient poetry, collected in 

the Highlands of Scotland, and translated from the Gaelic or Erse language. Nesse 

livro, é introduzido na literatura ocidental o lendário bardo irlandês Ossian. O clima 

desses poemas é épico e eles frequentemente narram histórias lendárias cheias de 

aventura, batalhas intermináveis e amores infelizes. O personagem Ossian 

influenciou grandemente toda uma geração de poetas, escritores, pintores e 

compositores românticos. Em geral, ele é retratado com sua harpa, pronto para cantar 

e contar suas narrativas de luta e drama, como fez o pintor neoclássico francês Ingres 

(figura 4.28).  

 
Figura 4.28 – Jean-Auguste Dominique Ingres, O sonho de Ossian, óleo sobre tela, 348cm x 275 cm, 

Musée Ingres, Montauban, França. 
 
 

_____________ 

28 It combines narrative, dramatic dialogue and lyrical passages in stanzaic form sung to a rounded tune, 
and often includes a recurrent refrain (PORTER, 2018).  



148 

 

Imitando esses poemas, na Alemanha, surgem as Kunst-Balladen, poemas 

narrativos que tratam de histórias medievais, muitos deles traduções de baladas 

inglesas tradicionais. Seguindo essa tradição, Goethe e Schiller escreveram 

inúmeras baladas, que influenciaram a composição do Lied, principalmente Karl 

Loewe e Franz Schubert. Loewe, aliás, deixou 17 volumes de Balladen e é 

considerado o mestre clássico do gênero. A balada puramente instrumental é obra 

de Frédéric Chopin, que em 1836 publicou sua primeira Ballade, a op. 23. Sobre essa 

forma instrumental, destaca-se o grande estudo de James Parakilas (1992) intitulado 

Ballads Without Words. Neste livro, Parakilas analisa e aponta as características 

comuns das baladas de Chopin e de Brahms, além de cobrir o desenvolvimento 

estético e formal da balada até por volta da Primeira Guerra Mundial. Entre as 

características apontadas por ele, destacam-se as oitavas monofônicas 

representando o narrador, a estrutura fortemente simétrica e quase estrófica, e 

personagens musicais bem definidos em diálogo uns com os outros.  

Do ponto de vista tópico, Janice Dickensheets (2004, 2012) complementa que 

as baladas instrumentais frequentemente fazem uso do estilo bárdico, em direta 

alusão ao bardo Ossian. Deve-se lembrar, como colocado na subseção 3.4.1 desta 

tese, que o estilo bárdico não é uma tópica isolada, mas um dialeto, que reúne várias 

tópicas e gestos expressivos. Usando a terminologia mais consolidada de Hatten, o 

estilo bárdico é um campo tópico, cujas principais características29 são: 

o uso de modos menores frequentemente seguidos por tonalidades 
maiores suaves. A harpa é central para o estilo bárdico, e está ou 
fisicamente presente na orquestra ou evocada por outro instrumento 
(acordes arpejados no piano, por exemplo). Os acordes paralelos, a 
condução de vozes aberta, tonalidades relacionadas por terças, os 
motivos de fanfarra que lembram a batalha ou a caça, todos produzem 
a mesma evocação de um tempo antigo e arcaico [...], a voz do bardo 
fala em melodias doces, frequentemente acompanhadas por harpa (ou 
evocações de harpa), periodicamente usando o estilo declamatório. A 
harpa significa tanto a balada como o papel do narrador. Mudanças de 
humor dramáticas e uma sugestão de declamação vocal suportam a 
ilusão do épico. Obras bárdicas de grande escala muitas vezes 
incorporam o estilo tempestuoso, usando harmonias altamente 
dissonantes e agitadas figuras melódicas para fornecer drama – que, 
em histórias épicas, quase sempre inclui batalhas heroicas. Quando 
realizadas em música, essas batalhas são evocadas usando uma 
combinação dos estilos tempestuoso, militar e heroico, recriando 

_____________ 

29 Para uma ampla descrição do estilo bárdico, consultar o artigo Schuman’s Ossianic Manner, de John 
Daverio (1998).  
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eficazmente as batalhas, transformando a melodia principal (a voz do 
bardo) com cada mudança subsequente de estilo. O efeito é um épico 
musical recontado por um poeta, cheio de perigo, heroísmo, 
cavalheirismo e, muitas vezes, romance30 (DICKENSHEETS, 2012, p. 
127-128).  

Toda essa plêiade de características pode ser encontrada no primeiro 

movimento do Trio de Nepomuceno. Uma comparação entre os inícios da primeira 

balada de Chopin do Trio pode esclarecer esse fato, como demonstrado na figura 

4.29.  

De fato, as duas composições são extremamente diferentes, mas suas 

semelhanças se dão em nível de campo tópico, ou seja, no uso comum do estilo 

bárdico. A interpretação deste movimento de Nepomuceno enquanto balada sugere 

alguns possíveis significados expressivos, como os listados no quadro 4.7.  

 

O bardo cantando, acompanhado da harpa Unidades 2, 4, 8, 16, 25, 35 

Lembranças de batalhas compassos 76, 82, 86, 159, 187-198, 263, 255-

256 

Heroísmo unidades 9, 10, 20, 21, 22, 23, 31, 32 

Morte heroica ou sacrificial unidades 13, 14, 15, 28, 29, 30 

Lamento pelos mortos em batalha unidades 17, 18, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 

Lembranças da infância ou do lar unidades 16, 19, 25, 35, 37 

 Quadro 4.7 – Alguns significados expressivos sugeridos pela interpretação do estilo bárdico. 

 

 

 

_____________ 

30 […] the use of minor modes frequently followed by tender major keys. The harp is central to the Bardic 
Style, and is either physically present in the orchestra or evoked by another instrument (rolled chords 
on the piano, for example). Parallel chords, open voicings, keys related by thirds, and fanfare motives 
reminiscent of battle or the hunt, all produce the same evocation of the ancient […], the voice of the bard 
speaks in sweet melodies, frequently accompanied by harp (or harp evocations), periodically using the 
Declamatory Style. The harp signifies both the ballad itself and the role of the storyteller. Dramatic mood 
changes and a hint of vocal declamation support the illusion of the epic. Large scale Bardic works often 
incorporate the Tempest Style, using highly dissonant harmonies and agitated melodic figures to provide 
drama—which, in epic stories, almost always includes heroic battles. When realized in music, these 
battles are rendered using a combination of Tempest, Military, and Heroic styles, effectively re-creating 
the battles, transforming the primary melody (the voice of the bard) with each subsequent change in 
style. The effect is a musical epic retold by a poet, complete with danger, heroism, chivalry, and often, 
romance (DICKENSHEETS, 2012, p. 127-128).  
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Figura 4.29 – Similaridades tópicas entre os primeiros compassos da 1ª Ballade, op. 23, de Chopin e 

os primeiros compassos do Trio de Nepomuceno.  
 

 

Após essa ampliação interpretativa, haverá uma mudança na escuta da forma 

deste movimento. Parafraseando a fala de Agawu (2014, p. 489) sobre Mozart, pode-

se afirmar que os compositores não são historiadores com obrigações de 

documentação. Ao contrário, como poetas e escultores, sua tarefa é edificar através 

 
Stile narrativo, lento, em oitavas, 
representando o bardo 
(narrador) que inicia a narrativa 
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Evocação da harpa 
 
 
 
 
 
Canção lírica em compasso de 6 
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que agora põe-se a cantar.  
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de um jogo de formas. “A escuta da forma com a ajuda das tópicas assume feições 

inesperadas”31 (AGAWU, 2014, p. 489). Uma escuta tópica compele o ouvinte a uma 

escuta intertextual, na qual as conotações dos materiais – stile narrativo, barcarolle, 

apassionato-agitato, ombra, elegia, etc. – apontam para mundos imaginados inscritos 

nessa música.   

4.3 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA NARRATIVA 

Após a análise da estrutura formal e do conteúdo expressivo, com ênfase em 

aspectos paradigmáticos, é necessário, segundo Nicholas Cook (1992, p. 165), 

proceder a análise sintagmática, na qual a atenção está no aspecto temporal da 

música. A descrição narrativa feita na subseção anterior desconsidera o aspecto 

temporal e se concentra em relações abstratas entre as unidades de significado. Mas 

quando o processo temporal é reconsiderado, a ideia de enredo vem à tona 

novamente, evitando “uma dicotomia entre ‘estrutura’ e ‘expressão’, submetendo a 

forma ao próprio processo pelo qual o conteúdo se faz inteligível”32 (BONDS, 1991, 

p. 187). Portanto, o sentido narrativo nasce da concatenação das unidades de 

significado, cuja melhor representação são as tópicas. 

Nesse sentido, Byron Almén (2008, p. 78 e ss.) reconhece nove 

possibilidades de interação entre tópica e narrativa33. Com base na análise 

desenvolvida até aqui, o primeiro movimento do Trio de Nepomuceno encaixa-se no 

tipo VI, uma narrativa com tópicas desempenhando uma variedade de papéis, 

destacando-se dois: a definição de agentes musicais e o estabelecimento de dois 

grandes polos de oposição narrativa, o trágico e o pastoral. A consideração do campo 

tópico bárdico, característico da balada (como descrito por Dickensheets, supra) tem 

muito em comum com o campo tópico trágico: modo menor, tempo lento, figuras de 

pianto, gestos descendentes, cromatismo, dissonâncias expressivas, registro grave, 

repetição exata, etc. (ALMÉN, 2008, p. 139-140). Há uma intersecção entre os dois 

campos tópicos. No entanto, Almén adverte que é preciso tomar cuidado ao analisar 

a música trágica, pois é fácil confundir narrativa trágica com significação tópica 

_____________ 

31 Listening to form with help from topics takes on several unexpected features (AGAWU, 2014, p. 489). 
32 […] the idea of musical form as a plot avoids a dichotomy between “structure” and “expression” by 

positing form in the very process by which content is made intelligible (BONDS, 1991, p. 187).  
33 Ver quadro 3.11 no capítulo 3 deste trabalho.  
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trágica. Uma narrativa trágica não apenas incorpora as tópicas trágicas, mas deve 

envolver a derrota de uma transgressão por uma hierarquia que impõe ordem. 

Enfatizar a derrota de uma transgressão é essencial quando se lida com um arquétipo 

narrativo trágico.  

A advertência de Almén para a música segue a advertência de Northrop Frye 

(2014, p. 350) para literatura:  

[...] enquanto um clima predominantemente sombrio faz parte da 
unidade da estrutura trágica, concentrar nesse clima não intensifica o 
efeito trágico [...]. A fonte do efeito trágico deve ser procurada, como 
apontou Aristóteles, no mythos trágico, ou estrutura do enredo (grifo 
nosso).  

Almén (2008, p. 139) admite que “uma narrativa trágica será mais claramente 

apresentada quando reforçada pelos topoi trágicos” e que, igualmente, “uma tópica 

trágica será fortalecida quando combinada com a teleologia dinâmica e o senso de 

inevitabilidade de uma estrutura narrativa trágica”34. Mas acaba por considerar as 

tópicas trágicas similares aos elementos emocionais e de estado de espírito da 

tragédia literária, finalmente avaliando as tópicas como “auxiliares ao núcleo 

estrutural da narrativa trágica”35. Ele argumenta que existem peças musicais de 

estrutura narrativa trágica cujo conteúdo tópico não tem relação com o trágico. Do 

ponto de vista do autor desta tese, a solução de Almén é demasiadamente 

influenciada pela teoria literária e ainda guarda resquícios da dicotomia que separa 

estrutura e expressão, uma oposição binária a qual Robert Hatten, entre outros, 

procura superar36.  

A análise aqui desenvolvida, seguindo Almén, procura não confundir 

significação trágica com estrutra trágica. Mas apenas de ponto de vista metodológico, 

porque considera que os  significados estão inextricavelmente ligados aos processos 

formais, como reivindicou Kramer, e que os compositores estruturam expressões, 

assim como expressam estruturas, como sintetizou Hatten. Por isso, a análise 

seguinte conjuga o genêro expressivo, enquanto trajetória dramática seguindo um 

esquema de mudança de estado (Hatten), com a estrutura narrativa, que traça as 

tensões entre uma hierarquia que impõe ordem e uma transgressão dessa hierarquia 

_____________ 

34 A tragic narrative will be more clearly rendered when reinforced by tragic topoi. Conversely, a tragic 
topic will be strengthened when combined with the dynamic teleology and sense of inevitability of a 
tragic narrative design (ALMÉN, 2008, p. 139).  

35 [...] they are ancillary to the structural core of the tragic narrative […] (ALMÉN, 2008, p. 140).  
36 Consultar na subseção 3.2 o quadro 3.1.  



153 

 

 
 

(Almén). A análise revelará que o primeiro movimento do Trio pode ser interpretado 

como uma narrativa trágica-para-transcendente frustrada, isto é, o movimento revela 

um protagonista que luta pela transcendência ao longo da obra, mas o sucesso não 

é alcançado, e a transgressão é derrotada por uma hierarquia que impõe ordem. 

A trajetória narrativa que será aqui traçada é um exercício hermenêutico de 

caráter multivalente, onde cada ocorrência musical é tratada como um elemento 

expressivo-estrutural.  

4.3.1 Uma Narrativa Trágica-para-Transcendente Frustrada37  

Face a questão do trágico, Albin Lesky (1996, p. 23), em seu clássico estudo, 

observa: “toda a problemática do trágico, por mais vastos que sejam os espaços por 

ele abrangidos, parte sempre do fenômeno da tragédia ática e a ele volta”. Por isso, 

é importante compreender que certas noções modernas, como culpa e castigo, não 

encontram correspondência na tragédia grega antiga. Ela não era apenas uma forma 

teatral, mas um ritual religioso cíclico com o objetivo de expurgar os males de uma 

comunidade. “O erro tem um valor e uma vivência comunitária expressos na figura 

do herói trágico” (GAZOLLA, 2001, p. 26). Por isso, esse erro não pode ser 

confundido com a culpa ocidental, que é individual. O erro trágico grego é expiado no 

sacrifício comunitário, expressando a estrutura comunitária mítica. É essa estrutura 

mítica que coloca o herói próximo do divino, concedendo a ele a força de, “pela hýbris, 

pelo excesso ou desmedida (sempre presente no herói), transcender os homens 

comuns pelo lado do divino, ou afundar-se aquém da animalidade” (GAZOLLA, 2001, 

p. 30). A estrutura trágica, realizada pelo ritual religioso, permite que a humanidade 

partilhe da harmonia com as potências divinas, expressas em polaridades de ordem 

e desordem. Para Mario Vitor Santos (2008, p. 12), “o impacto da tragédia grega 

apoia-se em grande parte no sentimento de uma quebra no equilíbrio entre ordem e 

desordem”. No entanto, mesmo diante de situações caóticas e sem esperança, o 

enredo trágico “as ordena e contém, incorporando o que é temido e reafirmando a 

ordem em outro nível”.  

No primeiro movimento do Trio de Nepomuceno, do lado da ordem, existem 

elementos de real estabelecimento da ordem (mais estáticos) e elementos ou agentes 

_____________ 

37 Consultar ao final do capítulo os diagramas multivalentes, integrantes fundamentais desta análise.  
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de contenção da transgressão (mais dinâmicos). Do lado da transgressão, elementos 

de libertação das restrições da ordem. O protagonista desse movimento está 

associado à transgressão, uma vez que uma narrativa trágica envolve a derrota da 

transgressão por uma hierarquia que impõe ordem. 

Na introdução, a ordem trágica é estabelecida: modo menor, andamento 

lento, gestos de pianto, registro grave, dinâmica predominantemente suave. O 

modalismo predominante na exposição da introdução também gera um sentido 

circular e estático, podendo significar o estabelecimento de uma ordem arcaica. O 

piano inicia em oitavas graves, estabelecendo seu papel de narrador. É o já 

identificado tema circular (ideia a), que pode representar o coro das tragédias, onde 

atores, representando o povo em geral, cantavam em uníssono, informando fatos do 

passado, comentando fatos do presente ou revelando segredos. Na ideia b, a 

melancolia modal menor da barcarolle é intensificada pelos motivos da dor nas 

cordas, representado também o caráter lamentoso do coro diante dos castigos 

impostos à comunidade. No c. 11, o violoncelo destaca o motivo p, um salto seguido 

pela descida 6-5, uma segunda menor descendente tradicionalmente associada à 

significação trágica. O consequente do período com a barcarolle (ideia b1) em dó 

menor ( v), um trítono de distância de fá menor, pode indicar que a ordem 

estabelecida é ampla e se estende até a máxima distância do território tonal. O meio 

contrastante da introdução tem natureza transgressiva e é a primeira aparição do 

protagonista, do herói trágico (ideia c). Ao contrário da seção anterior, o ambiente 

agora é cromático, fragmentário e com métrica irregular. A dinâmica tende para o e 

o andamento é o dobro mais rápido (Doppio movimento). A sequência recitativo – 

arabesque ouvida duas vezes dá a impressão de um diálogo entre o protagonista e 

outra personagem. A ponte cromática, a partir da inversão do motivo p, unindo dois 

acordes a uma distância de um trítono pode indicar que o herói está disposto a ir o 

mais longe possível para cumprir seu objetivo. A introdução termina com a 

intensificação do sentido lamentoso, andamento mento lento, tropificando tanto o stile 

narrativo quanto a barcarolle, cada vezes mais suave, chegando a .  O sentido 

trágico, sombrio, grave e lamentoso volta a impor ordem.  

O tema principal da exposição, de função transgressiva, é uma derivação da 

ideia c, com intensidade  e andamento rápido, representando o herói trágico em sua 

trajetória heroica (ideia e). Ele atravessa o mar da vida e busca a luz, mesmo em 
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profunda noite, haja vista a tessitura cada vez mais aguda até o consequente ser 

assumido pelo violino e continuar a subir. A tópica appassionato-agitato transmite o 

significado de patético38, uma representação do sublime por meio do sofrimento, uma 

forma específica de prazer da arte trágica (GRIFFERO, 2003, p. 272-273). O 

movimento desenfreado deste tema é contido subitamente no c. 71, por uma queda 

brusca de andamento (Largo) e o aparecimento de uma inversão retrógrada do 

motivo p a partir (no violino) da nota lá insistentemente repetida. É um gesto retórico 

de abruptio freando a transgressão e retomando a ordem. Esse compasso pode 

também ser interpretado como tropo de sinédoque, um fragmento condensado da 

introdução.  

A transição se inicia com a cadeia de tríades aumentadas em , um momento 

“fáustico”, pois surge como uma contraposição (elemento de contenção) ao páthos 

do tema principal. Segundo Frye (2014, p. 152), “o páthos é uma emoção esquisita e 

mórbida, e alguma falha de expressão, real ou simulada, parece ser peculiar a ele”. 

É emoção típica de um alazon, palavra grega que significa impostor ou alguém que 

finge ou tenta ser mais do que é. “Mas alazon pode ser igualmente um aspecto do 

herói trágico [...], manifesto, como o é o toque do filósofo obcecado em Fausto e 

Hamlet” (FRYE, 2014, p. 153). A obsessão fáustica não é exatamente um elemento 

de ordem, mas uma contradição do herói, que vai dando lugar à marcha narrativa, 

em , derivada da ideia a, uma exigência enfática de ordem por parte do coro. No 

compasso c. 78, acontece um acorde 6
4
 de chegada, uma tríade diminuta, outro 

símbolo musical tradicional do trágico. Nas próximas quatro seções da transição, 

predominarão elementos expressivo-estruturais de chamada à ordem, com tópicas 

de lamento e ombra, reforçados pelos amálgamas tópico-esquemáticos passus 

duriusculus e le-sol-fi-sol, ou seja, esquemas tradicionais (de ordem, portanto) que 

simbolizam a morte sacrificial. Também lembranças do motivo p dominam a cena. 

Durante toda transição, o herói praticamente some de cena.  

No c. 104, uma frase ascendente liquida o clima trágico e introduz o tema 

subordinado, em Ré Maior, a submediante maior (VI), equilibrado, meno mosso, 

tranquilo, ritmicamente regular. O bordão ré – lá do violoncelo é um índice do campo 

_____________ 

38 André Messager (1916), logo após a estreia do Trio, chamou o primeiro movimento de “pathétique”. 
E Renato Almeida (1942, p. 434), na segunda edição de seu História da Música Brasileira, diz que o 
tema principal tem  “caráter apaixonado”.  
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tópico pastoral. Ou seja, o tema subordinado é um transgressor da ordem trágica. 

Mas ele é chamado à ordem pela cantilena lúgubre e pela elegia com seu passus 

duriusculus, passando pela região napolitana, para novamente transgredir com a 

canção de ninar, agora em cânone e, finalmente a codetta estendendo o I de Ré 

Maior.  

As três primeiras seções do desenvolvimento, onde predomina a 

transgressão, são dominadas pelo sentido patético da tópica appassionato-agitato. 

Cada seção apresenta uma variação da ideia c, com o herói ganhando força, inclusive 

na intensidade, que vai de  a . Tanto a seção 1 quanto a seção 3 iniciam-se com 

um fragmento de marcha militar, um tropo de sinédoque. Do ponto de vista tonal, tudo 

gira em torno de dó menor, a antípoda tritônica de fá  menor, como se o herói 

cumprisse a promessa da introdução de ir o mais longe possível. Na seção 4, 

supreendentemente há um retorno a fá  menor (i) e Ré Maior (VI), como se a ideia c, 

o protagonista, também incorporasse a claridade tonal do tema subordinado. Mas ele 

é logo contido pela cantilena lúgubre da seção 5, com três fragmentos le-sol-fi, 

pedindo ordem, em intensidade mais suave. Na seção 6 acorre o momento de mais 

intensa tropificação de todo o movimento. Em intensidade , ocorrem 

simultaneamente canção de ninar, cantilena lúgubre e trêmulos entre piano e o 

violino, em ostinato, e depois um momento cromático com o entrelaçamento de três 

eixos tonais, gerando uma sensação de circularidade e estagnação, sentido também 

reforçado pelos arpeggi do IV de Lá Maior (III) que encerram o desenvolvimento. 

