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Prefácio em forma de carta 

Caro Guilherme, 

E u queria que recebesse essas notas como uma carta, uma conversa 

para rodar junto e jogar fora. Isto também por uma necessidade pessoal 

de começar colocando uma impressão sobre a pessoa, não ainda sobre o 

compositor ou o escritor. É que, num momento extremamente difícil, sem 

nenhuma proximidade, você procurou me ajudar de forma concreta, com 

uma atitude excepcional. Feito o esforço prático, mesmo que em vão, você 

agiu como aquele homem que faz pelo futuro o que o presente 

massacrante de uma cidade muitas vezes impede. Meu agradecimento 

não é apenas pelo contato feliz com o seu trabalho, mas também pela 

constatação da sobrevivência dessa atitude mesmo nos momentos em que 

perdemos a crença no homem, especialmente com o mundo que está aí, 

com a cegueira generalizada da performatividade, com a capitalização da 

atenção ou com o ainda tão costumeiro escambo estamental, para falar 

como o R aymundo Faoro. Por que, então, falar do seu lado humano num 

prefácio, ainda mais quando qualquer ideia de humanismo parece tão 

degradada ou ultrapassada? 



 

 

Sempre é bom lembrar que a experiência do coração nunca foi 

sentimental ou simplesmente passional para o humanista, não na origem. 

Não falo do humanista etiquetado pelos livros de história, do herói urbano. 

Falo  
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mais de um Dante que, expulso de Florença e de suas posses, torna-se 

visionário sem se desfazer de toda cultura; de homens que, tendo vivido 

em grandes centros, fogem sistematicamente destes em suas percepções, 

criam uma distância da confusão e assim ampliam, com mais leveza e 

transparência, a sua condição de observação e de criação. Raramente 

lembramos que foi um certo naturalismo de coração que permitiu o da 

ciência e não o inverso. Cântico das criaturas. O coração pode ser também 

o instrumento inicial da perspectiva, da provisão, da visibilidade, antes de 

ser instrumento da medida ou da paixão, no sentido mais jurídico da 

cidade. Não se trata de condenar a cidade, o tribunal ou as paixões, mas 

de ver que o coração, sua figura humana prospectiva, pode aumentar por 

um momento o húmus fértil de uma situação coletiva. Exatamente como 

na origem do que alguns anarquistas tentaram por aqui, mesmo que em 

vão.     

Dito isto, pulo para o lado de dentro: um breve comentário sobre seu 

trabalho. G ostaria de ler seu livro viajando pela sua música, procurando 

encontrar algumas sensações entre as palavras e os sons. Tentação. A fi 

nal, tentação e tentativa não tem uma mesma origem? Uma das coisas 

bonitas da sua música está numa espécie de texturização da ressonância. 

Você tem esse ouvido não só para deixar a ressonância acontecer, mas 

para fazer-nos sentir a sua textura, algo raro num compositor.  

Mas eu me precipito. É que falar daquilo que um compositor escreve 

verbalmente, por mais interessante que seja, é sempre pouco. Não porque 

ele não tenha as armaduras do grande teórico, nem possa, nem queira ter, 

mas porque sua atividade mais essencial não é a das palavras. Quando ele 

compõe, o que ele deixa ao fi nal são traços sonoros sensíveis e não as 

relações conceituais mais ou menos intrincadas das quais ele se vale ou 

teoriza. Elas podem até fazer parte fundamental da obra, mas 

evidentemente não se dão sem a força e a necessidade de traços e 

retraços expressivos, em constante gestação e proliferação. 

A qualidade e o ensinamento do seu trabalho, na minha opinião, têm 

a ver com isto. Com todo o peso da bibliografia sobre literatura e 

narratividade, há uma espécie de simplicidade honesta, uma leveza de 

quem está pairando pelos assuntos para falar dos seus conceitos. Isto se 

reflete na sua personalidade e na generosidade do seu ensino: uma escrita 

sem volteios, que não quer provar nada por raízes ou meandros, mas antes 
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fabricar alguns ninhos de pássaro na copa das árvores de conhecimento. 

Daí minha admiração. Acho que você foi prudente em não chamar nenhum 

grande teórico para a sua arguição de doutorado. Pois seria tentador 

querer apontar, como de costume, a ausência de alguma arqueologia do 

discurso em história da arte ou em teoria, com algum típico comentário: 

“senti falta de uma discussão mais enraizada do conceito de fulano, faltou 

a Escola Alemã blábláblá”. Isto seria mais fácil de fazer e é o que mais se 

faz. Alguém poderia tratar a leveza do seu vôo como superficialidade, 

esquecendo-se de que é essencialmente um compositor que fala e propõe 

as idéias, buscando trazer para a música o que ela ainda não costuma 

discutir, como o pássaro que leva e traz alimento para o ninho. Como 

compositores, sentimos com você que devemos desviar deste tipo de 

peso, para que nossa música não morra nas entranhas dos conceitos e das 

teorias, humanas, exatas, pouco importa; nossa atividade mais essencial 

não está nisto. Também porque, talvez, nosso narcisismo de compositor 

esteja mais próximo daquele descrito pelo doutor Lacan do que daquele 

mais próximo do papai Freud: a atração da imagem dita especular deve ser 

mais a da criança e não a do homem formado, já meio castrado pela 

recompensa de suas habilidades.  

Sinto também uma atitude mais positiva para a música em relação ao 

seu livro anterior, numa escrita mais voltada agora para a descrição do 

artesanato e da figuração na composição. Você é destas pessoas que 

encontram cristais preciosos de discussão. No livro anterior, toda a 

questão do menor no K afka do D eleuze, das discussões com o Silvio 

Ferraz, te fez associar esta ideia ao compositor de música contemporânea 

no Brasil. Ora, nada mais vivo do que esta condição sociológica, seja em 

relação ao mercado, seja em relação à Europa. Bom, no meu ver, a questão 

toda ali ainda é a do menor legitimado. E se o menor está dentro do maior, 

como no jogo do fi lósofo, eu fi quei pensando, a partir da sua ideia, se não 

seria interessante imaginar uma outra coisa, uma topologia do par fora-

dentro a respeito. Pois o par maiormenor supõe medidas de comparação 

e inclusão e o par fora-dentro não. Digo isto também para não sofrermos 

tanto de vitimização e de reverência legitimadora numa condição pós-

colonial. O interesse de uma teoria social mais topológica traria, no meu 

ver, mais sutileza e ambiguidade. Ou, o que é mais importante, acredito 

que ela ajudaria a nos libertar da necessidade de uma legitimação baseada 
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na ideia do maior, do europeu e do americano, já que o fora é desmedido 

e pode também se tornar o signo de uma liberdade, mesmo que paradoxal. 

Mas tudo isto é uma conversa à parte sobre seu livro anterior e a linda 

ideia piloto ali contida, a qual, acredito, mereceria ainda muitos 

desdobramentos. 

Neste trabalho, sinto que o mérito mais evidente é justamente buscar 

colocar as artes como pontes de entendimento entre si mesmas. Talvez 

isto não seja tão evidente assim. Lembro aqui de um livro do Jean-Luc 

Nancy, embora seja sobre a definição