A retransição afirma novamente a ordem trágica, em , com as oitavas 

enfáticas da marcha narrativa. As quatro seções são análogas às da transição da 

exposição, passando novamente pelos esquemas tradicionais e simbólicos do 

passus duriusculus e le-sol-fi-sol.  

A recapitulação, a partir do c. 225, repete quase ipsis litteris a exposição. 

Apesar de ser transgressiva, a repetição quase exata tem uma perda de força 

transgressiva, pois mostra como a ordem trágica é inexorável. A esperança de 

superação e transcendência vem ao final da transição modificada. Ao se chegar 

novamente ao acorde 6
4
 trágico, no c. 253, há uma mudança de sentido tonal pela 

justaposição, no c. 254, de uma transformação cromática (mantendo-se o sol em 

comum) do acorde anterior, o 6
4
 transcendente, que funciona como dominante da 
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dominante de Fá  Maior. Essa tonalidade é, no caso, a tonalidade de transcendência, 

pois é a tonalidade homônima maior ou tonalidade paralela maior. Ela conserva a 

essência, a nota fundamental (fá ), mas muda o modo, transmitindo um significado 

de clareza e luz. Todavia, como foi dito anteriormente, a tragédia expressa a estrutura 

comunitária mítica e se houver transcendência, é a própria ordem que transcende. A 

transição modificada continua e, após o aparecimento do 6
4
 transcendente, a ordem 

aparentemente se enfraquece, não aparecendo mais os amálgamas tópico-

esquemáticos. A marcha narrativa acontece sob acordes V-I, confirmando 

enfaticamente a tonalidade de Fá  Maior. Segue um trecho de piano solo com a 

marcha narrativa em polirritmia, transmitindo uma sensação de algo trôpego e 

desiquilibrado. Teria a ordem se sujeitado ao herói? O tema subordinado aparece 

ajustado na tonalidade transcendente, Fá  Maior, seguidos dos impedimentos da 

cantilena lúgubre e da elegia, devidamente ajustados também. A canção de ninar, 

transgressiva da ordem trágica, é reafirmada em cânone e a codetta se prolonga 

sobre o I.  

A transcendência não é atingida e a transgressão é derrotada pela ordem, 

porque a Coda retoma ideia a, em Molto lento, com todos os instrumentos em 

uníssono e oitavas em dó  frígio (v). Segue a barcarolle lamentosa em fá eólio (i) e 

o movimento é encerrado com a cadência plagal final em , confirmando 

enfaticamente um sentido de ordem arcaica e de circular inexorabilidade.  

4.4 ANÁLISE INTERTEXTUAL 

Durante a análise do conteúdo expressivo, várias conexões intertextuais 

foram feitas, levando-se em conta a natureza das tópicas que, “enquanto códigos 

semióticos, [...] convidam a conexões intertextuais entre textos musicais”39 (KLEIN, 

2005, p. 62). Tratava-se de uma intertextualidade ampla e não específica, não 

significando que o compositor realmente fez referências àquelas obras, mas se 

utilizou da herança anônima de uma linguagem estilística musical. 

Nesta seção, para além de uma intertextualidade ampla e anônima, levanta-

_____________ 

39 As semiotic codes, […] invite intertextual connections among musical texts (KLEIN, 2005, p. 62). 
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se a hipótese de uma intertextualidade poiética com o Quatuor pour piano, violon, alto 

et violoncelle, op. 7, de Vincent d’Indy40, obra de 1878. Há pouca informação sobre a 

obra, mas sabe-se que foi estreada em 28 de dezembro de 1878, com o próprio d’Indy 

ao piano, e foi publicada em 1889. A partitura desse quarteto certamente fazia parte 

da biblioteca do Instituto Nacional de Música, já que, como informado por Milhaud 

(apud DUCHESNEAU, 1997, p. 121) em 1920, o estabelecimento possuía todas as 

partituras publicadas dos compositores da Schola Cantorum. E isso, segundo 

Milhaud, era graças aos seus diretores Alberto Nepomuceno e Henrique Oswald. 

Assim, é possível que o próprio Nepomuceno tenha adquirido a partitura em uma de 

suas viagens e que a obra tenha sido tocada em aulas ou audições internas no 

Instituto. Sua primeira audição pública no Brasil aconteceu em 21 de outubro de 1919, 

no Salão Nobre do Jornal do Commercio com Paulina d’Ambrosio (violino), Orlando 

Frederico (viola), Alfredo Gomes (violoncelo) e Nininha Velloso-Guerra (piano) 

(CORRÊA DO LAGO, 2010, p. 112-113). Curiosamente no mesmo local e com o 

mesmo violoncelista da estreia do trio de Nepomuceno.  

A hipótese aqui aventada teve seu impulso inicial quando se escutou 

Nepomuceno em d’Indy, e não o contrário, por meio de um fragmento do segundo 

movimento do quarteto de d’Indy, conforme a figura 4.30. Os conteúdos motívico, 

rítmico, textural e tópico são próximos, sugerindo a proporção revisionária de tessera. 

 

 

 

  

 

 
Figura 4.30 – Aproximação intertextual por conteúdo motívico entre o segundo movimento do 

quarteto de d’Indy (em cima) e o primeiro movimento do trio de Nepomuceno (em baixo). 
 
 

Mas uma proposta intertextual não pode se limitar a aspectos de citação 

_____________ 

40 A partitura do op. 7 de d’Indy pode ser consultada no Anexo B deste trabalho. 
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musical, tendo em vista que “a estrutura de uma peça de música é uma outra 

estrutura” (COELHO DE SOUZA, 2006, p. 31). Ou seja, o significado musical 

intertextual reside na relação entre estruturas. Para atingir esse objetivo, consultou-

se a única análise que se tem conhecimento do quarteto de d’Indy, a de Kathryn 

Koscho (2008), pertencente a uma tese que estuda os quartetos com piano franceses 

dos anos de 1870.  

4.4.1 Intertextualidade entre a Introdução de Nepomuceno e a Ballade de D’Indy 

D’Indy deixou o Conservatoire de Paris, onde participou da classe de órgão 

de César Franck, em 1875. Seu quarteto op. 7 (1878) é, portanto, ainda uma obra de 

um compositor jovem em busca de afirmação. A obra emprega o princípio cíclico, 

mas ainda de forma embrionária e muito diferente do que o próprio d’Indy viria a 

recomendar posteriormente em seu Cours e praticar em suas composições maduras. 

Basta lembrar que as obras cíclicas de Franck, as quais d’Indy viria a considerar 

modelares, ainda estavam em vias de composição. Os quadros 4.8, 4.9 e 4.10 

sumarizam, de acordo com Koscho (2008), os aspectos formais dos três movimentos, 

respectivamente.   

Segundo d’Indy41, uma obra cíclica é composta de quatro movimentos, sendo 

que o primeiro deveria se iniciar com uma introdução, onde apareceria o tema-

personagem, considerado cíclico, e o motivo principal. O quarteto tem três 

movimentos e no primeiro não há introdução. Além disso, nota-se e aquilo que seria 

o tema cíclico está no segundo movimento, intitulado Ballade, que será citada um 

pouco antes da coda do terceiro movimento. Assim, utilizando-se a classificação de 

Taylor (2011, p. 11-16)42 das formas cíclicas, a obra pode ser categorizada como 

pertencendo ao subtipo reminiscência, dentro do tipo forma cíclica não-orientada para 

o final, isto é, parte de um movimento acorre como reminiscência passageira e 

nostálgica antes da seção final do último movimento.  

 

_____________ 

41 Consultar quadro 3.4 do capítulo 3.  
42 Consultar quadro 3.3.  
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Quadro 4.8 – D’Indy , op. 7, aspectos formais do primeiro movimento (KOSCHO, 2008, p. 100).  

 
 
 

 
Quadro 4.9 – D’Indy , op. 7, aspectos formais do segundo movimento (KOSCHO, 2008, p. 111).   

 
 

 
Quadro 4.10 – D’Indy , op. 7, aspectos formais do terceiro movimento (KOSCHO, 2008, p. 116).   



161 

 

 
 

 

Nesse possível diálogo intertextual com d’Indy, Nepomuceno é um poeta 

forte, em termos bloominianos. O compositor brasileiro “corrige” seu predecessor 

naquilo que ele destoa de sua própria teoria. Por isso, a resposta intertextual de 

Nepomuceno à Ballade de d’Indy é a introdução do primeiro movimento do Trio, 

gerando uma espécie de deslocamento formal, com o rearranjo de ideias e contrastes 

tópicos e tropológicos. O quadro 4.11 detalha mais aspectos da Ballade de d’Indy. 

 

A 

a 
mi eólio 

 

stile narrativo 

a1 
stile narrativo + “harpa” 

cont. 

a2 
dó frígio / mi 

eólio 
stile narrativo + pianto 

cont1 mi eólio stile narrativo 

a3 
dó frígio / mi 

eólio 
stile narrativo + pianto 

B 
b Dó Maior 

espressivo 
b1 Lá  Maior 

A1 

½ a Lá  Maior stile narrativo 

a4 Sol Maior 
stile narrativo + canção 

sem palavras 

B1 b2 
Mi Maior espressivo 

b3 

A2 

a 

mi eólio stile narrativo cont2 

coda 

Quadro 4.11 – D’Indy, op. 7, II, ideias e tópicas de cada seção.  

 

Nota-se que basicamente são duas tópicas contrastantes, o stile narrativo e 

o espressivo43. As mudanças ocorrem, em primeiro lugar, dentro de uma seção. Na 

seção A, a ideia a é apresentada na viola, em stile narrativo, com suave 

acompanhamento dos outros instrumentos que basicamente repetem a nota mi. Em 

seguida, a mesma ideia é repetida no piano, com viola em pedal de mi, com arpejos 

imitando a harpa, e mais uma breve continuação de a. Uma nova versão da mesma 

ideia (a2) continua no piano de forma independente, com as cordas simultaneamente 

tecendo gestos de pianto, ou seja, um tropo de stile narrativo e pianto. A ideia é ainda 

repetida mais uma vez, agora nas cordas, com os gestos de pianto no piano. Da 

mesma forma, na seção B, a ideia b é apresentada duas vezes, primeiro em Dó Maior 

e depois em Lá  Maior. Nota-se também que em a2 e em a3, os dois primeiros 

_____________ 

43 Tópica identificada por Julian Horton (2014).  
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compassos estão em dó frígio e os dois seguintes continuam em mi eólio.  

Nepomuceno44 também utiliza basicamente duas oposições tópicas, com a 

barcarolle correspondendo ao espressivo, com mudanças bem similares, porém elas 

são introduzidas proporcionalmente à alternância das ideias. Isto é, primeiro ocorre a 

ideia a, “pura”, em stile narrativo, depois a ideia b, “pura”, barcarolle (espressivo). Na 

próxima ocorrência de a, ocorre a primeira mudança, com primeira parte de a1 em 

eólio e a segunda em frígio. Segue a ideia b1, agora com mudanças de tonalidade 

(dó menor). E na recapitulação ocorrerá a tropificação e mudanças tonais finais nas 

duas ideias. A figura 4.31 demonstra uma ocorrência desse processo. Os elementos 

que estão condensados em um mesmo local na Ballade de d’Indy (c. 11-15), em 

Nepomuceno são separados e distribuídos em localizações diferentes, primeiro nos 

c. 12 e seguintes e, depois, c. 37 e seguintes. 

De forma geral, há um alto grau de identidade tópica entre a Ballade de d’Indy 

e a introdução de Nepomuceno porque ambas se utilizam do campo tópico bárdico, 

com todas as características já mencionadas: narrador, alusão ao bardo que toca sua 

harpa, tonalidade menor, acordes paralelos, momentos de expressividade dolorosa, 

etc. Essas relações intertextuais também se estendem para a Coda do primeiro 

movimento do Trio de Nepomuceno, visto ser ela uma retomada e reafirmação da 

introdução, e por todo o primeiro movimento, visto que o tema da introdução é o tema-

personagem e reaparece variado por todo o movimento. O tema-personagem 

aparece ainda, de forma velada, no segundo e terceiro movimentos e, de forma 

explícita, no quarto movimento. Por conseguinte, as relações intertextuais com a 

Ballade se estendem por todos os movimentos do Trio de Nepomuceno.  

Ao mesmo tempo que há alto grau de identidade entre as peças, sente-se um 

desvio corretivo, sugerindo uma dialética entre as proporções revisionárias de 

clinamen e tessera.  

_____________ 

44 Consultar o diagrama multivalente da Introdução ao final deste capítulo. Nas linhas referentes às 
correspondências intertextuais, as ideias musicais da peça de d’Indy não estão na ordem real, mas 
na ordem de correspondência com a música de Nepomuceno.  
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                                                                         frígio                                                            eólio 

       

 
Figura 4.31 – No alto, d’Indy, op. 7, II, c. 11-15. Em baixo, à esquerda, Nepomuceno, Trio, I, c. 12-14; à direita, c. 37-39. 

stile narrativo 

pianto 

pianto 

stile narrativo 
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4.4.2 Intertextualidade entre outros elementos 

A relação intertextual entre a Ballade de d’Indy e o primeiro movimento do 

Trio de Nepomuceno vai além da introdução, da coda e relações com o tema-

personagem. Há também relações entre os temas principal e subordinado das obras. 

A figura 4.32 compara os primeiros compassos das exposições dos primeiros 

movimentos de cada compositor.  

                                                                                                                    

                                                                                                            D’Indy, op. 7, I, c. 1-4 

 

                                                                  Nepomuceno, Trio, I, c. 51-52 

 

Figura 4.32 – Acima, início do tema principal do primeiro movimento do op. 7 de d’Indy. Abaixo, início 
do tema principal da exposição do Trio de Nepomuceno.  

 
 

4.ª J                  2.ª M 

4.ª J       2.ª M 
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Pode-se observar que há uma identidade intervalar das primeiras notas de 

cada tema. Porém, a estrutura fraseológica de cada tema é bem diferente. Aqui a 

relação intertextual se dá por uma alta afinidade tópica e timbrística. Ambos 

empregam a tópica appassionato-agitato, com o piano tecendo arpejos murmurantes, 

sobre os quais o violoncelo canta. Em ambos o violino responde (d’Indy, c. 17; 

Nepomuceno, c. 62) retomando o tema.  Não foram encontradas relações entre as 

transições.  

A relação entre os temas subordinados também se encontra na identidade 

tópica. Ambos carregam índices do campo tópico pastoral: pedais, evocando o 

bordão de instrumentos pastorais, tonalidade maior, mais lento, mais ameno, etc. A 

figura 4.33 mostra o início de cada um deles.  

 

                                                                                         D’Indy, op. 7, I, c. 56-63 

 

 

                                                                                          Nepomuceno, Trio, I, c. 105-108 

 

Figura 4.33 – Início dos temas subordinados de d’Indy e Nepomuceno.  

 

Dessa forma, ambas as peças possuem dois campos tópicos bem distintos e 

opositores: o trágico e o pastoral. E ambas perfazem uma trajetória dramática de 
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mudança de estado. No caso de d’Indy, o movimento começa com o primeiro tema 

no campo trágico, em lá menor, contrasta com o tema subordinado no campo 

pastoral, em Mi Maior e finaliza de forma transcendente, com a coda em Lá maior (c. 

228-232). No terceiro movimento acontece outro momento de clímax com, após a 

citação do tema da Ballade, o movimento terminando de forma apoteótica. 

Novamente Nepomuceno parece corrigir o antecessor, como se considerasse que a 

transcendência aconteceu muito cedo. Então, o brasileiro frustra a transcendência no 

primeiro movimento do Trio, deixando-a para o quarto movimento.  

Um outro ponto curioso é um caso de ocorrência do le-sol-fi-sol em d’Indy, 

entre os compassos 6 e 7 (figura 4.34). A ocorrência quase passa desapercebida e 

não comporta nenhuma mudança especial de significado. Novamente Nepomuceno 

segue o procedimento de tessera e, o que é em d’Indy apenas um fragmento, 

transforma-se, em Nepomuceno, em um amálgama tópico-esquemático de 

importância estrutural e dramática na transição e retransição, sugerindo a tópica de 

ombra e transmitindo o significado de sacrifício.   

 

 

 

 

Figura 4.34 – D’Indy, op. 7, I, ocorrência do esquema le-sol-fi-sol.  
 

 

le       sol      fi 

sol 
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Por fim, outra ocorrência intertextual em nível de clinamen pode ser 

percebida: o uso da “chegada 6 
4
”. Segundo Hatten (2014, p. 24), o acorde 6 

4
 muitas 

vezes ultrapassa sua função cadencial e evoca um forte senso de chegada, fato que 

ele demonstra por meio de ocorrências na música de Beethoven e Schubert. Liszt 

herda esse recurso e o utiliza para transmitir um sentido de elevação e de salvação, 

efeito gerado pela oposição entre modo menor e modo maior. Klein (2005, p. 63 e 

ss.) demonstra que esse recurso expressivo-estrutural também foi usado por Chopin. 

Na seção de desenvolvimento da Ballade op. 23, primeiro ocorre uma chegada em 

um acorde  6 
4
 menor, em seguida uma sequência de encadeamentos cromáticos e, 

por fim, uma chegada em  6 
4
 maior. A primeira chegada Klein chama de “ 6 

4
 trágico” e 

a segunda de “ 6 
4
 transcendente”.  

No primeiro movimento do quarteto de d’Indy, no início do desenvolvimento, 

podem ser encontrados dois momentos de acordes que se transformam, conforme a 

figura 4.35. Na primeira ocorrência, um acorde semi-diminuto é “elevado” à sétima de 

dominante (maior com sétima menor), mantendo como notas comuns o si  e o dó.  

Ambos estão com a sétima no baixo, portanto 4 
2
.  Poucos compassos depois, o 

mesmo acorde semi-diminuto, mas agora com a quinta no baixo (4 
3
), transforma-se 

em outro acorde de sétima de dominante, mantendo comuns o sol  e o si

No Trio, Nepomuceno corrige esse desvio da tradição. Primeiro, ele utiliza os 

acordes em posição 6 
4
. Segundo, da mesma maneira como fez na introdução, o que 

está concentrado em d’Indy em um mesmo local é distribuído e separado em 

localizações estratégicas. No início da transição da exposição (c. 78), há a primeira 

chegada 6 
4
, uma tríade diminuta, portanto trágica. E no início da transição da 

recapitulação, a chegada trágica e sua transformação em transcendência, conforme 

pode ser visto na figura 4.36.  

Todas essas operações apontam, como vem sendo demonstrado por Coelho 

de Souza (2017, p. 231-232), que o desvio tem sido uma característica da 

intertextualidade de Nepomuceno, evitando assim a escrita derivativa e o plágio. “São 

justamente as mudanças estruturais e expressivas promovidas por Nepomuceno que 

conferem um sentido original à sua obra, a despeito das referências à obra anterior”. 
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Figura 4.35 – D’Indy, op. 7, I, transformações de acordes.  
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Figura 4.36 – Nepomuceno, Trio, I, transformações de Acordes.  
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4.5 DIAGRAMAS MULTIVALENTES DO PRIMEIRO MOVIMENTO 

 

Funções 
Formais 

INTRODUÇÃO 

exposição meio contrastante recapitulação 

        

Compassos 1 6 11 12 17 24 34 37 42 

Unidades 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tonalidade 
v i i → v v v → i cromático/ 

tritônico 
v VII → i 

Fraseologia antecedente consequente anteced + conseq. ponte antecedente 

Ideias a b a1 b1 c     d         c1   d1 p a2 (+p)     b2 (+p) 

Tópicas 

stile narrativo barcarolle stile narrativo barcarolle recitativo, arabesque polifonia 
cromática 
(pianto) 

stile 
narrativo 
+ pianto 

Pianto 
polifônico + 
barcarolle 

Andamento Molto lento Doppio movimento Molto Lento 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-estruturais 

  6-5 
trágico      

(p) 

   p 
 invertido 

  

Narratividade ordem transgressão ordem 

Correspondências 
Intertextuais 
D’Indy, op. 7, 

II- Ballade 

Ideias/ 
forma 

a b a2 (piano) b1 

sem correspondência 

a2 
(piano e 
cordas) 

b2 

 
tópicas 

stile narrativo espressivo stile narrativo espressvio 
stile 

narrativo+ 
pianto 

espressivo 
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Funções  
Formais 

EXPOSIÇÃO 

Tema Principal Transição Tema Subordinado 

 Tr 1  Tr 2 Tr 3 Tr 4 Tr 5 expos. 
meio 
contr 

retr. recap 

Compassos 51 71 72  78 79 87 92 98 105 113 121 129 

Unidades 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Tonalidade i                      →          iii 
HEX2,3/ 
HEX0,1 

i i          iii iii   ii v vi VI iv IV i VI 

Fraseologia ant                            conseq fragm. frag. sequência frag. frag frag 
frases 
compl. 

ant+ 
cons 

ponte 
frase+ 
codetta 

Ideias c2+ e+ e1               c3+e2+e3    p p  n      a3 a3      a4 frag. de a 
p + 
arp. 

p + 
arp. 

f g  g1 h f1 

Tópicas appassionato-agitato 

a
b
ru

p
ti
o

 

“fáustico” 

marcha 
narrativa 
+ 
resquícios 
fáusticos 

Marcha 
narr. / 

marcha 
narr. + e. 
virtuoso 

Polif. 
imitativa, 

 
Lamento 

o
m

b
ra

 

I 

o
m

b
ra

 I
I 

c
a
n
ç
. 

d
e
 

n
in

a
r 

(p
a
s
to

ra
l)

 

c
a
n
ti
le

n
a
 

lú
g

u
b
re

 

elegia 

canç. 
de 
ninar 
em  
cân. 

Andamento Allegro energico e marcato Largo Tempo I Animato 
Meno  
mosso 

Un poco 
più mosso 

Meno  
mosso 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-estruturais 

 p
 

in
v
e
rs

ã
o

 

re
tr

ó
g
ra

fa
  

  

6 4
 t

rá
g
ic

o
 

  

P
a
s
s
u
s
 

d
u
ri

u
s
c
u
lu

s
 

le
-s

o
l-
fi
-s

o
l 

le
-s

o
l-
fi
-s

o
l 

  

P
a
s
s
u
s
 

d
u
ri

u
s
c
u
lu

s
 

 

Narratividade transgressão ordem ordem transgr. ord. ordem trans. 

Intertexto 
D’Indy, 
op. 7, I 

ideia 
/forma 

tema principal      c. 6  tema subordinado 

tópicas appassionato-agitato        pastoral 
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Funções  
Formais 

DESENVOLVIMENTO 

Seção 1 Seção 2 Seção 3 Seção 4 Seção 5 Seção 6 Retransição    

       Rtr 1 Rtr 2 Rtr 3 Rtr 4 

Compassos 145 153 159 165 173 187 199 203 205 210 216 

Unidades 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Tonalidade ii → v v v i      VI VI VII       iii       III (iii)     ( v) iv vii i 

Fraseologia 
ant do TP 
(can.) 

ant do TP+ 
cont. 

ant do TP 
(can.) 

fragment. 
ant.+cons.
+ cont.  

fragmentos 
simultâneos 

fragmentos 
simultâneos 

frases frag. fragmet. frag. frag. 

Ideias  c4 c5 c6 c7 g1 f+g+ trêmulos g a4       a5 frag de a p +arpejos p+arperj. 

Tópicas 

sinéd. 
marcha  
militar, 
 
appas-
agitato 
(cân.) 
 

Bravura 

sinéd. 
marcha  
militar, 
 
appas-
agitato 
(cân.) 
 

“Polifonia” 
cantilena 
lúgubre 

canção de 
ninar+ 
cantilena 
lúgubre+ 
trêmulos 

arpeggio+ 
ostinati 

marcha narr.+ 
coups d’archet 

polifonia 
imit.,   

 
lamento 

 

ombra I ombra II 

Andamento 
Energico 
come prima 

 Meno mosso e calmo Tempo I 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-
estruturais 

 
piano 
solo 

  
le-sol-fi 
(3 x) 

   
passus 

duriusculus 
le-sol-fi-sol 

le-sol-fi-
sol 

Narratividade transgr. transgr. transgr. transgr. ordem 
trans. contida 
pela  
ordem 

estagnação ordem ordem ordem ordem 

Intertexto 
D’Indy, 
op. 7, I 

ideias / 
forma 

tema 
principal 

 
tema 

principal 
        

tópicas 
appass- 
agitato 

 
appass- 
agitato 
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Funções  
Formais 

RECAPITULAÇÃO 

Tema Principal Transição modificada Tema Subordinado Ajustado 

 Tr 1  
Tr 2 + Tr 3 + 
fragmentos 
 

expos. 
meio 
contr 

retrans recap 

Compassos 225 246 247  253 254 255 262 270 278 286 

Unidades 31 32 33 34 35 36 37 38 

Tonalidade i                                  iii 
HEX2,3/ 
HEX0,1 

i I I vi         iii      I I 

Fraseologia ant                            conseq fragm. fragmentária fragmentária 
frases 
compl. 

ant+   cons ponte 
frase+ 
codetta 

Ideias c2+ e+ e1               c3+e2+e3    p p  n      a3 
fragmentos. de a 
+liquid. 

f g          g1 h f1 

Tópicas appassionato-agitato 

a
b
ru

p
ti
o

 

“fáustico” 
marcha narrativa 
+ 
resquícios fáusticos 

marcha narr+ 
coups d’archet,  
marcha 
desajeitada, 
frag. de polifonia c

a
n
ç
. 

d
e
 

n
in

a
r 

(p
a
s
to

ra
l)

 

c
a
n
ti
le

n
a
 

lú
g

u
b
re

 

elegia 
canç. de 
ninar em  
cân. 

Andamento Tempo I Largo Tempo I                                  molto rit. a tempo 
Meno  
mosso 

Agitato 
Meno  
mosso 

Dinâmica  

Outros elementos  
expressivo-
estruturais 

 p
 

in
v
e
rs

ã
o

 

re
tr

ó
g
ra

fa
  

  

6 4
 t

rá
g
ic

o
  

6 4
 t

ra
n
s
c
e
n
d

e
n
te

 

    

P
a
s
s
u
s
 

d
u
ri

u
s
c
u
lu

s
 

 

Narratividade transgressão ordem ordem trans ordem enfraquecida transgr. ordem ordem transgres. 

Intertexto 
D’Indy, 
op. 7, I 

ideias/ 
forma 

tema principal    
c. 93-100 

 tema subordinado 

tópicas appassionato-agitato    pastoral 
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Funções 
Formais 

CODA 

 

  

Compassos 303 306                                                                          313 

Unidades 39 40 

Tonalidade v i 

Fraseologia 
antecedente da Intro                                                                                   +  cadência  plagal 
final 

Ideias ½ a b 

Tópicas 

stile narrativo barcarolle 

Andamento Molto lento 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-estruturais 

  

Narratividade ordem 

Correspondências 
Intertextuais 
D’Indy, op. 7, 

II- Ballade 

Ideias/ 
forma 

a b 

 
tópicas 

stile narrativo espressivo 
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4.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

O presente capítulo analisou, sob quatro ângulos diferentes, o primeiro 

movimento do Trio de Nepomuceno, visando superar a dicotomia estrutura e 

expressão.  

A análise estrutural revelou uma forma-sonata com cinco seções bem 

distintas e claras: introdução, exposição, desenvolvimento, recapitulação e coda. Os 

temas, transições e subseções internas também mostram clareza formal e 

diferenciação, transmitindo um alto grau de simetria formal. Esse equilíbrio formal é 

tensionado por intensas relações cromáticas e ambiguidades tonais, abrandados até 

certo ponto, por uma espécie de “moldura” (introdução – coda) modal. O princípio 

cíclico, como recomendado por d’Indy, é utilizado dentro do próprio movimento, com 

versões do tema-personagem, apresentado na introdução, exercendo importante 

papel na transição e retransição, além de ser finalmente reafirmado na coda.  

Na análise do conteúdo expressivo, o movimento foi segmentado em 

quarenta unidades com diferenciação temática e tópica. Em seguida, cada unidade 

foi descrita em seu conteúdo expressivo, com identificação de tópicas, tropos, gestos 

expressivos, amálgamas tópico-esquemáticos e alguns símbolos musicais. Em uma 

visão de conjunto, foi possível reconhecer o campo tópico bárdico, característico das 

baladas instrumentais, gerando uma possibilidade interpretativa em diálogo com a 

forma sonata.  

A consideração multivalente das características estruturais e expressivas das 

análises anteriores permitiu traçar uma trajetória narrativa para o movimento, ao se 

considerar a intersecção entre os campos tópicos bárdico e trágico. Foi possível 

recontar, através da música, o enredo de um herói trágico em constante luta para a 

superação de uma ordem inexorável. Quando o herói, por meio dos elementos 

expressivo-estruturais da forma sonata e da mudança de campo tópico, chega 

próximo da transcendência, ele é derrotado por uma hierarquia que impõe ordem. 

Assim, foi possível reconhecer uma narrativa trágica-para-transcendente frustrada, 

uma classificação que sintetiza o arquétipo narrativo e o gênero expressivo.  

Por fim, levando-se em conta todos os elementos anteriores, aprofundou-se 

ainda mais a interpretação multivalente, levantando-se a hipótese de uma 

intertextualidade poiética com o quarteto op. 7 de d’Indy. Foi possível constatar além 
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de relações intertextuais motívicas, uma relação entre estruturas com o rearranjo de 

elementos expressivo-estruturais. Também foi percebida uma grande afinidade entre 

os campos tópicos e as trajetórias narrativas. Assim, operando o par dialético de 

clinamen e tessera, Nepomuceno agiu intertextualmente como “poeta forte”, 

corrigindo de forma desviante seu precursor e completando antiteticamente 

fragmentos da música anterior, evitando um clímax prematuro e deixando para o 

quarto movimento o desfecho transcendente.  
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5 SEGUNDO MOVIMENTO 

5.1 ANÁLISE ESTRUTURAL1 

O segundo movimento tem 147 compassos e segue o plano formal de uma 

sonata, muito semelhante ao esquema preconizado por d’Indy (1909, p. 301) para 

movimentos lentos, a chamada Lied-Sonate. De acordo com d’Indy, ela pode ser de 

dois tipos: sem desenvolvimento e com desenvolvimento. No caso, é uma Sonate 

lente avec développement. O quadro 5.1 sumariza o esquema formal do segundo 

movimento.   

 

FUNÇÃO FORMAL COMPASSOS TONALIDADE PARADIGMA DE 
FRASE 

EXPOSIÇÃO    

Tema Principal 1-22                Si M  período, com 
antecedente e 
consequente 

Transição  23- 35 Si M → Sol  M → sol  m sentença modulante 

Tema Subordinado   36- 55 sol  m →si m → sol  m período modulante + 
codetta 

Introdução transicional 
ao desenvolvimento 

56-63 sol  m → sol m → ré m fragmentário 

DESENVOLVIMENTO 64-77 ré m → Fá M →  período modulante + 
“ponte” 

RECAPITULAÇÃO    

Tema Principal 78-99 Si M período, com 
antecedente e 
consequente 

Transição “ajustada”   100-112 si m sentença 

Tema Subordinado 
“ajustado” 

113-132 si m →ré m → si m período modulante + 
codetta 

seção de fechamento 
“falsa” 

133-135 sim/Si M fragmentária 

CODA 136-147 Si M variação do 
antecedente do tema 
principal + codetta 

Quadro 5.1 – Esquema formal do segundo movimento do Trio. 

 

 

Do ponto de vista das relações tonais, simplificando, a fim de se obter uma 

apreensão sintética, propõe-se o quadro 5.2, onde se considera as relações entre as 

fundamentais das tonalidades.  

_____________ 

1  A partitura com anotações analíticas encontra-se no Anexo A.  
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FUNÇÃO FORMAL RELAÇÕES ENTRE 
TONALIDADES 

EXPOSIÇÃO  

Tema Principal  I 

Transição   I → vi 

Tema Subordinado  vi 

Intro. transicional vi → iii 

DESENVOLVIMENTO iii → V → 

RECAPITULAÇÃO  

Tema Principal  I 

Transição  i 

Tema Subordinado i 

Falso Fechamento i 

CODA I 

 
Quadro 5.2 – Relações entre as tonalidades do segundo movimento tendo como referência  Si Maior. 

 

5.1.1 Exposição 

A exposição é iniciada em andamento lento (Lentamente). O tema principal 

está estruturado como um período, sendo que o consequente é um pouco mais 

extenso que o antecedente. A figura 5.1 explicita essa estrutura.  

 

 

 

Figura 5.1 – Estrutura fraseológica do Tema Principal do segundo movimento.  

 
 

O violino executa a melodia principal, mas é sempre respondido de forma 

imitativa pelo violoncelo, que também faz ligações de uma ideia à outra. O piano 

acompanha com acodes abrangentes. A harmonia é rica em graus, com bastante uso 
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de acordes de sétima maior e de nona maior. Há uma predominância de progressões 

superfortes2 ascendentes, com quintas e oitavas paralelas, conferindo uma sensação 

modal. 

Após a apresentação do tema principal, ocorre a transição, constituída por 

uma sentença modulante.  A ideia básica (c. 23) dessa sentença contém uma 

variação de um fragmento do tema-personagem do primeiro movimento, 

proporcionando a primeira ligação cíclica com o movimento anterior, conforme 

demonstra a figura 5.2.  

  

 

 

 

 

Figura 5.2 – Conexão cíclica entre o tema-personagem do primeiro movimento (acima) e o início da 
transição do segundo movimento (abaixo).  

 
 

A ideia básica é repetida na dominante da dominante e o baixo do piano, em 

movimento cromático, liga-se à dominante de Sol  Maior (VI), sobre a qual se dá a 

continuação da sentença. A sequência de fragmentos seguinte redireciona o 

movimento harmônico para a submediante menor, sol  menor, tonalidade do tema 

subordinado.  

_____________ 

2 Progressões que sobem ou descem um grau. Consultar Schoenberg (2004, p. 25).  

2.ª m                  2.ª M 

2.ª m  2.ª M 

20                                              21                    22                 23                              24                      25 
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O tema subordinado inicia-se no c. 36 e está estruturado como um período 

modulante. Novamente o princípio cíclico se faz presente, especialmente no 

violoncelo e na mão direita do piano, como explicitado na figura 5.3.  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Conexão cíclica entre o tema-personagem do primeiro movimento (acima) e o tema 
subordinado (abaixo). 

 

 

A resposta do consequente é em si menor, mas logo o movimento harmônico 

é redirecionado para sol  menor, encerrando com uma codetta baseada no motivo 

cíclico. O mesmo motivo, com a sensível fá sobre um ostinato de sol  e ré , forma 

uma figuração repetitiva e circular que, em seguida, é transposta para sol menor, 

subdominante menor de ré menor. Poderia ser uma seção de fechamento, mas a 

modulação transforma o trecho no que Caplin (1998, p. 147) chama de introdução 

transicional.  

5.1.2 Desenvolvimento 

O desenvolvimento é curto e construído a partir de um fragmento do tema 

36                                                              37                                                                    38 
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principal, iniciado no violino e respondido no violoncelo, em cânone invertido à quinta. 

Primeiro em ré menor e depois em Fá Maior, formando um período modulante. Ao 

final, a partir do c. 74, o violino toca um fragmento do tema principal, que é retomado 

pelo violoncelo de forma completa, sobre a dominante do quarto grau, apresentando 

toda ideia básica do antecedente do tema principal, preparando a recapitulação. 

5.1.3 Recapitulação  

Após uma pequena cesura de um tempo, a recapitulação tem início no c. 78.  

Todo o tema principal é reapresentado com poucas diferenças, como os arpejos do 

piano a partir do c. 89. Na transição, a partir do c. 100, há uma mudança de modo, Si 

Maior para si menor, e ela segue de forma não-modulante. O tema subordinado é 

ajustado para si menor, seguindo as mesmas proporções harmônicas da exposição. 

Ao final, a introdução transicional da exposição se converte em uma seção de 

fechamento “falsa”, já que termina sobre o acorde de sexta alemã da tonalidade, 

substituto tritônico da dominante da dominante. 

5.1.4 Coda 

Esta coda reafirma a exposição, cumprindo o papel de retomar a tonalidade 

de Si Maior. O movimento termina com um pedal da nota si, no violino, sobre o qual 

o piano alterna os acordes ii7 – I9
7
.    

5.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO EXPRESSIVO 

Diferente do primeiro movimento, há menos variedade tópica neste 

movimento. Foram identificadas três tópicas, preghiera, pastoral e espressivo agitato, 

que reforçam expressivamente as diferenças entre o tema principal, a transição e o 

tema subordinado. Dois gestos retóricos, circulatio e interrogatio, completam o 

esquema, conforme apresentado no quadro 5.3.  

 

Unidades Compassos Referências tópicas 

1 1-22 Preghiera 

2 23-35 Pastoral 

3 36-55 Espressivo agitato 
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4 56-61 Circulatio 

5 62-63 Interrogatio 

6 64-77 Preghiera 

7 78-99 Preghiera 

8 100-112 Pastoral 

9 113-132 Espressivo agitato 

10 133-135 Circulatio 

11 136-147 Preghiera + pastoral 

 
Quadro 5.3 – Referências tópicas do segundo movimento.  

 
 

 

A preghiera é um “tipo de ária do século XIX na qual o cantor ora por 

salvação”3 (KLEIN, 2017, p. 10). Ela também faz partes das espécies musicais 

categorizadas pelo pianista e compositor austríaco Carl Czerny (1791-1857) em seu 

influente livro Escola da Composição Prática, de 1848. Julian Horton (2014) indica 

esse livro de Czerny como a fonte de novas tópicas no século XIX, ao validar uma 

cognição de formas e contribuir para a emergente Formenlehre. Segundo Czerny 

(1848, p. 89), a preghiera “indica a expressão de resignação piedosa, de uma maneira 

bela e tocante”4. Ele mostra como exemplo a ária “Leise, leise” da ópera Der 

Freischütz de Carl Maria von Weber (figura 5.4).  

 

 

Figura 5.4 – C. M. von Weber, excerto do 2.º ato da ópera O franco-atirador.  
 
 

_____________ 

3 […] a type of nineteenth-century aria in which the singer prays for salvation (KLEIN, 2017, p. 10).  
4 […] indicates the expression of pious resignation, in a manner as beautiful, as touching (CZERNY, 

1848, p. 89).  
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Essas descrições do caráter da preghiera correspondem ao que d’Indy 

preconiza para o movimento lento de uma obra cíclica. Para d’Indy (1909, p. 377), o 

movimento lento deve transmitir as emoções íntimas e profundas do santuário de 

uma catedral. Ele também menciona o caráter “calmo e recolhido” e a compara a um 

Lied sacro. Coincidência ou não, na coda, c. 136, quando volta o tema principal com 

tópica de preghiera, está anotado “Con racoglimento”.  

A unidade seguinte tem uma inflexão pastoral, um campo tópico abrangente, 

mas que possui alguns signos indiciais bem reconhecíveis. No caso, o trecho é 

marcado por notas pedais, uma referência aos bordões dos instrumentos pastorais 

como as gaitas de fole. E sobre esses bordões, o piano executa acordes formados 

por terças e sextas, em movimento paralelo, que sugerem os pifferari, como bem 

descreve Monelle (2006, p. 207 e ss.)  

Em oposição à preghiera e à pastoral, a tópica espressivo agitato caracteriza 

o tema subordinado. Seguiu-se aqui a tendência já estabelecida de classificar tópicas 

românticas pelo afeto transmitido5. Os gestos retóricos identificados se encontram no 

final das seções e cumprem as funções elencadas por Hatten (2004, p. 164-165), isto 

é, marcar os inícios, chegadas e fechamentos dos esquemas formais. O primeiro 

gesto, a circulatio6, está no final da seção do tema subordinado e consiste na 

repetição de bordaduras superiores e inferiores. Ele é seguido por dois fragmentos 

entre pausas, a interrogatio7, que é sublinhada por acordes que se encadeiram 

cromaticamente, uma variação da cadência frígia. E na coda, a preghiera é tropificada 

pelos pedais pastorais.  

Com esses elementos, construiu-se a tabela paradigmática apresentada no 

quadro 5.4.  

 

Preghiera Pastoral Espressivo  Circulatio Interrogatio 

1 2 3 4 5 

6     

7 8 9 10  

11     

Quadro 5.4 – Tabela paradigmática do segundo movimento.  

 

_____________ 

5 Consultar, por exemplo, além de Horton (2014),  Gertsch (2013).  
6 Consultar Bartel (1997, p. 216-219).  
7 Consultar Bartel (1997, p. 312-316). 
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5.3 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA NARRATIVA E INTERTEXTUALIDADE 

Da tabela paradigmática é possível inferir que predomina no movimento a 

tópica de preghiera. Também é possível deduzir uma trajetória narrativa que se inicia 

na unidade 1 e passa por expansão contínua até 5. Há um retorno em 6, e em 7 

permanece estática, sem progresso narrativo. Há um novo início expandindo-se até 

10 e finalmente o retorno definitivo em 11. Em outras palavras, a análise 

paradigmática indica que a peça articula dois impulsos narrativos de expansão – 

contração.  

Após a análise da estrutura formal e do conteúdo expressivo, já se pode 

também realizar uma interpretação multivalente8, considerando os vários domínios 

expressivo-estruturais. Do ponto de vista narrativo, do lado da ordem, estão a 

tonalidade maior, as tópicas de preghiera e pastoral, o andamento lento e a 

intensidade suave. Do lado da transgressão, a tonalidade menor modal, a tópica 

espressivo agitato, os gestos retóricos, o andamento mais rápido e a intensidade mais 

forte. O jogo opositivo entre esses elementos expressivo-estruturais revelará um 

arquétipo narrativo de romance, quando a hierarquia que impõe ordem vence a 

transgressão. Segundo Frye (2014, p. 327-328), “a forma central do romance é 

dialética: tudo se centra em um conflito entre o herói e seu inimigo”, formando polos 

opostos, onde “o inimigo é associado ao inverno, à escuridão, à confusão, à 

esterilidade, à vida agonizante e à velhice, e o herói, à primavera, à aurora, à ordem, 

à fertilidade, ao vigor e à juventude”.  

Dessa forma, após as intensas batalhas do primeiro movimento, o herói 

procura um momento de consolo e recolhimento espiritual. Por isso, ele canta sua 

preghiera, sua oração, estabelecendo a ordem do movimento. Segue a transição, de 

caráter pastoral, reforçando essa ordem primaveril e amena. Apesar de conter um 

motivo cíclico, representante da ordem trágica do primeiro movimento e, aqui, de 

caráter transgressivo, a tonalidade maior, os bordões e as terças e sextas paralelas 

impedem a transgressão. A sequência modulatória dos c. 31-34 progressivamente 

enfraquece a ordem pastoral e surge o tema subordinado, o inimigo do herói, de 

tonalidade menor, de tendência modal e caráter ansioso, representante da ordem 

trágica do movimento anterior e, neste contexto, funcionando como elemento 

_____________ 

8 Consultar diagrama multivalente do segundo movimento ao final deste capítulo. 
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transgressor. O motivo cíclico é mais audível e a textura pianística remete ao agitato 

do primeiro movimento. Essa transgressão é reforçada pela modulação para si 

menor, um trecho de disruptividade, causada por encadeamentos pouco usuais. O 

gesto retórico de circulatio com o motivo cíclico sugere a imutabilidade da ordem 

anterior e, portanto, no contexto desse movimento, funciona como transgressão. Os 

dois compassos seguintes de interrogatio, com pausas lacônicas entre os gestos 

sonoros, também reforçam a transgressão, pois rompem o fluxo sonoro. A ordem é 

retomada pela preghiera do desenvolvimento, porém, ela ressurge em tonalidade 

menor, como que sucumbindo à transgressão. O consequente reestabelece a 

tonalidade maior e acontece a recapitulação, com todos os temas e elementos 

seguindo a mesma ordem da exposição. O ajuste para si menor no tema subordinado 

da recapitulação enfraquece seu caráter transgressivo. Finalmente, a preghiera, 

recolhida e suave, com inflexões pastorais, encerra o movimento garantindo a vitória 

da hierarquia que impõe ordem.  

No que tange a uma possível intertextualidade, a conexão com o quarteto de 

d’Indy, neste movimento, é mais remota. Mesmo assim, o aparecimento do motivo 

cíclico no tema subordinado remete ao tema narrativo da Ballade de d’Indy e ao 

universo trágico ao qual ele faz referência.  
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5.4 DIAGRAMA MULTIVALENTE DO SEGUNDO MOVIMENTO 

 

Funções  
Formais 

EXPOSIÇÃO DESENVOLVIMENTO RECAPITULAÇÃO CODA 

Tema Principal Transição Tema Subordinado  
Tema 
principal 

transição 
tema 
subordinado 

  

Compassos 1 23 36 56 62 64 78 100 113 133 136 

Tonalidade I I                   VI       vi iii            V I i i I 

 

Fraseologia ant    conseq i.b  + i.b + cont. + frag. ant    conseq.   cod ant   conseq.    ponte  ant    conseq 
i.b  + i.b 
+ cont. + 
frag. 

ant    conseq.   
cod 

ant+ cod. 

Tópicas Preghiera Pastoral 
Espressivo 
Agitato 
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ti
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Preghiera Preghiera 
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Andamento Lentamente 
 
Con ansia 
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 I
 

 

Tranquillo assai 
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to
 

T
e
m

p
o

 I
  

 

 

C
o

n
 

ra
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o

g
li
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e
n

to
 

Dinâmica 

Narratividade ordem ordem transgressão ordem ordem transgressão ordem  

Intertexto 
D’Indy, op. 7, 

II- Ballade 
   ideia a   ideia a   
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5.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

A análise estrutural do segundo movimento revelou uma forma-sonata com 

quatro seções bem distintas: exposição, desenvolvimento, recapitulação e coda. Os 

temas e transições também mostram clareza formal e diferenciação, transmitindo um 

sentido de simetria formal. Tal como no primeiro movimento, há uma “moldura” formal 

(tema principal – coda), mas as relações tonais são mais claras e diatônicas, com 

pouca ambiguidade tonal. O princípio cíclico se faz presente especialmente no tema 

subordinado. 

Na análise do conteúdo expressivo, o movimento foi segmentado em onze 

unidades com diferenciação temática e tópica. Foi possível reconhecer duas 

oposições tópicas fundamentais, predominando o caráter recolhido e contemplativo 

da tópica de preghiera.  

Por meio da consideração multivalente das características estruturais e 

expressivas foi possível traçar uma trajetória narrativa para o movimento, sendo 

reconhecido o arquétipo narrativo do romance, no qual a hierarquia que impõe ordem 

vence a transgressão.  
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6 TERCEIRO MOVIMENTO 

6.1 ANÁLISE ESTRUTURAL

O terceiro movimento tem 247 compassos e segue o plano formal tradicional 

do Scherzo-Trio. O quadro 6.1 sumariza o esquema formal do terceiro movimento e 

o quadro 6.2 apresenta cada seção implicada pelas relações entre as fundamentais 

das tonalidades. 

 

FUNÇÃO FORMAL COMPASSOS TONALIDADE PARADIGMA DE 
FRASE 

SCHERZO    

A (exposição) 1-52        Politonal 
si m + TI →  si m + TI + dó 
mix → dó mix  

si m + TI → ré  m + TI + mi 

mix → mi mix 

período modulante, 
com antecedente e 

consequente 

transição  49-52        prep. para Si M   fragmento 

B ( meio contrastante) 53-88 Si M 

Mi  M 

Si M 

cadeia de 3 frases 
(cada frase, a+b) 

A’ (recapitulação) 89-115 si m + TI →  si m + TI + dó 
mix → dó mix → ré eol.  
 

antecedente da parte 
A + cadência 

TRIO    

A 116-135 Lá M → Mi M cadeia de frases 
fragmentárias 

B 136-152 TI → Lá M → si lócrio →  justaposição de 
fragmentos 

transição 153-160 dó mix fragmento  

SCHERZO    

A  161-184        Politonal 
si m + TI →  si m + TI + dó 
mix → dó mix  
 

antecedente da parte 
A 

B 185-220 Fá  M 

Si  M 

Fá M 

cadeia de frases 3 
frases 

(cada frase, a+b) 

A’ 221-247 si m + TI →  si m + TI + dó 
mix → dó mix → ré eol.  

 

antecedente da parte 
A + cadência 

Quadro 6.1 – Esquema formal do terceiro movimento  
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FUNÇÃO FORMAL RELAÇÕES ENTRE 
TONALIDADES 

SCHERZO  

A  i → iii 

B  I → IV → I 

A’  i 

TRIO  

A VII → IV 

B VII 

SCHERZO  

A  i 

B V → I → V 

A’ i 

 
Quadro 6.2 – Relações entre as tonalidades do terceiro movimento tendo como referência si menor. 

 

6.1.1 Scherzo 

A primeira parte deste movimento é um scherzo de corte formal preciso e 

simétrico, com sobreposições de materiais harmônicos distintos e ritmicamente 

diferenciado dos outros movimentos pelo uso do compasso quinário. A ideia básica 

(c. 1-2) do período inicial contém uma versão em tons inteiros de um fragmento do 

tema-personagem do primeiro movimento, proporcionando ligação cíclica com os 

movimentos anteriores, conforme demonstra a figura 6.1.  

 

 

 

 

Figura 6.1 – Conexão cíclica entre o tema-personagem do primeiro movimento (acima) e o início do 
terceiro movimento (abaixo) 
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A característica distintiva deste movimento é o emprego da escala de tons 

inteiros ou, como é chamada pela teoria pós-tonal, coleção de tons inteiros. Essa 

escala divide a oitava em seis tons inteiros e, por isso, só existem duas escalas de 

tons inteiros usando diferentes classes de notas, a TI0 (que contém a classe de notas 

dó) e a TI1 (que contém a classe de notas dó )1, conforme a figura 6.2. Além disso, a 

escala de tons inteiros contém duas metades de três notas cada, e cada uma das 

metades estão à distância de um trítono.  

 

 
 

 
 

Figura 6.2 – Escalas de tons inteiros.  
 

 

A primeira seção (A) do scherzo está estruturada como um período 

modulante, conforme o esquema da figura 6.3. A ideia básica do antecedente é 

escutada quatro vezes, começando nas cordas e alternando com o piano, sobre um 

ostinato que enfatiza a nota si, sugerindo a sobreposição de si menor e TI0. A ideia 

contrastante começa, no piano, em oitavas por movimento contrário com perfil 

harmônico i7 → vi7, sendo respondida pelas cordas com o piano em ostinato, gerando 

sobreposição de si menor (piano), TI0 (violino) e dó mixolídio (violoncelo). Há uma 

continuação (c. 17-20) e um fechamento contextualmente em dó mixolídio. O 

consequente repete a ideia básica e diferencia a ideia contrastante modulando para 

ré  menor, que é sobreposto por TI0 (violino) e mi mixolídio (violoncelo). A continuação 

e o fechamento também seguem em mi mixolídio. Segue uma pequena transição (c. 

49-52) para Si Maior, preparando o início da seção B.  

A seção B (a partir do c. 53) é constituída de três segmentos. Cada segmento 

pode ser dividido em duas partes, uma com colcheias ondulantes e outra com trilos. 

A harmonia consiste em repetições do encadeamento I – vi6 – ii4
2
 na primeira parte, e 

I – vi6 na segunda parte. O primeiro segmento, com as ondulações no violino, está 

em Si Maior. No segundo, em Mi  Maior, as ondulações passam para o violoncelo e 

há uma pequena mudança harmônica com o emprego do III. Finalmente, o terceiro 

_____________ 

1 Conforme Straus (2013, p. 161-163).  

TI0 TI1 trítono 
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segmento, capitaneado pelo violino, volta a Si Maior.  

 

 

 

Figura 6.3 – Estrutura fraseológica da seção A do scherzo. 

 

 

A conexão entre as tonalidades dos segmentos da seção B acontece por 

cromatismo com uma nota em comum, conforme o esquema da figura 6.4.  

  

 

 
 

Figura 6.4 – Cromatismo com uma nota em comum.  
 

consequente 

antecedente 
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Depois da seção B, a seção A é recapitulada, porém só aparece o 

antecedente com uma diferenciação ao final, isto é, após o fechamento, todos os 

instrumentos tocam lá → ré, uma cadência melódica conclusiva. Assim, o trecho final 

(a partir do c. 109) pode ser reinterpretado em ré eólio.  

6.1.2  Trio 

No Trio o compasso passa a ser 3/4, há uma queda no andamento e a 

articulação é diferenciada. Podem ser percebidas duas seções. A primeira (A), 

consiste em um constante diálogo entre violino e violoncelo acompanhados por 

acordes arpejados do piano. O trecho progride de Lá Maior a Mi  Maior, passando 

por Mi Maior. No c. 134, o violoncelo introduz a nota ré , transformando o acorde do 

I grau em dominante do quarto grau, “pedindo” uma resolução em Lá . Há um 

compasso de pausa e começa a seção B. A conexão entre os trechos se dá pelo salto 

de quarta justa ascendente de mi para sol  (enarmonicamente lá ), simulando uma 

resolução de cadência autêntica perfeita. Mas o acorde de “resolução” é um acorde 

aumentado, o primeiro de uma cadeia de cinco acordes aumentados formados a partir 

da escala de tons inteiros TI0. A seção B do Trio é toda fragmentária, com alternância 

de ostinati do piano e fragmentos da seção A. Segue um trecho (a partir do c. 143) 

contextualmente em si lócrio. No c. 153 começa uma transição, contextualmente em 

dó mixolídio, de rítmica peculiar, pois é uma passagem polimétrica de 3/4 contra 5/8.  

6.1.3 Reprise do Scherzo 

A partir do c. 161 começa a reapresentação do scherzo. Na parte A, é 

reapresentado somente o antecedente. Na parte B, aparecem os três seguimentos, 

mas agora em Fá  Maior – Si  Maior – Fá  Maior. O movimento finaliza escutando-se 

novamente a parte A’, ou seja, o antecedente com a finalização em ré eólio.  
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6.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO EXPRESSIVO 

6.2.1 Segmentação e Descrição 

Com base nas características temáticas e de predominância tópica, o 

movimento foi segmentado em oito unidades, conforme o quadro 6.3.  

 

Unidades Compassos Referências tópicas 

1 1-52 scherzo “mefístico” 

2 53-88 valsa quinária 

3 89-115 scherzo “mefístico” 

4 116-135 valsa-preghiera 

5 136-160 estilo buffo + valsa-preghiera,       galop + valsa 

6 161-184 scherzo “mefístico” 

7 185-220 valsa quinária 

8 221-247 scherzo “mefístico” 

 
Quadro 6.3 – Referências tópicas do terceiro movimento.  

 
 
 

Unidade 1 

O scherzo, colocado em seu local tradicional, não pode ser considerado como 

representante de uma tópica, pois não foi importado de um contexto diferente. No 

entanto, neste movimento, existem outros elementos musicais importados de outros 

contextos que, somados ao scherzo, conferem-lhe um caráter especial e distintivo, 

ou marcado, na terminologia de Hatten. O ostinato grave do piano (sugerindo um 

galop), a escala de tons inteiros com vários trítonos, a sequência de acordes 

aumentados em movimento paralelo, o compasso quinário em andamento rápido, as 

oitavas “gargalhantes”, entre outros elementos, geram um sentido de rispidez, 

aspereza e deformidade caricata, que podem ser associados ao estilo demoníaco 

(DICKENSHEETS, 2012, p. 118-119). Dickensheets cita, como um exemplo, o estudo 

transcendental Wilde Jagd de Liszt (figura 6.5).  
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Figura 6.5 – Liszt, Étude d’exécution transcendante n. 8, primeiros compassos.  

 
 

Outro recurso expressivo do estilo demoníaco, apontado por Dickensheets, é 

a “corrupção da santidade”. Berlioz, por exemplo, em sua Symphonie Fantastique, 

“corrompe” o cantochão do Dies Irae ao colocá-lo em meio a uma dança de bruxas. 

No caso deste movimento de Nepomuceno, como pode ser inferido da figura 6.1, o 

solene e lento stile narrativo em modo frígio, do primeiro movimento, é transformado 

em uma figura rápida, de metro irregular, em tons inteiros, com trítonos melódicos. 

Aqui também há o simbolismo do trítono, chamado na Idade Média de diabolus in 

musica. Nepomuceno já havia usado esse simbolismo em sua canção Oração ao 

Diabo, de 1899, que inicia com oitavas por movimento contrário em tons inteiros (TI1).  

 

 

Figura 6.6 – Nepomuceno, Oração ao Diabo, primeiros compassos.  
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Grábocz (2009, p. 277) identifica a tópica de scherzo démoniaque, porém 

optou-se por nomeá-lo de scherzo mefístico em alusão a Mefistófoles ou Mefisto, 

personagem do Fausto de Goethe, fazendo assim um paralelo com o início da 

transição do primeiro movimento, que foi chamado de fáustico.  

 

Unidade 2 

A unidade faz referência à valsa, porém, uma valsa trucada ou “manca”. 

Tomando as valsas de Chopin como modelos, algumas comparações podem ser 

feitas. O padrão rítmico executado pelo violoncelo em pizzicato lembra um padrão 

alternativo da valsa, como na op. 69, n. 1, de Chopin, conforme a comparação na 

figura 6.7.  

 

 

 

 

 

 
Figura 6.7 – Comparação entre os padrões rítmicos de Nepomuceno (no alto) e a Valsa op. 69, n. 1, 

de Frédéric Chopin.  
 
 
 

As figuras ondulantes do violino também são típicas da valsa, mas em 

Nepomuceno falta uma colcheia, conforme a comparação da figura 6.8.  
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Figura 6.8 – Comparação entre as colcheias ondulantes de Nepomuceno (no alto) e a Valsa op. 64, 

n. 1, de Frédéric Chopin.  
 
 
 

Outro elemento típico das valsas, também usado por Nepomuceno, são os 

trilos. A valsa de Chopin da figura 6.8, por exemplo, inicia com um trilo.  

 

Unidade 3 

Análoga à unidade 1.  

 

Unidade 4 

Percebe-se aqui uma mescla de tópicas, ou seja, um tropo. O compasso 3/4 

e os trilos sugerem, inicialmente, que uma valsa está para começar. Mas o que 

realmente acontece são gestos melódicos que lembram a preghiera do segundo 

movimento. Alguns trilos ainda acontecem sugerindo a valsa.  

 

Unidade 5 

Na unidade 5 acontece uma justaposição de tópicas conflitantes, ou seja, não 

há formação de uma mescla. Enquanto na unidade 4 acontece uma fusão entre valsa 

e preghiera, aqui há uma contradição entre o estilo buffo e os gestos de valsa. O 

trecho se inicia com uma figura jocosa (estilo buffo) que lembra um momento do 

terceiro movimento (Mefistófoles) da Sinfonia Fausto de Liszt (figura 6.9). 

 

? 
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Figura 6.9 – Comparação entre os c. 134-138 do terceiro movimento do Trio e um excerto do terceiro 
movimento (Mefistófoles) da Sinfonia Fausto  de Liszt.  

 

Enquanto o piano continua com mais alguns acordes quebrados, as cordas 

executam trilos valsantes. Em seguida, após um compasso de pausa, o trecho inicial 

da valsa-preghiera aparece, mas é interrompido por trilos nas cordas. Nova pausa, e 

o piano, sozinho, retoma o ostinato que dominou boa parte do movimento, 

evidenciando uma tópica que estava em segundo plano, o galop, uma dança de baile, 

rápida, muito popular no século XIX. É um galop quinário, mas o efeito de cavalgada 

ainda assim é conseguido. Esse galop é interrompido duas vezes por trilos nas 

cordas. Por fim, na transição que se segue, a contradição tópica é reforçada pela 

polimetria entre cordas e piano. As cordas evidenciando o padrão típico da valsa 

(compasso 3/4) e o piano tocando o galop quinário. O efeito expressivo de toda a 

unidade é realmente irônico, confirmando o que Hatten (2014, p. 515) chama de tropo 

de ironia.   

 

Unidades 6, 7 e 8 

Análogas às unidades 1, 2 e 3.  
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6.2.2 Tabela Paradigmática 

Como existem basicamente quatro diferenciações tópicas e/ou tropológicas 

neste movimento, então são quatro os paradigmas, gerando a tabela paradigmática 

do quadro 6.4 

 

scherzo 

mefístico 

valsa 

quinária 

valsa-

preghiera 

oposições 

irônicas 

1 2   

3  4 5 

6 7   

8    

Quadro 6.4 – Tabela Paradigmática do terceiro movimento. 
 
 

Em que pese a simplicidade da forma paradigmática, é possível inferir que o 

scherzo mefístico domina o caráter expressivo do movimento, visto que ele aparece 

quatro vezes. Em segundo lugar, a valsa quinária é a tópica mais frequente. Por outro 

lado, a maior expansão narrativa se dá com as tópicas que aparecem apenas uma 

vez. 

6.3 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA NARRATIVA E INTERTEXTUALIDADE 

O relato hermenêutico que busca pela trajetória narrativa é realizado por meio 

de considerações multivalentes2, admitindo que todo elemento estrutural é expressivo 

e vice-versa. O jogo opositivo entre esses elementos expressivo-estruturais revelará 

o arquétipo narrativo da ironia, quando acontece a derrota de uma hierarquia que 

impõe ordem por uma transgressão. No entanto, segundo Frye (2014, p. 368-369), 

quando se trata da ironia e da sátira, “não conseguimos encontrar esses padrões 

simplesmente no aspecto mimético ou representacional de tal literatura, pois esse 

aspecto é relativo ao conteúdo e não à forma”. Assim sendo, o sentido arquetípico da 

narrativa irônica do terceiro movimento do trio de Nepomuceno é alcançado em sua 

relação intertextual com as convenções da forma scherzo-trio. Nesse sentido, este 

movimento dialoga intertextualmente com toda a literatura clássico-romântica de 

_____________ 

2 Consultar o diagrama multivalente ao final deste capítulo.  
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scherzos. 

O tratado de composição de Carl Czerny (1848a) traz as convenções do 

scherzo e nomeia as obras de Beethoven como modelos máximos dessa forma 

musical, o qual é seguido por d’Indy (1909). O quadro 6.5 traz um resumo das 

características dos scherzos beethovenianos, representando a ordem, e sua 

transgressão pelo scherzo de Nepomuceno.  

 

Aspectos convencionais do Scherzo 
(hierarquia que impõe ordem) 

Modelo Beethoven 

Nepomuceno 
Trio, III 

Forma: Scherzo – Trio – Scherzo  Mantém a forma convencional (ordem) 

Estrutura tonal entre scherzo e trio: mesma 
tonalidade ou tonalidades muito vizinhas 

IV, VII, I, tons inteiros (transgressão) 
 

Hipermetro claro de 4 compassos scherzo: sim;    
trio: não (transgressão) 

consonância métrica dissonância métrica (transgressão) 

compasso 3/4 rápido compasso 5/8 (transgressão) 

tópica heroica  tópica diabólica (transgressão) 

Quadro 6.5 – Ordem e Transgressão 

 

Esses elementos transgressivos são reforçados pelo tropo de ironia do trio, 

gerando uma narrativa de negação e subversão. Nas palavras de Almén (2008, p. 

169), “ela nos lembra da irrealidade de nossos ideais, destrói nossas convicções e 

deixa de lado nossas convenções”3. Ao subverter as convenções e ideias associadas 

ao scherzo, a ironia da narrativa faz com que os ouvintes antecipem o que vai 

acontecer musicalmente dentro de um âmbito de expectativa gerado pelas 

convenções. Quando essas expectativas são frustradas, como na valsa quinária, 

surge um sentido de surpresa ou desorientação.  

_____________ 

3 […] it reminds us of the unreality of our ideals, shatters our convictions, and throws aside our 
conventions (ALMÉN, 2008, p. 169).  
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6.4 DIAGRAMA MULTIVALENTE DO TERCEIRO MOVIMENTO 

 

 

 

Funções  
Formais 

SCHERZO TRIO SCHERZO 

A B A’ A B A B A  

Compassos 1 53 89 116 136 161 185 221 

Tonalidade i            iii I           IV              I i VII          IV VII i V      I      V i 

 
Fraseologia ant        conseq.    trans cadeia de frases ant          cad cadeia de frases fragmentos antecedente 

cadeia de 
frases 

antecedente 

Tópicas scherzo mefístico valsa quinária 
scherzo 
mefístico 

valsa- preghiera 

buffo + valsa-
preghiera 
 
galop+ valsa 

scherzo 
mefístico 

valsa 
quinária 

scherzo 
mefístico 

 

Andamento Com spirito Quasi andante 
a tempo 
Giocoso 

Tempo I 

Dinâmica 

Narratividade 

transgressão  transgressão transgressão transgressão transgressão transgressão transgressão transgressão 

 

Forma convencional do Scherzo-Trio  (ordem) 
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6.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

A análise estrutural do terceiro movimento indica uma forma convencional de 

scherzo-trio com seções bem distintas. Os temas também mostram clareza formal e 

diferenciação, transmitindo um sentido de simetria. O princípio cíclico se faz presente 

desde o início, sendo tema principal do scherzo uma clara derivação do tema-

personagem do primeiro movimento.  

Na análise do conteúdo expressivo, o movimento foi segmentado em oito 

unidades com diferenciação temática e tópica. Foi possível reconhecer quatro 

oposições tópicas fundamentais. Cada uma dessas tópicas faz referência a um tipo 

de estilo familiar, porém com algum grau de deformação ou em contradição tópica: 

um scherzo quinário, uma valsa quinária, um galop em contradição com uma valsa, 

etc. Assim, o movimento transmite, de forma geral, o sentido do tropo de ironia.  

Por meio da consideração multivalente das características estruturais e 

expressivas, foi possível traçar uma trajetória narrativa para o movimento, sendo 

reconhecido o arquétipo narrativo da ironia, no qual a hierarquia que impõe ordem é 

derrotada pela transgressão. A ordem é representada intertextualmente pela 

convenção formal do scherzo-trio e a transgressão pelas deformidades tópicas e 

tropológicas do conteúdo expressivo. 
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7 QUARTO MOVIMENTO 

7.1 ANÁLISE ESTRUTURAL1 

O quarto movimento tem 390 compassos e segue o plano formal de uma 

sonata, com introdução e coda. O quadro 7.1 sumariza o esquema formal e o quadro 

7.2 aponta as relações entre as fundamentais das tonalidades. 

 

FUNÇÃO FORMAL COMPASSOS TONALIDADE PARADIGMA DE 
FRASE 

EXPOSIÇÃO    

Introdução Temática 1-17 dó  fr → si loc → tríades 

aum 

fragmentário 

Tema Principal 18-39                 fá  m período híbrido com 
duas sentenças 

“frouxas” 

Transição – parte 1 40-49 fá  m → Dó M→ mi  m cadeia de frases 

Transição – parte 2 50-56 dó m → HEX → domin7s fragmentária 

Transição – parte 3  57-64 série de domin7s fragmentária 

Tema Subordinado   pequeno ternário 

    -introdução temática 65-69 Ré M frase 

    -exposição (A) 70-88 Ré M fragmentos em cânone 

    -meio contrastante 89-112 Si M → Dó M polifonia imitativa 

    - recapitulação 113-133 Ré M fragmentos em cânone 

Introdução transitiva 134-142 Ré M → fá m fragmentário 

DESENVOLVIMENTO    

Seção 1 143-159 fá m → domin7s  ideia básica de TP em 
polifonia imitativa 

Seção 2 160-173 fá  m → Fá  M  ideia básica de TP em 
polifonia imitativa 

Seção 3 174-198 fá m → domin7s → lá m → 

triades aum. → dó  m 

polifonia imitativa com 
material do TS 

Seção 4 199-221 dó  m → ré m  fragmentário 

Retransição – parte 1 223-231 encadeamento de semi-
diminutos 

fragmentário 

Retransição – parte 2 232-241 fa  m fragmentário 

RECAPITULAÇÃO    

Introdução Temática 242-257 dó  fr → si loc → tríades 

aum 

fragmentário 

Tema Principal 258-279                 fá  m período com 
sentenças “frouxas” 

Transição – parte 1 280-289 fá  m → Dó M→ mi  m cadeia de frases 

Transição – parte 2 290-296 dó m → HEX → domin7s fragmentária 

Transição – parte 3 
com final ajustado 

297-304 série de domin7s fragmentária 

Tema Subordinado 
Ajustado 

  pequeno ternário 

_____________ 

1  A partitura com anotações analíticas encontra-se no Anexo A.  
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    -introdução temática 305-309 Fá  M frase 

    -exposição (A) 310-328 Fá  M fragmentos em cânone 

    -meio contrastante 329-352 Mi  M → Mi M polifonia imitativa 

    - recapitulação 353-374 Fá  M fragmentos em cânone 

Fechamento 375-381 Fá  M fragmentário 

CODA 382-390 Fá  M frase final 

Quadro 7.1 – Esquema Formal do quarto movimento do Trio. 

 

 

FUNÇÃO FORMAL TONALIDADE 

EXPOSIÇÃO  

Introdução Temática  v → si loc → tríades aum 

Tema Principal                 i 

Transição – parte 1         i → V→ VII 

Transição – parte 2 v → HEX → domin7s 

Transição – parte 3  série de domin7s 

Tema Subordinado  

    -introdução temática VI 

    -exposição (A) VI 

    -meio contrastante IV → V 

    - recapitulação VI 

Introdução transitiva VI → i 

DESENVOLVIMENTO  

Seção 1 i → domin7s 

Seção 2 i → I 

Seção 3 i → domin7s → iii → 

triades aum. → v 

Seção 4 v → vi  

Retransição – parte 1 encadeamento de semi-
diminutos 

Retransição – parte 2 i 

RECAPITULAÇÃO  

Introdução Temática  v → si loc → tríades aum 

Tema Principal                 i 

Transição – parte 1         i → V→ VII 

Transição – parte 2 v → HEX → domin7s 

Transição – parte 3 
com final ajustado 

série de domin7s 

Tema Subordinado 
Ajustado 

 

    -introdução temática I 

    -exposição (A) I 

    -meio contrastante VII → VII 

    - recapitulação I 

Fechamento I 

CODA I 

 
Quadro 7.2 – Relações entre as tonalidades do quarto movimento tendo como referência fá menor.  
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7.1.1 Exposição 

Cumprindo os quesitos do princípio cíclico, o quarto movimento é uma 

reelaboração temática e motívica dos movimentos passados. Seguindo o proposto 

por d’Indy, há o tema cíclico, chamado de tema-personagem, e o motivo cíclico.  O 

tema-personagem é a monodia inicial da introdução do primeiro movimento e o 

motivo cíclico é o motivo p, que aparece, pela primeira vez no compasso 11 do 

primeiro movimento. Se no segundo e terceiro movimentos eles funcionavam como 

coadjuvantes, neste eles são protagonistas. 

O movimento se inicia com uma reelaboração da introdução lenta do primeiro 

movimento. Ela passa a fazer parte da exposição como introdução temática, visto 

que é também recapitulada. A monodia, no piano, começa com aumentação rítmica, 

em dó  frígio, e é interrompida. As cordas, em stretto, apresentam o motivo p e o 

desenvolvem um pouco mais (figura 7.1).  O motivo inicial da monodia é executado 

novamente, em si lócrio, e as cordas continuam nesse modo até ser formado o 

intervalo mi – sol , preparando a continuação da monodia em lá eólio. Segue o 

encadeamento de duas tríades aumentadas e o violino toca uma variação (inversão 

+ continuação cromática) do motivo p. Nos c. 15-17, essa versão de p ganha 

importância e forma uma sequência cromática descendente que prepara a entrada 

do tema principal.  

O tema principal é formado a partir da inversão de p e a continuação 

cromática, compondo um período híbrido com duas sentenças “frouxas” como 

antecedente e consequente (figura 7.2). A alta densidade cromática e intensa 

fragmentação dificultam a identificação das progressões harmônicas2. 

 

_____________ 

2 Portanto, o que está assinalado na partitura anotada é apenas uma possibilidade, sendo possíveis 
outras soluções e interpretações.  
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Figura 7.1 – Derivações temáticas do início do quarto movimento.  
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                                                                                                        Apresentação 
 

                                                                                                         

                                                                                                                                  ideia básica 

 

 

                                Continuação 

                              i.b.c (repetição)  

                  ideia contrast.              ½ i. b.                   i. c.                      frag.                        mod.          →           seq.                    

 

 

 

                                     Apresentação 

                            frag.                          i. c.                     i.c. (repet.)             liquid.           

 

       i. b.                                          i.  b. (rep.) 

 

 

                                                                       Continuação                                                 liquid. 

 

       
i.c.                       frag.                     seq                        seq                        

 
 

Figura 7.2 – Estrutura fraseológica do Tema Principal do quarto movimento.  

 

  ANTECEDENTE 
(violino) 

    ideia básica composta 
 

  CONSEQUENTE (violoncelo) 
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A transição está dividida em três partes, sendo também possível interpretá-

la como fazendo parte de um grupo temático principal. Optou-se aqui por classificá-

la como transição porque ela parece cumprir uma função transitiva ao desestabilizar 

tematicamente o tema principal, “limpando o caminho” para o tema subordinado. A 

terceira parte da transição é curiosamente composta sobre uma cadeia de acordes 

de sétima de dominante, que nem sempre se conectam pela função de dominante, 

mas também cromaticamente e por proximidade. 

O tema subordinado, um pequeno ternário, é mais estável e diatônico e está 

claramente em Ré Maior, a submediante maior, na mesma tonalidade do tema 

subordinado do primeiro movimento. A parte A é um cânone à 8.ª sobre um extenso 

ostinato de I grau do piano. Ela também é derivada do primeiro motivo do tema-

personagem (figura 7.3).  A parte B é mais cromática e passa por Si Maior, Dó Maior 

e dó menor. Ao reprisar a parte A, o cânone (nas cordas) permanece inalterado, mas 

sobre o ostinato do V grau. Antes de começar o desenvolvimento, ocorre uma 

introdução transitiva, na qual o motivo da parte A do tema subordinado é sequenciado 

cromaticamente.  

 

 

 

 

 

Figura 7.3 – Derivação motívica do Tema Subordinado do quarto movimento.  
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7.1.2 Desenvolvimento 

Este longo desenvolvimento está dividido em quatro seções, além da 

retransição. Aqui, nem sempre se pode identificar com precisão os encadeamentos 

harmônicos, devido a densidade do cromatismo, bem como a frequente “sensação” 

que o entrelaçamento cromático e contrapontístico das cordas está em desacordo 

com as harmonias do piano. A seção 1 (fá menor) retoma, em polifonia imitativa, o 

material do tema principal e, ao final, ocorre um encadeamento cromático entre 

acordes de sétima de dominante, seguidos por cromatismo por movimento contrário 

em contraponto linear. Na seção 2 (fá  menor), ainda com o material do tema 

principal, o piano toca acordes amplos, com mais clareza harmônica. A seção 3 

retoma fá menor e passa a trabalhar o material temático da seção B do tema 

subordinado, com um encadeamento de tríades aumentadas. Segue a modulação 

para lá menor e o trecho é “reescrito” nas mesmas proporções harmônicas que 

acabaram de ser ouvidas. A seção 4, em dó  menor, alterna entre o piano solo e o 

recitativo das cordas. A retransição conduz novamente para fá  menor, primeiro 

aproveitando o material do recitativo e depois da parte A do tema subordinado.  

7.1.3 Recapitulação  

A recapitulação tem início no c. 242. Toda a introdução temática, o tema 

principal e quase toda a transição reaparecem quase ipsis litteris. Uma diferença 

notável acontece entre os c. 256 e 259. Os acordes aumentados, que na exposição 

desciam um semitom, agora sobem, gerando também um cromatismo ascendente da 

ampliação do motivo p. E o tema principal, que começava sobre oitavas cromáticas 

descendentes, agora é amparado durante dois compassos pela nota dó , sugerindo 

a harmonia do V grau. A próxima alteração ocorre no c. 304, quando aparece a 

dominante da dominante para conduzir à Fá  Maior e toda a seção seguinte é 

reescrita a partir dessa tonalidade, ajustando as outras tonalidades às mesmas 

proporções harmônicas da exposição. O que era a retransição, na exposição, 

transforma-se em seção de fechamento, com acordes em confirmando Fá  Maior. 

Nos c. 378-379 acorre um pequeno desvio para o sexto grau rebaixado, desvio esse 

negado pelas cordas que insistentemente repetem o motivo inicial do tema-
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personagem, que iniciará a Coda. 

7.1.4 Coda 

Finalmente, o movimento e a obra como um todo alcançam seu fim, com a 

reafirmação do tema-personagem, transformado em tonalidade maior (Fá  Maior). Ele 

reaparece em , em oitavas, no piano e nas cordas. Assim, este tema-personagem 

funciona como uma espécie de moldura para obra, que finaliza com uma cadência 

plagal.  

 

7.2 ANÁLISE DO CONTEÚDO EXPRESSIVO 

7.2.1 Segmentação e Descrição 

Foram identificadas vinte e sete unidades de significado neste movimento. O 

quadro 7.3 apresenta todas elas com suas respectivas referências tópicas.  

 

Unidade Compassos Referências tópicas 

1 1-17 Stile narrativo + pianto 

2 18-39 pianto cromático + lamento 

3 40-49 agitato 

4 50-56 pianto cromático (polifonia imitativa) 

5 57-64 agitato 

6 65-88 Marcha + valsa 

7 89-112 espressivo-agitato 

8 113-133 Marcha + valsa 

9 134-142 marcha,       galop 

10 143-159 pianto cromático + barcarolle 

11 160-173 pianto cromático (polifonia imitativa) 

12 174-198  espressivo-agitato 

13 199-206 Bravura 

14 208-213 Recitativo  

15 214-221 Bravura 

16 223-231 Recitativo 

17 232-241 Marcha + Valsa 

18 242-257 Stile narrativo + pianto 

19 258-279 pianto cromático + lamento 

20 280-289 agitato 

21 290-296 pianto cromático (polifonia imitativa) 

22 297-304 agitato 
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23 305-328 Marcha + valsa 

24 329-352 espressivo-agitato 

25 353-374 marcha +valsa 

26 375-381 marcha 

27 382-390 stile narrativo 

Quadro 7.3 – Unidades e referências tópicas do quarto movimento do Trio.  
 

 
 

Unidade 1 

Repetição, vinda do primeiro movimento, do tropo de stile narrativo e pianto. 

Enquanto no primeiro movimento acontecia uma sobreposição, aqui ocorre uma 

justaposição. Ao final da unidade, uma sequência do pianto cromático faz uma 

descida também cromática reforçando o sentido trágico.  

 

Unidade 2 

O piano executa longas descidas e subidas cromáticas, uma intensificação e 

exagero do passus duriusculus, uma espécie de grande lamento, que gera 

instabilidade. Sobre essas descidas e subidas o pianto cromático acentua ainda mais 

o caráter pungente da unidade.  

 

Unidade 3 
Tópica identificada por Grábocz (2009) para a música de Liszt, fazendo parte 

dos temas agitato.  

 

Unidade 4 

Retomada do pianto cromático, agora sem o lamento.  

 

Unidade 5 

Análoga à unidade 3. 

 

Unidade 6 

O tropo de marcha e valsa foi identificado por Hatten (2004) na música de 

Schumann e Schubert. Apesar do compasso 3/4, o sentido das colcheias, síncopas 

e hemíolas, além da dinâmica , transmitem o sentido de uma marcha. 
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Unidade 7 

O espressivo-agitato é a fusão de melodias líricas com acompanhamentos 

agitato.  

 

Unidade 8 

Análoga à unidade 6.  

 

Unidade 9  

O compasso muda para 2/4 e evidencia o sentido da marcha. Ao final, uma 

lembrança do galop do terceiro movimento.  

 

Unidade 10 

Na unidade 10, o pianto cromático se sobrepõe a um acompanhamento de 

barcarolle, formando um tropo.   

 

Unidade 11 

Análoga à unidade 4. 

 

Unidade 12 

Análoga à unidade 7. 

 

Unidades 13  

A tópica de bravura, que apareceu no primeiro movimento, volta ciclicamente 

neste também.  

 

Unidade 14 

Recitativo entre violoncelo e violino, gerando contraste com a tópica de 

bravura.  

 

Unidade 15 e 16 

Alternância entre bravura e recitativo. 

 

Unidade 17 

Análoga à unidade 6.  
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Unidade 18-26 

Análogas às unidades 1 a 9.  

 

Unidade 27 

Finaliza o movimento com o stile narrativo puro, sem tropificação.  

 

Neste movimento foi possível estabelecer oito paradigmas, como explicitados 

no quadro 7.4. O quadro 7.5 é a tabela paradigmática resultante.  

 

A stile narrativo E espressivo-agitato 

B pianto cromático F marcha 

C agitato G bravura 

D marcha-valsa H recitativo 

Quadro 7.4 – Os oito paradigmas resultantes das afiliações tópico-temáticas. 

 

A B C D E F G H 

1 2 3      

 4 5 6 7    

   8  9   

 10       

 11   12  13 14 

      15  16 

   17     

18 19  20      

 21 22  23  24    

   25   26   

27        

Quadro 7.5 – Tabela paradigmática das 27 unidades do quarto movimento. 

 

Além dessas referências tópicas mais salientes, há a ocorrência, durante todo 

o movimento, de um elemento expressivo-estrutural que atua em um segundo nível 

de significação. É o fi-sol-le (#4-5-b6), uma variante inversa do le-sol-fi-sol, servindo, 

segundo Byros (2014, p. 405-409), como representação da via dolorosa do Cristo, 
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especialmente nas Missas de Haydn e Mozart, como na figura 7.4.  O le-sol-fi-sol 

também ocorre neste quarto movimento, mas apenas duas vezes.  

 

 
Figura 7.4 – Haydn, Missa “Theresa”, Crucifixus, c. 79-82 (BYROS, 2014, p. 407).  

 

7.3 ANÁLISE DA TRAJETÓRIA NARRATIVA  

Utilizando a tabela paradigmática, pode-se averiguar a quantidade de 

ocorrências dos paradigmas expressivos, conforme o quadro 7.6.  

 

A B C D E F G H 

3 6 4 5 3 2 2 2 

Quadro 7.6 – Somatório de ocorrências dos paradigmas. 

 

É possível extrair da tabela que predominam como entidades expressivas o 

pianto cromático e o tropo de marcha e valsa. Tal dado é muito significativo, pois o 

pianto cromático é representante do campo tópico trágico e a marcha-valsa, mais 

diatônica e em modo maior, representa uma oposição e até mesmo a possibilidade 

de superação da tragédia. Também pode-se perceber que a maior expansão 

narrativa acontece com G e H, bravura e recitativo. Isso também pode ser 

interpretado como índices do campo trágico, ou da solidão trágica do herói, 

representados pelo piano solo ou pelas cordas sem acompanhamento. 

Na análise do primeiro movimento, muito se conceituou sobre aspectos do 

trágico enquanto arquétipo narrativo e expressivo. É preciso, porém, recordar que o 

chamado erro trágico é expiado no sacrifício comunitário, expressando a estrutura 

comunitária mítica. Ou seja, a possiblidade de transcendência só pode acorrer se a 

ordem comunitária ascender de nível e ela mesma participar do movimento de 

transcendência. Esse elemento comunitário é representado nesta obra pela monodia 

em stile narrativo, o tema-personagem. No primeiro movimento esse elemento foi 
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repetido em modo menor em sua coda, tal qual estabelecido na introdução, levando 

a um anticlímax, frustrando o esquema de mudança de estado do gênero expressivo 

trágico-para-transcendente.  

O protagonista deste quarto movimento continua associado à transgressão, 

uma vez que uma narrativa trágica envolve a derrota da transgressão por uma 

hierarquia que impõe ordem. Na introdução temática, a ordem trágica é 

reestabelecida: modo menor, andamento lento, gestos de pianto, registro grave, 

dinâmica predominantemente suave. O piano inicia em oitavas graves, 

estabelecendo seu papel de narrador. A introdução termina com a intensificação do 

sentido trágico ao retomar o pianto cromático da segunda seção da Introdução do 

primeiro movimento. Sob esse trecho, ainda lento, uma  descida cromática em oitavas 

no piano, esquema tradicional do lamento, reforça o sentido de queda, de descenso, 

típico do campo trágico.  

Na exposição, o tema principal e a transição contribuem para o reforço da 

ordem trágica. Em segundo plano, porém, ocorrências do fi-sol-le, esquema 

espelhado do le-sol-fi-sol aparecem como promessas de superação. Isso se dá a 

partir do c. 20, quando acontece uma grande subida cromática, que também pode 

ser interpretada como representação da via dolorosa. Esse elemento expressivo-

estrutural tem um sentido simbólico duplo, pois ao mesmo tempo que representa dor 

e sofrimento, também representa um caminho de elevação e superação. Ele cria um 

caminho comunicativo de correlação entre música e religião para expressar a máxima 

cristã de que “sem sacrifício não há salvação”. A exposição traz ainda o tema 

subordinado, representando a transgressão, em oposição à ordem trágica. O tropo 

de marcha e valsa opera em total oposição de caráter às tópicas dos compassos 

iniciais. O tema subordinado é derivado do tema-personagem, portanto cumpre o 

requisito de também representar o aspecto comunitário, ao contrário do tema 

subordinado do primeiro movimento. Para que haja transcendência, é necessário 

ainda cumprir o requisito de atingir a tonalidade de Fá  Maior. Mas na exposição, o 

tema subordinado ocorre em Ré Maior, fazendo parte de um jogo de oposições, 

promessas e frustrações. Assim, no final da exposição, c. 133-134, o acorde de Ré 

Maior pode ser ouvido em , em tópica de marcha, representando a vitória sobre a 

ordem. Mas logo em seguida, c. 137-138, ele desce meio tom, transformando-se no 

VI de fá menor, o que representa um descenso de 90º no círculo das quintas, gerando 
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a expectativa que a superação venha na recapitulação.   

No desenvolvimento, a ordem trágica ganha forças. Mas também é desafiada 

pelas tópicas de bravura e recitativo. Na retransição, apesar das tópicas tenderem a 

uma transgressão, a harmonia com semi-diminutos e em menor muda o caráter das 

tópicas envolvidas e reforça a ordem trágica. 

A recapitulação, a partir do c. 242,  repete quase ipsis literis a exposição. Na 

introdução, ocorre uma modificação interessante. Apesar de continuar afirmando a 

ordem trágica, nos c. 256 e 257 o fi-sol-le  ocorre no violino e no violoncelo em stretto, 

anunciando que a superação da ordem está próxima. A parada na nota dó , no piano, 

retira de cena o passus duriusculus descendente da exposição e os baixos do piano 

são ouvidos, agora, de forma ascendente. Ou seja, um obstáculo foi retirado, abrindo 

caminhão para a ascensão. Se o início do tema principal na exposição é marcado 

para trágico enquanto decadência, o início do mesmo tema, na recapitulação, é 

marcado para trágico enquanto ascensão. A figura 7.5 compara os trecho correlatos 

da exposição e recapitulação. 

 

 

 

 

Figura  7.5 – Comparação entre o início da exposição e o início da recapitulação.  

Descidas 
cromáticas. 
Esquema do 
lamento.  

Subidas 
cromáticas. 
Esquema da 

via dolorosa.  
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A transição continua a reforçar a ordem até o reaparecimento do tema 

subordinado, agora em Fá Maior. Na seção de fechamento, em marcha, o motivo 

derivado do tema-personagem aparece ainda quatro vezes, elevando a expectativa. 

Finalmente, o motivo desencadeia na monodia final, em Fá  Maior, transmitindo um 

sentido de superação da ordem, purgando comunitariamente o erro trágico e 

realizando o gênero expressivo trágico-para-transcendente.  

Segundo Hatten, o gênero expressivo funciona como uma chave 

interpretativa da obra, pois ao se atingir o final da obra reconhecendo o gênero 

expressivo, a mesma é reinterpretada em retrospectiva à luz desse esquema de 

mudança de estado. Parafraseando o que Hatten (1994, p. 286) disse sobre 

Beethoven, a transcendência musical atingida no final deste Trio é uma serena vitória 

espiritual sobre a realidade trágica, uma realidade que não pode ser cancelada, mas 

vivenciada com todas as suas tensões, no caso, por meio da metáfora musical.  
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7.4 DIAGRAMAS MULTIVALENTES DO QUARTO MOVIMENTO 

 

Funções 
Formais 

EXPOSIÇÃO 

Introdução Temática 

Compassos 1 15 

Unidades 1 

Tonalidade v                                          si locr.                                                                                 tríades aum. 

Fraseologia fragmentária ponte 

Tópicas Stile narrativo + pianto 

Andamento Largo assai e molto espressivo 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-
estruturais 

 
cromatismo 
descendente 

Narratividade ordem 
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Funções  
Formais 

EXPOSIÇÃO 

Tema Principal Transição Tema Subordinado Intro Transitiva 

 pt 1 pt 2 pt 3 intro. tem expos. meio contr recap.  

Compassos 18 40 50 57 65 70 89 113 134 

Unidades 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tonalidade i  i → V→ VII 
v → HEX → 

domin7s 

série de 
domin7s 

VI IV → V VI VI → i 

Fraseologia 
ant                 
consq 

 frases frag. frag. frase            frag (cân.) polif. imitativa frag. (can.) frag.  

Tópicas 
Pianto cromático 

+ lamento 
agitato pianto crom. agitato 

marcha 
+ 

valsa 

expressivo-
agitato 

marcha 
+ 

       valsa 
marcha 

Andamento Com moto Sostenuto A tempo Allegro Festivo 
Sostenuto 
 
a tempo 

Festivo 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-
estruturais 

passus 
duriusculus,  
fi-sol-le 
 

fi-sol-le  
fi-sol-le 
le-sol-fi-sol 

   fi-sol-le   

Narratividade ordem ordem ordem ordem trangr.  transgr.  transgressão transgressão transgressão 
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Funções  
Formais 

DESENVOLVIMENTO 

Seção 1 Seção 2 Seção 3 Seção 4 Retransição 

    parte 1 parte 2 

Compassos 143 160 174 199 208 214 223 231 

Unidades 10 11 12 13 14 15 16 17 

Tonalidade bi → domin7s i → I 

bi → domin7s → 
iii → triades aum. 

→ v 
v → vi encad. de ø7 i 

Fraseologia 
ideia básica de 
TP em polifonia 

imitativa 

 ideia básica 
de TP em 
polifonia 
imitativa 

polifonia imitativa 
com material do 

TS 
fragmentário fragmentário fragmentário 

Tópicas 
pianto cromático 

+ barcarolle 

pianto 
cromático 
(polifonia 
imitativa)  

espressivo-agitato Bravura  recitativo bravura recitativo 
marcha 

+ 
valsa 

Andamento Molto espressivo Energico 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-
estruturais 

passus 
duriusculus 

passus 
duriusculus fi-sol-le      

Narratividade ordem ordem ordem transgressão transgressão transgressão ordem ordem 
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Funções  
Formais 

RECAPITULAÇÃO 

Intro Temática Tema Principal Transição Tema Subordinado Ajustado Fechamento 

  pt 1 pt 2 pt 3 intro. tem. expos. meio contr recap.  

Compassos 242 258 280 290 297 305 310 329 353 375 

Unidades 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Tonalidade 
v → si loc → 
tríades aum 

i 
 i → V→ 

VII 

v → HEX → 

domin7s 

série de 
domin7s I VII → VII I I 

Fraseologia frag 
ant         
conseq 

 frases frag. frag. frase            frag (cân.) 
polif. 

imitativa 
frag. (can.) frag.  

Tópicas 
stile narrativo + 

pianto 
Pianto crom. + 

lamento 
agitato 

pianto 
crom. 

agitato 
marcha 

+ 
valsa 

expressivo-
agitato 

marcha 
+ 

       valsa 
marcha 

Andamento Largo come I.ª Com moto Sostenuto A tempo Allegro Festivo 
Sostenuto 
 
a tempo 

Festivo 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-
estruturais 

fi-sol-le fi-sol-le fi-sol-le  
fi-sol-le 
le-sol-fi-sol 

   fi-sol-le   

Narratividade ordem ordem ordem ordem ordem transgr.  transgr.  transgressão transgressão transgressão 
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Funções 
Formais 

CODA 

Compassos 382 

Unidades 27 

Tonalidade I 

Fraseologia frase monofônica 

Tópicas Stile narrativo  

Andamento 
Largo maestoso 

Dinâmica 

Outros elementos  
expressivo-
estruturais 

 

Narratividade ordem 
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7.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

A análise estrutural do quarto movimento revelou uma forma-sonata com 

quatro seções bem distintas: exposição, desenvolvimento, recapitulação e coda. Há 

um bom equilíbrio formal, que é tensionado por relações cromáticas densas, 

tonalidade flutuante e ambiguidades modais. O princípio cíclico, como recomendado 

por d’Indy, atinge aqui a sua expressão máxima, sendo o quarto movimento uma 

espécie e síntese dos outros movimentos. 

Na análise do conteúdo expressivo, o movimento foi segmentado em vinte e 

sete unidades com diferenciação temática e tópica. Em uma visão de conjunto, foi 

possível reconhecer o campo tópico trágico em diálogo com a forma sonata.  

A consideração multivalente das características estruturais e expressivas 

permitiu traçar uma trajetória narrativa para o movimento como uma resposta ao 

primeiro movimento.  Foi possível recontar, através da música, o enredo de um herói 

trágico em constante luta para a superação de uma ordem inexorável. Porém, desta 

vez o herói, por meio dos elementos expressivo-estruturais da forma sonata e da 

mudança de campo tópico, atinge a transcendência, não exatamente vencendo a 

hierarquia que impõe ordem, mas integrando-se a ela.  
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8 CONCLUSÕES FINAIS 

Nesta tese, foi explorada a interação entre análise estrutural e análise do 

significado no Trio de Alberto Nepomuceno. Utilizando uma abordagem multivalente, 

foi possível unir aspectos estruturais, tópicos, narratológicos e intertextuais. Acredita-

se que a combinação dessas técnicas analíticas possa vir a ter ramificações para a 

teoria musical, pois a combinação dessas teorias semióticas e narrativas com as 

funções formais pode produzir interpretações mais profundas e capazes de avaliar 

de forma mais adequada e perspicaz a literatura musical, especialmente a brasileira.  

No primeiro capítulo, foi situado o problema e apresentado o estado da arte 

dos estudos sobre Nepomuceno, sendo estabelecidas as hipóteses da investigação 

analítica, a fim de responder como os elementos expressivo-estruturais do Trio, 

aparentemente “modernos”, estabeleciam uma relação de continuidade com o 

passado musical.  

A aparente simplicidade do problema começou a ser desfeita no segundo 

capítulo, ao se levantar aspectos ideológico-musicais que fazem parte dos contextos 

temporais e sociais que sustentam a obra. Visto que nas primeiras décadas do século 

XX o Brasil tornara-se uma república em moldes franceses, o capítulo investigou as 

noções francesas de progresso, e suas consequências musicais, no início do século 

XX. Das quatro noções de progresso analisadas, a de progresso como uma espiral 

foi a mais defendida pelo conjunto de ideias da Schola Cantorum de Paris, 

especialmente pelo seu maior acólito, Vincent d’Indy. Para ele, o verdadeiro artista 

criador deveria unir tradição e novos materiais, desde que sólidos e coerentes.  

O terceiro capítulo apresentou os fundamentos teóricos dos procedimentos 

analíticos desenvolvidos no trabalho, escolhidos na tentativa de superar as limitações 

dos modelos binários ainda vigentes no campo da análise musical. Para isso foi 

recontada, de forma breve, a trajetória de incorporação do significado musical pelos 

estudos analíticos, pontuando que o significado musical não pode ser separado dos 

processos formais, sendo inerente à estrutura musical. Tal trajetória provocou uma 

mudança de paradigma e aproximou a análise musical da semiótica, florescendo 

assim o estudo das tópicas, dos esquemas, da narratividade e da intertextualidade. 

Neste trabalho, esses estudos foram unidos pelo princípio da multivalência.  

Os próximos quatro capítulos concentraram-se na análise multivalente de 

cada um dos quatro movimentos do Trio de Nepomuceno. A análise do primeiro 
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movimento revelou a presença de tópicas, tropos, gestos expressivos, amálgamas 

tópico-esquemáticos e alguns símbolos musicais que apontam para uma intersecção 

entre a forma expressiva da balada e a forma sonata, bem como a caracterização, 

por meio do campo trágico, de um enredo constituído por elementos expressivo-

estruturais que apontam para uma narrativa trágica-para-transcendente frustrada. Ao 

se considerar os resultados analíticos alcançados, foi possível também levantar a 

hipótese de uma intertextualidade poiética com o quarteto op. 7 de d’Indy, a qual 

Nepomuceno utilizou como recurso para corrigir de forma desviante seu precursor e 

evitar, dessa forma, um clímax musical prematuro. 

No segundo movimento, analisado no quinto capítulo, foi constatado ligações 

cíclicas e duas oposições tópicas fundamentais, sendo possível reconhecer o 

arquétipo narrativo do romance.  

No terceiro movimento, analisado no sexto capítulo, foi reconhecido o 

arquétipo narrativo da ironia, sendo a ordem representada intertextualmente pela 

convenção formal do scherzo-trio e a transgressão pelas deformidades tópicas e 

tropológicas do conteúdo expressivo. 

O sétimo capítulo trouxe a análise do quarto movimento, onde foi possível 

perceber que sua trajetória narrativa é uma resposta ao primeiro movimento. 

Articulando a forma sonata com a mudança de campo tópico, expressou-se 

plenamente, por fim, o gênero trágico-para-transcendente, apontando para uma 

realidade espiritual de salvação por meio do sacrifício, transvalorada em elementos 

expressivo-estruturais de natureza musical.  

Assim, o questionamento inicial foi respondido ao se demonstrar que os 

vários elementos novos e progressistas (para a época), como acordes aumentados, 

escalas de tons inteiros, escalas hexatônicas, modalismo com acordes paralelos e 

afuncionais, cromatismos intensos, tonalidades flutuantes com ligações tritônicas, 

metros irregulares, polimetria, entre outros, são equilibrados por meio de funções 

formais ligadas à tradição clássico-romântica, concretizadas e plenamente 

articuladas com pouca ambiguidade formal. E todos esses elementos se unem na 

tarefa de estruturarem expressões e/ou expressarem estruturas cujo objetivo é 

constituir uma rede de símbolos musicais introversivos e extroversivos. Em última 

análise, eles abrem canais de comunicação com a finalidade de transmitir arquétipos 

narrativos fundamentais da tradição artística ocidental.  
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Por conseguinte, este estudo multivalente sugere que Nepomuceno é um 

representante brasileiro da ideia de progresso como uma espiral. Seu Trio não é uma 

obra modernista, mas uma obra progressista no sentido de ser uma síntese entre a 

tradição formal e expressiva e o uso de novos materiais sonoros.  

Espera-se que este trabalho contribua com elementos que possam 

enriquecer mais as investigações sobre a obra de Nepomuceno e demonstrar a sua 

força dentro da história musical brasileira. Quem sabe o enfrentamento dos 

problemas aqui aventados possa ajudar a afastar um pouco mais a “lápide do túmulo” 

e preparar a “ressurreição” deste compositor de primeira grandeza. Acredita-se, 

ainda, que a multiplicidade analítica, aqui empregada, possa abrir novos caminhos 

para novos problemas.   
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ANEXO A –  

PARTITURA COM ANOTAÇÕES ANALÍTICAS DO TRIO DE 

NEPOMUCENO 
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                             INTRODUÇÃO 

                             Exposição 

         U. 1 (1-5)  

                              Stile narrativo 

 

                                 dó  frígio____________________________________________________               

 

 

                                                                           U. 2 (6-11) 

                                                               Barcarolle  

 

  (dó  frígio)_______________________________                                                               

                                                                              fá  m:  i7 __  (iv)  i   (iv  v)      i  __  (iv) i  (iv  v)      

                                                                               pedal (1) _______________________________                                                                             

 

 

 

a 

b 

mot. n 
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                  iv6
4
  __  (i7)  iv6

4
   (i7) iv6

4
         iv4

3
  __(VII7)  i   (v) VI7       VII  (i)  v (III) v  ii°     v   

         ped (1) _______________________________________                                                                               

 

 

 

       U. 3 (12-16) 

       Stile narrativo 

 

          fá  eólio___________________________________________  dó  frígio________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

#7 ap. 

a1 

mot. p 
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                                                                            U. 4 (17-23) 

                                                                            Barcarolle 

(dó  frígio)___________________________           

                                                     dó m:  “ II”        i     (III)   i7 (III  v   VI)        i    (v   III    v   VI  VII)  

                                                                                             Acorde pedal (i) _____________________________________ 

                                                                              

 

 

 

                    VI                  i                      VII          III              

                                              Mi  M:         V           I                V/iii              

                                                                          

 

b1 
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         Meio Contrastante 

          U. 5 (24-33) 

          Recitativo                                                                               arabesque                                                                                                                                      

 

          Mi M:  iii7    I6
4
     iii 6

4
          V 6

4
      I 6

4
   ii4

2
              

                                                                       Lá M: IVquar. IV4
2
  V4

3
           I  _____________________ 

                                                                                                    

                                                                                            

      

      recitativo                                                                                           arabesque 

 

     Dó M:   iii7       I6
4
      iii 6

4
           V 6

4
  V4

3
/IV   V4

3
/ VII            

                                                                          Fá  M:  IVquar.   V4
2
/ VII   V 4

3
      V      -9       (iv4

3
 )      V -9 

                                                                                          

 

4-3 

c 

d 

c1 d1 

 

Apjs (7as M) 
+        + 

Desliz. 
cromático 

Desliz. 
cromático 

Ap (7a M) 
+         
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                                                   U. 6 (34-36) 

                                                  Polifonia cromática (pianto) 

 

 

                                                     (3 semitons)                                (    (3 semitons)          

                   V -9                                                                                                                    Gerº3/iv  

                                                                                                                Trítono (6 semitons) 

                     

    Recapitulação                                           

   U. 7 (37-41) 

    Stile narrativo (piano) + pianto (cordas) 

 

       dó  frígio 

 

4ª 

ªª 

tríade      
aum. 

p 

p 

a2 
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                                                                                                           U. 8 (42-50) 

                                                                                                            

 

                                                                         sospiro 

 

                                                                                                              Mi M:    viiØ7___  I4
2
         iii

4

3
                          

 

 

 

                 iii7____  IV
4

2
 (V) vi

4

3
          viiØ

4

2
    vi7(IV

6

5
)  

                                                          fá m: v7 (III
6

5
) iv 6

5
       iiØ 6

5
  (iv13) VII4

3
  i 4

3
          v6

5
 ___     III6

5
  iiØ4

3
        

 

 

 

 pianto polifônico + 
barcarolle 

 

b2 

p 
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                                                 codetta 

 

                 iiØ6
5
 __(i7) VII4

3
 VI 4

2
               v   i (add 6) ...alternando....                              i (add6)          

                                          pedal (1) _________________________________________________                                                                             

 

        EXPOSIÇÃO 

        Tema Principal 

        U. 9 (51-71) 

        Appassionato-agitato – “Mar, noite”  

 

 fá  m:           i7               (VI6)          i7              (VI6
4
)                 i 6

4
                                (III6

5
)       

 

 

c2 

p 
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                  VI 4
3
                                   7                         4

3
                     7                                  iiØ 

4

3
 

 

 

 

                 i4
3
                                

                                    rém:      ii6
4
                                  iv6                               v             III6

5
               

 

 

 

 

 

(# 6) esc. m. mel. 

e 

e1 
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                iv7                                                                     VII11            i9                       

                                                                                      lá m:    iv9              iiØ
6

5
           III+               

 

 

 

   rém:         V2/iv                            iv                                 iiØ7                                                                                                                                                   

   lá m:       V2/VII                                                               v Ø7                   
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   lá m:     V+                                                                   i 7                    VI 6                i
 7                       VI6

4
                                                       

 

 

 

 

                i 6
4
                             III6

5
                               VI 4

3
                               7                        4

3
    

 

 

 

 

 

 

 

c3 
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                VI 7                          iiØ 
4

3
                                  i 4

3
                                

                                                                                                     fá m:      ii 6
4
                                                       

 

 

 

 

 fá m:        iv6                               v                  III 6
5
              iv7                                                                      

                                                                                    

 

 

 

(# 6) esc. m. mel. 

e2 

e3 
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        fá m:    VII11            i9                                                                                             i 6                              

                      dó m:    iv9                   iiØ
6

5
           III+                iiØ7                           iv 6                   

 

 

                                                        Transição (Tr 1) 

                                                        U. 10 (72-75)  

          Abruptio (gesto retórico)         “Fáustico” 

                      

 

dó m:         iiØ7               V/V                                                   

                        sol m:     V                        III+1                                                                                      

                                                 
1 Inicia-se aqui uma cadeia de tríades aumentadas, sendo momentaneamente suspensa a análise com 
algarismos romanos, substituídos por cifras alfabéticas.  

                         B 5+                    G5+/B                     G5+ 

p                                                                                          p 
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                 E5+/G#        A5+           A5+/E#                                     D5+/F#       G5+           G5+/D#    G5+/B 

              

 

 

                                                                                 U. 11  (76-78) 

                                                                                   Marcha + s. narrativo + resquícios         

“fáusticos” 

 

              E5+/B#       C E5+/B#      C A 5+  

                                                      fá  m:     V                 III+            VI               i      V7/VII   VII 

                                                                           

 

 

n 
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              VI 7                 iio 6
4
             VI 7                  iio 6

4
                   VI 7               iio 6

4
 

 

    Tr 2 

     U. 12 (79-82) 

    Marcha Narrativa                                                               Marcha Narrativa + estilo 

virtuosístico 

 

    fá   m:                                                                            i            v6         VI7             V 

 

 

 

a3 

“ 6
4
 trágico” 

a3 
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                                                                          Marcha Narrativa 

 

               VI 7           V            VI 7            V                              

                                                         lá m:  

 

 

               Marcha Narrativa + estilo virtuosístico 

 

                  i             v6              VI7             V                    VI 7            V              VI 7            V 

                                                                                                                           

  

 

sequência (3ª m acima) do trecho iniciado 

 no c. 79 

a4 
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     Tr 3 

     U. 13 (87-93) 

       Polifonia imitativa                                                                  Lamento  

 

lá m:        III 6          VI 6     III
6
4
        IV6

5
                                                               ( 6)                            mi  

             

                              sol m:         V6
5
              i          iv7         i      V7 /III       vi Ø 7                                                                                                             

                                                                                                    Tr 4 

                                                                                                     U. 14 (92-97)  

                                                                                                      Ombra I  

 

               mi                                                   ré                                  ré  Le 

sol m:     VI 7                  iv 6
5                                                      i 

6
4
                                      V 

3
4
2
 / II                                              

                                                                                            dó m:          V 
3
4
2
 / VI  

passus duriusculus 
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                  dó                                         si 

 sol m:        V2                                                               

  dó m:        V2 / V                                       vii —7                 iii 6
4
                V2 / V     

 

                                                                                                       Tr 5 

                                                                                                       U. 15 (98-104) 

                                                                                                         Ombra II    

 

dó m:       vii —7                 iii 6
4
                   V2 / V                                       vii —7                  

                                                                                                         ré m:              iio 
6

4
 

 

  sol                                         fi                                         sol 
 

p 
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ré m:       Fr 4
3
                              iiØ 4

3
 ___________________   + (n.p.)                            iiØ 6

5
                     

 

 

 

 

                   iv               i6                            iiØ 7                                + (bord.)                     iiØ 7                                                                                   

                                   

                                 

 

 

Le                           Sol                             Fi                          Sol 

4              3 
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                                                                                                            Tema Subordinado 

                                                                                                             exposição 

                                                                                                            U. 16 (105-112) 

                                                                                                             Canção de ninar 
(“Pastoral”) 

 

                iiØ 7                                              + (ap)                    Pedal ré – lá (cello)________________ 

                                                                                                          Ré M:        I                  V7    

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

                    ii                       I7        vi7            I9 _________  vi      IV             ii___________________ 

 

 

+ ap 

 

+ 

“murky bass” 

f 
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______________________________________________________________________ 

                 IV______   V______      IV______ V______   vi   I9        vi    ii             I7_____________ 

                                                                                                                  si m:      III7 

     

      meio contrastante 

     U. 17 (113-120) 

      Cantilena lúgubre 

 

  pedal em si____________________________________________________________________ 

  si m:        i                                     iv 
6

4
                            v              iv 6

4
           ii                  i         

 

 

“murky bass” 

dobras 

g 
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  pedal em si __________________________________________________________________ 

 Si  M:       I                                   IV 6
4
                           V               IV 6

4
             vi6              V7      

                                                                                                                                 

,,, 

       retransição 

       U. 18 (121- 128) 

        Elegia 

 

                                                                                                                                sol  

fá  m:       i6                                    ( iiØ 7 )                             i6                                 ii 

 

h 
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                 fá                                 fá                                mi                               mi          

                                                           passus duriusculus 

fá  m :        i 7                                      

Ré M:         iii 7                              viiØ 4

3
 /vi                            viiØ 7 /ii                          I7                     

                                                                                       II 

        recapitulação 

      U. 19 (129- 144) 

       Canção de ninar em cânone  

 

                 ré 

Ré M:           I                 V 7 ______________   I _______________ IV 7               ii               I 7                 

 

 

pedal em ré - lá 

8ª f1 
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                I 7               vi________________ I9  ______________    I ______________     V 7 

 

       

                                             codetta                             

 

               V 7                   I _______________________________________________________________ 
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                I  ________________________7_________________________________________ 

 

 

   DESENVOLVIMENTO 

   Seção 1  

   U. 20 (145-153) 

     Appassionato-agitato (em cânone) 

 

sol m :     i        VI6  i    VI6   i7            VI6
4
          i 4

 3
          III4

3
            VI4

3
            

                                                                                 dó m:         III4
3
         iv

4

2
            v

4

3
          iv

4

3
            

 

 

8ª 

Sinédoque 

de Marcha 

Militar 

c4 
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                                                                                                               Seção 2 

                                                                                                               U. 21 (153-159)                                                                                                            

                                                                                                                 Bravura 

 

dó m :  VII7                       iv6
5
                v             iv7                III          II                       V7/ iii        

                                                                                               

 

                                                                                

 

               V6/ii                                V/V  _____________________________     III6 

 

 

 

c5 
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                                                          Seção 3 

                                                          U. 22 (159-164) 

                                                           Appassionato-agitato (em cânone) 

 

              III+                      V7                        i      VI6  i    VI6      i7               VI6
4
              i 4

3
             III4

3
             

 

                                                                                                          Seção 4 

                                                                                                           U. 23 (165-172) 

                                                                                                            “Polifonia” 

 

                 VI4
3
      

        fá m: III4
3
             iv

4

2
               III

4

2
 iv

4

3
  VII7 iv6   V          

                                                                         fá  m:  VII7        i6           ii                    i    ________________________       

 

Sinédoque 

de Marcha 

Militar 

c6 

c7 
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        i __________________     III ________________________________    VI _________________ 

                          Ré maior:      V  _______________________________      I   _________________ 

 

                                                                                                              

                                                                                                              Seção 5 

                                                                                                               U. 24 (173-186)  

                                                                                                               Cantilena lúgubre  

 
Ré maior:   I_______________________________    V

6

5
                               V+

4

3
  

                                                                                                            IV  
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                  V                  III+                V4
2
            III+            V

7
6
5
                               V7              V+         

                                 ii                                      v  

 

 

 

 

 

                   vi6         III+/vi                  IV                                V
7
6
 5

 /IV                        IV+ 
10
4
 2

 

                                                                                                                          

 

 

 

4ª J 
crom. desc. 

3ª 

M 

4ª J 

4ª J 
crom. desc. 

4ª A 
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      Mi M :    IV+
7
6
5
                              V

9

7
 / II                         V 9 ______________________________               

                                            

 

 

                                            Seção 6 

                                            U. 25 (187-199) 

                                              Canção de ninar + cantilena lúgubre + trêmulos 

                                             

 

                 IV                              trêmulo pedal em mi- si (I) até c.194 

                                                I                  vi         IV        ii              IV     V7      vi      iii     IV    vi7                               

crom. desc. 
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Mi M:           ii                 vi                  I               V _____      I             V _____       

                                                                     lá m:          V            V/V            VI              i       III   

 

 

 

 

   lá m:         VI               i       III           

   sol m:                                   V/VII    VII 7             i         7                                             VII 7              i         7                      

   Lá M:                                                             vii                  ii          iii        IV    I 
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                                                 U. 26 (199-203) 

                                                  arpeggio + resquícios da canção de ninar 

 

                                                     figuração pedal em ré-lá (IV) 

 Lá M:       ii          iii        IV      I      IV ___________________________________________________      

                                                   Retransição (RTr 1)                                   RTr 2 

                                                    U. 27 (203-204)                                        U. 28 (205-211) 

                                                   marcha narrativa +                                   polifonia imitativa     

                                                    coups d’archet (cordas) 

 

                 ___________________  i 

                                                     [lá m]                            [dó m]                   

                                                                                                          dó  m:    III 6       VI 6  III
6

4
  IV

6

5
 

                                                                                                                                              si m:      V
6

5
     

a4 
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                                                    lamento                                        

 

 

si m :            i         iv7    i      V7 /III   vi Ø 7                                 VI 7           iv 6
5                                     i 

6

4
                                                      

                                                                                       

 

       RTr 3 

       U. 29 (210-215) 

       Ombra I 

 

si m:             V 
3
4
2
 / II                      V2 

mi m:             V 
3
4
2
 / VI                      V2 / V                         vii —7            iii 6

4
            V2 / V     

 

 

     passus duriusculus 

le                        sol                            fi                              sol 
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                                                                                RTr 4 

                                                                                U. 30 (216-224) 

                                                                                Ombra II 

 

mi m:       vii —7           iii 6
4
            V2 / V                        vii —7                  

                                                                               fá  m:       iio 
6

4
            iiØ 4

3
            Fr 4

3
             

 

                                                                                                                      coups d’archet 

 

                 

                   iiØ 4
3
     + (n.p.)     iiØ 6

5
      iv     i6 _____  iiØ 7 _____ + (bord.)   iiØ 7___________________ 

 

                                                                                        

                      le          sol             fi             sol 
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                                                                                         RECAPITULAÇÃO 

                                                                                        Tema Principal             

                                                                                        U. 31 (225-246)                                                                                  

                                                                                            Appassionato-agitato 

 

               iiØ 7__________________ Ger
6

5
 /iv_____________    i7           (VI6)        i7             (VI

6

4
 )      

                                                 (subst. “tritônica” do V)            

 

 

 

                i 
6

4
                                 III

6

5
                                 VI 

4

3
                                7                       4

3
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                            7                                 iiØ 
4

3
                                 i

4

3
                   

                                                                                                          ré m:      ii
6

4
     

 

 

             

 

      ré m:  iv6                               v               III
6

5
                iv7   _______________________________                                                                   
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                 VII11            i9                                                                            V2/iv                            iv 

                       lá m:    iv9              iiØ
6

5
           III+              V2/VII                                                v Ø7                 

 

 

 

 

  ré m:       iiØ7 

 lá m:        v Ø7                                                                      V+                                                     
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                  i 7                  VI 6                    i 7                  VI                i 
6

4
                             III

6

5
                                

 

 

 

 

                VI 
4

3
                               7                        4

3
                   VI 7                              iiØ 

4

3
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                  i 4
3
                                

                                      fá m:      ii 6
4
                               iv6                                 v                III 6

5
                                            

 

 

 

 

                iv7 ________________________________   VII11            i9                                                                     

                                                                                    dó m:    iv9                  iiØ
6

5
           III+                 
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                                                                                                   Transição (Tr 1) 

                                                                                                    U. 32 (247-250) 

                                                                               Abruptio     “Fáustico” 

 

                                                                                                          B 5+     G5+/B           G5+ 

fá m:                                            i 6                                                   

dó m:       iiØ7                              iv 6                                  iiØ7 V/V            

                                                                                  sol m:     V        III+                         

 

 

 

               E5+/G#                A5+                A5+/E#                          D5+/F#          G5+           G5+/D#   G5+/B 
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                                                                                  U. 33 (251-254) 

                                                                                   Marcha + s. narrativo + resquícios         

“fáusticos” 

 

                  E5+/B#       C E5+/B#      C A 5+  

                                                         fá  m:     V                 III+            VI             i     V7/VII  VII 

                                                           

 

 

 

               VI 7                iio  
6

4
            VI 7                  iio 

6

4
                 VI 7               iio 

6

4
 

 

 

“ 6
4
 trágico” 
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                                                                  Tr 2+ Tr3 (modificadas) 

                                                                  U. 34 (255-261) 

                                                                    marcha narrativa + coups d’archet 

 

Fá M:       V
6

4
 /V                                                   V6             I6      V

6

4
      I(add6)    V6             I6      V

6

4
     I(add6) 

 

                                                                                                              

       marcha narrativa “desajeitada”                                                     fragmento de polifonia                                        

 

                vii o6                                                  ii6                                                IV     iii        ii        I7                                    

 

 

“ 6
4
 transcendente” 
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                                                                                                  Tema Subordinado (ajustado) 

                                                                                                   exposição 

                                                                                                   U. 35 (262-269) 

                                        liquidação                                            canção de ninar 

 

                      I 4
2
                ii 6

4
        iii6              IV          iii7      ii 9                          I7              IV7   

 

 

 

 

                      I7                IV  iii            vi    I        IV   vi         ii              viio                 IV              V ______            
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                                                                                                                                        meio contrastante 

                                                                                                               U. 36 (270-277) 

                                                                                                                  cantilena lúgubre 

 

                      IV                     V _____vi   iii       vi   ii             I7                            pedal em ré  

                                                                                                 ré  m:          i _________________ 

 

 

                        iv 
6

4
                               v              iv 6

4
              ii                 i                pedal em ré  

                                                                                                    Ré M:        I _______________ 
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                                                                                                                  retransição 

                                                                                                                    U. 37 (278-285) 

                                                                                                                     elegia 

 

                      IV 6
4
                                 V              IV 6

4
             vi6              V      

                                                                                                     lá  m:         i6                                      

 

 

 

                         iiØ 7                               i6                                 ii                                i  

                                                                                                    Fá  M:         iii  
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                                                                                                                               recapitulação  

                                                                                                         U. 38 (286-302) 

                                                                                                             canção de ninar em 

                                                                                                              cânone 

 

                                                                                                                        pedal fá -dó  

Fá  M:          viiØ 4

3
 /vi                      viiØ 7 /ii                      I7                              I                 V7 

                                                               II 

 

 

                        V7            I _______________ IV 7               ii               I 7 ____________    vi  
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                    vi                I9  ______________    I ______________     V 7 ____________    I ________ 

 

 

                     codetta 

 

                   I _____________________________________________________________________ 
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                      I7 _________________________________________________________     

 

 

 

    CODA 

    U. 39 (303-305) 

  Stile narrativo 

 

                    dó  frígio 
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      U. 40 (306-313) 

         Barcarolle 

 

           pedal em fá  

fá m:        i           iv   i   iv    v           i           iv   i      iv    v             iv 
6

4
        i     iv      i      iv    

 

 

 

 

                iv 6

4
        VII7     i        v    VI7               VII   i      v     VI    III    iv          i      iv             iv          i 
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                EXPOSIÇÃO 

               Tema Principal 

                U. 1 (1-22) 

                Preghiera (polifônica) 

 

                   Si M:      I7     V9              V9            I7         ii7   iii7  IV7      V7  vi 4
2
            viiØ 7  I 4

3
   

                     Pedal (1)__________________________________________________ 

 

 

                     ii4
3
  iii4

3
  IV4

3
     V4

3
  vi4

2
         vi   iii7                iii                iii4

2
      V6/ii    ii            V

4
3
/ii   ii6      V7 

 

1                                                  2                          3                         4                            5 

6                                       7                       8                      9                      10                   11                       12 
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                  V6
5
/vi   vi    V

6

5
     V6/ii   ii   V

4
3
/ii   ii

7
6
5
   ii6  viiØ7/V  I6

4
         vi7   V

7
6
5
   vi6

5
  ii7     iii   IV      iii7  IV   iii

6

4
  

 

                                                                                     Transição 

                                                                              U. 2 (23-35) 

                                                                              Pastoral 

 

                    vi    ii                    iii6                  I                 I______________________   V7/V________ 

  

13                                           14                     15                      16                      17                    18               19 

20                                                 21                    22                 23                              24                        25 
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      _____________    n.p    V7/VI ______________________________________________________ 

                              Sol  M:     V7  _______________________________________________________ 

 

 

       Sol  M: vi
4

2
  ________     

      sol  m:  vi4
2
 _________   VI 4

2
 _______                iv 7  ii°              iv 7  VII            iv

6

5
  (v)  iv iii  (VII)                 

         Pedal (5)__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

26                                          27                                28                                 29                                30 

31                                         32                            33                           34                            35 
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     Tema Subordinado   

      U. 3 (36-55) 

      Espressivo agitato  

 

      sol  m:      i __________________________     VII              iv9    v 4
2
           III______________ 

 

 

 

 

                 ____        iv       v         VI      VII     i 6
4
             iv                     III6         ii°

6

4
                 III6             

 

 

 

 

36                                                              37                                                                    38 

39                                                                                              40                                               41 
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                      iv        (III)         ii°6
4
     (i)             iiØ7                  (III)                 i _____________________             

                                                              sobre 5______________                                                                         

 

 

                 _________      VII          iv9    v 4
2
            

                                                         si m:         i_______________________ i
4

2
     ii°6

4
   III6    iv   III7    

 

 

 

 

 

 

42                                                                                43                                                 44 

45                                                                                  46                                             47 
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                      III 4
2
  ___________________________            V7/ VII___________________________   

 

 

 

 

               vii°7/VII    (VII)   altern................        vii°           vi°__________________________________ 

        sobre n5_______________________________       

 

 

 

48                                                                                                    49 

50                                                                                                     51                                               
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                    codetta 

 

    sol  m:      i 6
4
  _____________________________       v___________    (iv        VII)      i         (ii °) 

       pedal (5) _______________________________________________________________         

 

 

                                                                                                          introdução transicional ao       
desenvolvimento 

                                                                                                              U. 4 (56-61) 

                                                                                                                 Circulatio  

                                                                                                              (gesto retórico) 

 

 

                      i 6
4
        ii°             i 6

4
         ii°            i 6

4
                v 9

7
         V7     i_______V7   i_______V7 

pedal (5) ______________________________________________  (1-5)________________     

 

 52                                                                                                    53 

54                                                                                   55                                                    56 
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        sol  m:  i___________________________________   sol m:    i_______  V7       i_________V7 

                (1-5)________________________________                (1-5)___________________ 

 

                                                                                                U. 5 (62-63) 

                                                                                               Interrogatio (gesto retórico) 

 

    sol m:    i_____________________________________              v6__________      VI 

                (1-5)___________________________________    

                                                                                            ré m:         i6                          II 

 

 

57                                                                                   58                                      59 

 60                                                                      61                                             62                             63                                                                        
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   DESENVOLVIMENTO 

   U.6 (64-77) 

    Preghiera 

 

ré m:      i             ii°                  ii°         i7                i        iv        i7         V7/III________________________                                                      

Pedal (1)_______________________________________________________________ 

                                                                                      Fá M:           V7__________________________ 

 

 

 

Fá M:      I           ii                          ii          I7                         I           IV      V7/IV     V7/ III____________                    

Pedal (1)____________________________________________________________________________________ 

 

 

 64                                            65                                 66                                  67                                68 

 69                                                       70                                             71                                          72 
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                                      “ponte” 

 

          V7/ III _________       viiØ 7      ii 4
2
                  ii 4

2
    V9

7
/IV                         V7/IV  

                                                                                                                         

 

  

   RECAPITULAÇÃO 

   Tema Principal 

   U. 7 (78-99) 

   Preghiera 

 

             Si M:        V 9
7
     ii7 _____________                     viiØ 7                V7     vi 4

2
             viiØ 7    I 4

3
                           

                     Pedal (5)______________________________________________________________________________________________ 

 73                                              74                                 75                              76                                77 

 78                                                      79                                  80                           81                              82 
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                   ii4
3
      iii4

3
     IV4

3
       V4

3
  vi4

2
              vi   iii7                      iii                   iii4

2
           V6/ii    ii             

 

 

 

                   V4
3
/ii           ii6                   V7                  V6

5
/vi         vi           V

6

5
             V6/ii         ii             V

4
3
/ii    

 

 

 

 

 

 

 

 83                                               84                           85                          86                        87                        88 

89                                                                               90                                                     91 
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                   ii
7
6
5
                  ii6    viiØ7/V     I6

4
          vi7   V

7
6
5
     vi6

5
  ii7    iii      IV       iii7  IV   iii

6

4
    vi    ii   

         

 

                                                         Transição 

                                                          U. 8 (100-112)  

                                                          Pastoral 

 

                             iii6                          I    

                                                         si m:     i _______________________         Ger
6

5
 ____________          

 

 

 92                                                             93                       94                     95                    96                    97 

 98                                             99                       100                                101                             102 
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                Ger
6

5
 __________      V7____________________________________________________ 

 

 

 

 

                  vi4
2
 ______    VI 4

2
 _______            iv 7  ii°             iv 7 VII           iv

6

5
(v)  iv iii (VII)   

         Pedal (5)__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 103                                            104                               105                           106                              107 

 108                                     109                       110                        111                        112              



302 

 

 

   Tema Subordinado (ajustado) 

     U. 9 (113-132) 

   Espressivo agitato 

 

si m:           i __________________________         VII            iv9    v 4
2
             III______________ 

 

 

 

           ____        iv       v       VI     VII     i 6
4
             iv                        III6         ii°

6

4
                     III6             

 

 

 

 

 

 113                                                                114                                                                115 

116                                                                                     117                                                  118 



303 

 

 

 

 

 

 

                iv          (III)         ii°6
4
     (i)             iiØ7                  (III)                 i _____________________             

                                                              sobre 5_________________ 

 

 

                 _________           VII                    iv9         v 4
2
            

                                                                                             ré m:  i  _________________ 

 

 

 

 

 119                                                                    120                                                       121 

122                                                                                                                      123 



304 

 

 

 

 

 

 

                           i4
2
        ii°6

4
     III6      iv      III7                 V4

2
 /VII___________________________  

 

 

 

            V7/ VII ___________________________       vii°7/VII    (VII)   altern................          vii° 

                                                                                  pedal (b5)_______________________________       

 

 

 

 124                                                                                          125 

126                                                                                                    127 



305 

 

 

                                                                                codetta 

 

             vi°_______________________________ si m: i 6
4
  _____________________________        

                                                                          pedal (5) _____________________________ 

 

 

 

              v_____________ (iv         VII)         i              (ii °)         i 6
4
        ii°                 i 6

4
         ii° 

pedal (5) _______________________________________________________________________ 

 

 

] 

 

 

 128                                                                                                  129 

130                                                                                                              131              



306 

 

                                                                            Seção de fechamento “falsa” 

                                                                            U. 10 (133-135) 

                                                                             Circulatio 

 

                    i 6
4
                            v 9

7
                    V7      Ger

6

5
______________________________ 

 pedal (5) _____________________________                                        

                                                                                                                 CODA 

                                                                                                                  U. 11 (136-147) 

                                                                                                                 Preghiera + pastoral 

 

          Ger
6

5
_________________________________________     Si M:                    I4

3
    ii    

                                                                                                                                            ped (5)____ 

 

 132                                                                                          133 

 134                                                                                                 135                                           136 



307 

 

 

 

 

                  iii      IV     V           vi      vii°     i           ii       iii      IV      V      vi                  viiØ 7 I7______ 

    ped (5)__________________________________________________________ 

 

 

 

                                            codetta final 

 

 

                     ii7      I
9

7
_____           ii7    I

9

7
   .... alternando......                                          I

9

7
_________ 

                            ped (1)_____________________________________________________________ 

  

  

 137                                              138                               139                            140                               141 

 142                                                143                           144                         145                         146                          147 



308 

 

                                    SCHERZO 
                             Exposição (A) 
        U. 1 (1-52)  
                             Scherzo “mefístico” 

 

            si m:      i7    

 

                                                                                          i7_____________________  vi7_______ 

                                                                                                                             

1                                          2                           3                                 4                              5 

6                                   7                             8                           9                           10                         11 

TI0                                                   i7  

TI0      

dó mixolídio 

TI0      



309 

 

 

 

 

            ___________        i7_____________________      vi7__________________ dó mixolídio__ 

  

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

_______ 

 

 

  

12                                13                        14                             15                         16                           17 

18                                    19                          20                         21                        22                         23 

\ 

TI0      

dó mixolídio 

n. p. 



310 

 

 

 

                                           c. 25-32: Idem c. 1-8 

 

 

 

 

                                                                              ré  m:  i7_____________________      vi7_______ 

 

 

 

  

24                                     25                       26                             27                          28                        29 

30                                      31                         32                       33                         34                              35 
TI0      

mi mixolídio 



311 

 

    

 

 

 

            ___________       i7_____________________      vi7______________________   mi 

mixolídio 

 

 

 

 

                                                                                            I           V4
3
         I           V4

3
  ... 

       __________________________________________________________________________ 

 

  

36                                     37                           38                           39                           40                          41 

42                                      43                        44                          45                           46                        47 

TI0  

mi mixolídio 

n. p. 



312 

 

                                                                                                                                               Meio Contrastante 
(B) 

                                                                                               U. 2 (53-88)  
                                 transição                                                                       Valsa quinária 

 

                         Si M:   V/V       I6
4
       V/V       I6

4
  ...                                                             I         vi6 

 

 

 

 

                      ii4
2
________    I         vi6              ii

4
2
________    I         vi6              ii

4
2
________     I         vi6                    

 

 

 

 

 

 

48                                49                        50                       51                         52                                 53 

54                                  55                         56                             57                       58                          59 



313 

 

 

 

                        I         vi6                I         vi6              I         vi6              I________________  

                                                                                                                       Mi  M:              I         vi6           

 

 

 

 

 

                  ii4
2
________     I           vi6              ii

4
2
________    I         vi6               ii

4
2
_______       I           vi6  

          60                                   61                          62                        63                      64                        65 

66                                  67                        68                              69                     70                             71 



314 

 

 

 

 

                I            vi6              I            vi6            I           vi6            III        i6                I           vi6             III        i6 

 

 

 

 

                     I           vi6 

                            Si M:                  I         vi6        ii
4
2
_______     I           vi6         ii

4

2
________     I         vi6               

72                                  73                         74                          75                            76                        77 

78                                79                                       80                     81                          82                        83 



315 

 

                                                                                                                       Recapitulação 
(A’) 

                                                                                                   U. 3 (89-115)  
                                                                                                                    Scherzo “mefístico” 
 

 

                    ii4
2
________      I          vi6          I          vi6           I         vi6           I         vi6     si m: 

                                                                                                                               c. 89-112: Idem 1-24.  

 

 

 

 

  

84                                85                          86                       87                       88                        89 

90                                           91                        92                        93                      94                              95 



316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

96                                 97                         98                           99                         100                        101 

102                                          103                       104                      105                    106                       107 



317 

 

 

 

..... Dó mixolídio                      ré eólio_____________________________________________ 

 
 
 
                                                              TRIO  
                                                              A 
                                         U. 4 (116-135)  
                                                              Valsa-Preghiera 
 

 

                 5                         1 

    ré eólio_________________  Lá M:             I ____________    viiØ7/V    I     viiØ7/V       iii 6
4
    

108                                109                            110                            111                           112                           113 

114                            115                    116                                                 117                               118 



318 

 

 

 

 

                 vi           iii6
4
      IV

6

5
 _________      V

9

7
__________  IV__________  iii _________ 

 

 

 

 

 

       ___________       ii                I6                       IV               V7/V_________________________ 

  

119                                120                              121                                 122                               123 

124                                  125                                  126                                    127                                                     128 



319 

 

 

 

 

    Mi M:     V _______        I
6

4
            i               Mi  M:  iii                                 V                                          

 

 

                                                                           B 
                                         U. 5 (136-160)  
                                                              Estilo buffo +    .......                          +valsa-preghiera 
 

 

                   I            V7/IV         lá  (IV) =                                                         Lá M:   V11           IV 

                                                   sol           TI0 __________________________       

129                                  130                131                               132                                     133 

134                                                135           136                                   137                              138 

4.ª J 



320 

 

 

                             valsa-preghiera                                                            galop+ .... 

 

                          I ___________ viiØ7/V      I  viiØ7/V  V11/IV         si lócrio ___________________        

 

 

                                                                       ....  + valsa                 galop + .... 

 

 

________________________________________________________________________________  

139                 140                          141                               142                         143                           144 

145                                           146                     147                          148                        149                     150 



321 

 

                                                                                transição  

                                            ....+ valsa                  valsa + galop 

 

_______________________________     dó mixolídio 
______________________________________ 

 

 

                                                                                                SCHERZO 
                                                                                                 A 
                                                                           U. 6 (161-184)  
                                                                                                scherzo “mefístico” 

 

____________________________________________________    c. 161-184 : Idem 1-24. 

 

  

151                                    152                       153                           154                     155                       156 

157                                  158                        159                   160                      161                               162 



322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

163                                 164                       165                       166                       167                            168 

169                                      170                     171                        172                     173                       174 



323 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       (B) 
                                                                            U. 7 (185-220) 

                                                                                                                         valsa quinária 

 

                                                                                           Fá  M:                I         vi6          ii
4
2
________ 

175                                   176                         177                       178                           179                        180 

181                                    182                      183                     184                        185                            186 



324 

 

   

 

 

 

                      I         vi6          ii
4
2
______      I         vi6       ii

4
2
______     I         vi6        I         vi6           I         vi6 

 

 

 

 

                      I         vi6               I____________   Sib M:     I       vi6     ii
4

2
______    I       vi6     ii

4

2
______ 

  

187                            188                   189                  190                      191                192                    193 

194                                      195                   196                 197                     198                     199                200 



325 

 

 

 

 

                  I        vi6        ii
4

2
______      I         vi6     i  i

4

2
______     I          vi6     ii

4

2
______      III        i6                 

 

 

 

 

 

                I        vi6        III       i6        I       vi6    

                                                                 Fá  M:              I         vi6          ii
4
2
_____     I        vi6      ii

4
2
_____                      

201                                 202                        203               204                    205                   206                        207 

208                            209                   210                        211                                212               213                 214 



326 

 

 

 

 

                       I         vi6          ii
4
2
_______        I         vi6         I         vi6           I         vi6        I        vi6 

 

 

 

      (A’) 
    U. 8 (221-247) 

     scherzo mefístico 

 

     si m:    

     c. 221-244: Idem 1-24  

215                                       216                     217                     218                     219                    220 

221                                  222                     223                             224                         225                           226 



327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

227                                    228                      229                       230                         231                        232 

233                                 234                        235                 236                  237                 238                   239 



328 

 

 

 

 

                                                                                                                                    5              1 

..... Dó mixolídio      ré eólio ____________________________________________________        

 

 

 

 

 

 

  

240                               241                   242                    243                     244                  245         246           247 



329 

 

 
EXPOSIÇÃO 
Introdução Temática 
 U. 1 (1-17)  
 Stile narrativo + ...                                         ...   + pianto 
 

 

          dó  frígio __________________________________________________________________ 

 
 

                                                                     Stile narrativo + ...          ...   + pianto 
 

 

                                                    V/ si m        si lócrio______________________________________  

1                                                                        2              3                                             4                                    

5                                                     6                   7                                           8               9 

motivo p 



330 

 

 

                                                                                                     Stile narrativo +        ...    + 

pianto cromático 

                                                                                              

 

_______________________________                V/ lá m   lá eólio_______    E  +5_______________ 

 

 

 

                                                                                                               
                                                                                                              Tema Principal   
                                                                            “ponte”                       U. 2 (18-39)  
                                                                                                              Pianto cromático + lamento 
 
 

 

                D+5______________                                                     
     fá#m:  VI+                                                                                           i                        V          VI+          

10                                                11                                12               13                             14 

esc. 

15                                                                 16                         17                        18                             19 

8.ª cromática 

      cromatismo descendente 

passus duriusculus / lamento 



331 

 

  
 

 

                 i     V/V               i        VI+            i          V          i                          progressão cromática 
 
 

 

 

 

 

                 VI                      i       viio           V7                    i6                      V        VI+       v 
  

3.ª m acima 

20                                     21                          22                       23                          24                             25 

26                                      27                           28                        29                        30                        31 

fi-  sol- le ... 

 



332 

 

 

 

                  V/v       VI+/v      prog. crom………… iv          III      prog. crom   ................................................. 
 

 

 

    
 Transição ( Parte 1) 
 U. 3 (40-49)  

                                                                              agitato 

 

                                                             V                i         paralelismo crom.     i               paral. crom.  
                crom. por mov. contrário 
  

32                                        33                       34                        35                        36                              37 

38                                         39                                  40                                                41 



333 

 

 

 

                         paral. crom.              Dó M:  I6           ii6          V7                 iv6          iv6                                         

                                                                                                                                     mi  m:  V7   

 

 

 

 

 

                 i                    paral. crom.           i                  paral. crom..................................................... 
     

42                                                                 43                                                    44 

45                                                                    46                                                    47 

fi-         sol-       le 

 



334 

 

 

  
 Transição (parte 2) 
 U. 4 (50-56)  

                                                                                                            pianto cromático (polif, imitativa)                                                 

 

        Lá M:      I6           ii6        V7             iv6      iv6 

                                                                                       dó m:    V7                    i                                V+ 

 

 

 

 

                                                               E +          D+                         D +            C+       E/B                     B7          

 
                                                                   HEX (2,3)                               HEX (0,1) 
  

48                                                 49                                                           50                             51 

52                                       53                        54                            55                               56 

fi-       sol-           le 

 

fi- sol-le 

 

fi- sol- le 

 

le-           sol-        fi 

 



335 

 

        Transição (parte 3) 
         U. 5 (57-64)  
         agitato 
 

 

                  C7                 paral. crom.                           F7______________        F 7           paral. crom.                          

 

 

 

 

 

 

                   

                  B7                             C7     D 7 E 7 ..........        D 7          B7       D7            E 7   F7…….        E 7 E D/F E  B 7    

                    

57                                                                     58                                               59 

60                                          61                          62                                  63                          64 

       

ré _______ 

     sol 

 



336 

 

              Tema Subordinado  
              introdução temática 
              U. 6 (65-88)  
              Marcha + valsa (tropo) 
    

 

           Ré M:  I6
4
  ii6

4
   .... alternado....                          viio        ....                                               

   

 

               Pequeno ternário 
               A - exposição  (cânone) 

 

                  
                  I .........  

65                                       66                         67                             68                                69 

70                                               71                             72                              73                                74 



337 

 

 

 

 

....... 
 

 

 

 

 

.....  

75                                        76                             77                                78                                79 

80                                        81                                  82                                 83                            84 



338 

 

  
              B- meio contrastante 
              U. 7 (89-112)  
              espressivo-agitato 

                                            

 

                                              I+                                                                               Si  M:       I 6
4
                I                                          

 

 

 

 

                I 6
4
    (IV6   V6)   I       V    I          IV             I6           I                  vi         V7/V______________ 

  

85                                      86                               87                               88                             89 

90                                      91                                92                                93                                 94 



339 

 

 

 

                  V7/V_____________________ 

                                   Dó M:  Ger6
5
 /IV                            I 6

4
          I             I 6

4
   (IV6 V6) I      V     I          IV      

                                               (subt. V7) 
 

 

 

 

                          I6               I                  vi             V7/V 

_______________________________________  

95                                           96                           97                             98                              99 

100                                          101                               102                                103                               104 



340 

 

 

                                                                                                                 marcha+ valsa 

 

dó m:        i6____________   VI                        VI 4
2
                                             V7/ II               9         

    

 

 

   A’- recapitulação 
   U. 8 (113-133)  
   marcha + valsa 

 
 

 

     Ré M: viio7/V ___________________         V ........ 
 

 

 

105                                 106                       107                                       108          109                 110 

111                                      112                             113                                114                                115 

fi-     sol-          le 

 

fi-                                            sol-           

 

        sol-                                                    le 

 



341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

116                                        117                             118                                119                             120 

121                                       122                               123                              124                              125 



342 

 

 

 

 

 

 

 

                       Introdução transitiva ao desenvolvimento 
                       U. 9 (134-142)  

                                                                                            marcha 
                                                                                                      

 

                                                                                        I ________________________________________ 
  

126                                    127                             128                                 129                             130 

131                                   132                             133                    134                135                         136 



343 

 

                                                                                                      galop 

 

fá m:                VI   ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
Seção 1 – Material do Tema Principal 
 U. 10 (143-159)  
 pianto cromático+ barcarolle 

 

 

fá m:             V7           i            V
10
4
2

_______   VI4
3
                   V -9/V            Ger

6

5
 /iv   vi           VII

7

4|           

 

137              138               139                140                       141                                142 

143                                  144                     145                       146                        147                       148 



344 

 

  

 

                    VII7     viio74
3
/III     V -9______________           iv6

5
___________________     A7_______ 

 

 

 

 

 

  

 

                  ___________       B 7   ________________                                    enar. B 

                                                                                                        crom. por mov. contrário    
 

 

 

149                            150                     151                      152                      153                     154 

155                              156                        157                        158                         159 

passus duriusculus 



345 

 

     Seção 2 – Material do Tema Principal 
     U. 11 (160-173)  
     pianto cromático (polif. imitativa) 
 
   

 

       fá  m: V 4
2
 /VII               V/V                        VI                        VII        iv_______________________ 

 
 

 

 

 

 

                   crom. por mov. contrário         V 4
2
            Ger6

5
/VI              VII                  I7         I9             

                                                                                         (sub V/III) 
               
 
  

160                        161                         162                     163                 164                               165 

166                            167                    168                169                    170                    171            172 

passus duriusculus 



346 

 

                                                 Seção 3 – Material da seção B do Tema Subordinado 
                                                 U. 12 (174-198)  
                                                 espressivo-agitato 
                                                     

 

                     I___________                         

                                    fá m:          V7/V                     i 6
5

                                                 i7                                           i7     

                                                                                                 pedal (4)________________________ 
 

 

 

 

                    B 5+ ______________________       E 5+_________      A  5+  _______________________     

pedal (4)__________________________________________     
  

173                                   174                               175                                176                            177 

178                                  179                           180                               181                             182 



347 

 

 

 

 

               _____________      

                                   lá m:      viio7/ V           vii Ø7/II              V7/V                    i 6
5

                                 i7                                                

                                                                                                                                                 ped (4)_________ 
 
 

 

 

 

                        i7                                       D5+______________________        G5+_________________________ 

        pedal (4)____________________________________________________________________    
 
  

183                             184                    185                         186                     187                       188 

189                                      190                           191                           192                              193 

 

fi-                    sol-                 le                    fi-                    sol 

 



348 

 

                                                     Seção 4 
                                                        

                                                                                                                                          U. 13 (199-206)  
                                                      Bravura 

 

 

              C5+_______________________   

                                                     dó  m:           viio7/VII               V7/VI               viio 6
5
                  i 6

4
                   

 
 

 

 

                     apj.                  V        i 6
4
         iv       i6           n.p        i            np        iv6         np       iv7         

 

 

  

194                                195                          196                          197                      198                        199 

200                               201                       202                       203                        204                          205 

fi-                     sol-                    le                     fi 

 



349 

 

                                                U. 14 (208-213)  
                                                Recitativo 
 

 

                            vii Ø7/III                                                                                                    ré m: V/V          
 

 

 

 

         U. 15 (214-221)  
        Bravura 
        

 

     ré m:    i 6
4
                   apj            V     i 6

4
       iv     i6       n.p     i       np     iv6       i 6

4
   iv7       iv

4

2
     ii Ø7     

 

  

206                              207      208                209                    210                  211                   212                     213 

214                        215                      216              217                218                219               220                221 



350 

 

                        Retransição (parte 1) 
                        U. 16 (223-231)  
                        Recitativo 
 

 

                                                        ii Ø7                seq.......                                                                        

                                                                                                                                   fá  m:  ii Ø7  

 

        Retransição (parte 2 ) 
        U. 17 (232-241)  
        Marcha + valsa 
 

 

             fá  m:  i____________________           VI_____________________    ivo                      vi 6
4
   

222              223       224           225             226          227            228           229             230            231 

232                                             233                      234                       235                          236                         237    



351 

 

  
                                                                                              RECAPITULAÇÃO 
                                                                                              Introdução Temática   
                                                                                              U. 18 (242-257)  
                                                                                               Stile narrativo +             pianto 

 

                 Ger
6

5
/iv_________    V/III               viio4

2
                c. 242-255: Idem 1-14 

 

 

 

 

 

 

  

238                         239        240                     241                         242                             243      244 

245                                      246                        247               248                          249            250 



352 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Tema Principal   
                                                                            “ponte”          U. 19 (258-279)  
                                                                                                 Pianto cromático + lamento 
 

 
                E+5_______________      F+5                

                                                                fá  m:           VI+5      VI       V_______________      c. 260-279: 

                                                                                                                                    Idem: c. 20-39                                                                                                                                                                                           

251                                  252                           253          254                              255      

256                                                         257                                          258                    259                  260 

      cromatismo ascendente! 

fi-               sol-            le 

 

fi-                 sol-              le 

 

fi-  sol- le... 

 



353 

 

   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

261                    262                263                 264            265                266              267                    268 

269                                 270                         271                      272                     273                          274 



354 

 

 

 

 

 

 

  Transição ( Parte 1) 
   U. 20 (280-289)            
    agitato    
 

 

 

             

          c. 280-289 : Idem 40-49 
  

275                                 276                           277                               278                            279 

280                                                        281                                               282 



355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283                                                              284                                                  285 

286                                                                 287                                                      288 

fi-         sol-      le 

 



356 

 

                                                                   Transição (parte 2) 
                                                                   U. 21 (290-296)  
                                                                   pianto cromático (polif. imitativa) 
 

 

                                                                     c. 290-296: Idem c. 50-56 
 

 

 

 

 

 

 

289                                                          290                               291                            292                                                                            

       293                                        294                               295                                 296 

fi-        sol-            le 

 

fi-  sol- le 

 

fi-  sol- le 

 

le-             sol-        fi- 



357 

 

   

 
        Transição (parte 3) 
         U. 22 (297-304)  
         agitato   

 

                   c. 297-303: Idem c. 57-63 
 

 

 

 

 

 

  

                    297                                                           298                                      299 

    300                                               301                             302                                             303 

sol 



358 

 

                  “ajuste”                                       Tema Subordinado ajustado 
                                                                        introdução temática 
                                                                        U. 23 (305-328)  
                                                                        Marcha + valsa (tropo) 
 
 

 

                       E 7     E7  D/F                      

                                       

                                               Fá# M: V9/V                               I6
4
  ii6

4
   .... alternado....                ....                                               

 
 

                                                                                                           Pequeno ternário 
                                                                                                            A - exposição  (cânone) 
 

 

                                                                                                                                                   I 
  

304                                                                    305                                                     306 

307                                           308                       309                             310                            311 



359 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

312                                     313                           314                            315                            316 

317                                       318                              319                      320                          321 



360 

 

 

 

 

 

 

     B- meio contrastante 
U. 24 (329-352)  

              espressivo-agitato 
 
 

 
                                                        Mi  M:                           I 6

4
         I            I 6

4
 (IV6   V6) I       V    I       IV              

  

322                                           323                               324                         325                          326 

327                                328                         329                                        330                              331 



361 

 

 

 

 

                       I6        I             vi         V7/V___________________________________ 
 
                                                                                                                  
 
 

 

 

 

 

 

          Mi M:     I 6
4
                I                  I 6

4
   (IV6     V6)   I         V     I               IV                 I6             I 

  

332                       333                           334                          335                                336 

337                                              338                                     339                                      340 



362 

 

 

 

 

 

                             vi           V7/V____________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

mi m:            i6____________                  VI                                  VI 4
2
 

 

 
 

341                                           342                                      343                                           344      

345                                                 346                                   347                                                         348 

fi-       sol-                  le 

 



363 

 

 
                                                                                                             
A’- recapitulação 

   U. 25 (353-374)  
  marcha + valsa 

 

 

                  V7/ II                         9    Fá  M: viio7/V ___________________              V ........ 

 

 

 

 

 

 

  

349                        350                         351                         352                         353 

354                                               355                                    356                                     357 



364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

358                                              359                                      360                                      361 

362                                         363                                    364                                  365 



365 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

366                                               367                                   368                                     369 

370                                                 371                                     372                                        373 



366 

 

 

                      Fechamento 
                      U. 26 (375-381)  

                                    marcha 
 
 

 

                          I __________                                                        VI7  ______________________                                                                    

 

 

 

                  CODA 
                  U. 27 (382-390)  
                  stile narrativo 
 
                 

 

                Fá M 

 
 

374                  375            376                   377                   378        379            380                   381 

382                                                             383                               384                     385 



367 

 

 

 

 

                                                                                                                          IV         I 
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ANEXO B –  

PARTITURA DO QUARTETO OP. 7 DE D’INDY 
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Propriété pour tous pays. 
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de reproduction et d'arrangements réservés. 

lmp. Delanchy et Fila 

pour Piano, Violon, 

Alto et Violoncelle 

Op. 7 

net 

Quatuor. • . . . . . . • • 10 fr. 

Réduction, Plano A 4 malas. 8 fr. 

369



370



(l LEO]V nErXIEU 

OUATUOR 
POUR PIANO, VIOLON, ALTO ET VIOLONCELLE. 

\llll.tl.\, 

HTO. 

\ ICH O \ t E LL E. 

Pll\O. 

-· - .
'V -· ..., 

�- ::· 

-
-·.

., -·. -
í 

" � 
'.J - . 

,� . 1 

' V .. 

.... Allegro uou troppo. J · ::: 6ô 

-

-

--......-� --

1 � 1 1 1 1 1 

1 1 ... 1 : 1 ...: 1 ..... 1 

1 

1 -

1 1 1 1 � 
l 1 .....! 1 1 1 .....! 1 

t) -.. l- ! 1-+ 
I..J 

-.... 1!-+:1- .... 
.. _.M j_J ,J .Jl k ..._.. - ... 

/ �. - - - - - -
- .. . 

/ . 

VINCENT D'INDY. op:7.

. ' . 

� - - -
V -

- -
'--- -

-----. 

1 1 1 1 ! 1 1 1 l � l ! 1 1 1 

1 1 .. 1 .... 1 1 ..... 1 1 ..... 1 1 .... 1 ...... 1 

! 1- - .... J----
1--,,. 

1----
-.....

\#L 
1 

6 • L .L .L ...... .. 
- - • -

• 

. 

: 

: 

(��-t---t.r-t--+-+-j---1---t--t--i"-���--t--t--+-+-+--�� 
,���--------------t-;-���---NJ---� 

Tous droits d'exécuUon réserziés 

A.Durand et Eils Editcurs. D.·:t F.44 26 Parüi, 4 ,Place de la MadefriJH.·, 

1
2

43

5 6

EXPOSIÇÃO
Tema Princial
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7 8

9 10

11 12
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13 14

15 16

17
18
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19 20

21 22

23 24

374



25 26

27 28 29

30
31

375



32 33
34 35

36 37 38

39 40 41 42

Transição
376



43 44

45
46 47

48 49 50 51 52 53 54 55

377



56 57 58 59
60 61 62 63

64 65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77 78

Tema Subordinado
378



79
80

81 82 83 84

85 86 87 88 89

90a 91
92 93

Seção de Fechamento

DESENVOLVIMENTO Area 1

379



94 95 96
97

98 99 100 101

102 103 104 105 106 107

380



108 109 110 111 112

113 114 115 116

117 118 119 120

Area 2
381



121
122 123

124 125

125

127 128 129

126Area 3

382



130 131 132

133 134 135

136 137 138 139

Retransição
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140 141 142 143 144
4

145 146 147

148 149 150

RECAPITULAÇÃO
Tema principal
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152

153

155 156 157

158 159 160

154
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161 162 163
164

165 166 167 168

169 170 171 172
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173
174 175

176 177 178 179
180

181 182 183 184 185

Tema subordinado
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186 187 188 189 190 191

192
193

194

195
196

197 198
199 200

201 202
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203 204
205 206 207 208 209

210

211

212 213 214 215 216

217 218 219 220 221 222 223 224

Fechamento

CODAArea 1
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225 226 227 228

229 230 231 232

233 234 235 236

Area 2
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1 2 3 4

5 6 7

8 9 10

a

a1

continuação de a

A
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11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

a2
cont1

pianto

stile narrativo

a3 stile narrativo

pianto

B  Espressivo

b1
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25 26 27

28 29 30

31 32 33

b2
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34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

A1

1/2 a

a4 stile narrativo

canção sem palavras
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50 51 52

53 54

55 56

B1 espressivo

b2
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57 58

59 60

61 62

b3
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63 64

65
66

67 68

397



69 70

71 72

73 74

398



75 76 77 78 79

80 81 82 83

84 85 86 87 88 89 90

a

cont. 2

Coda
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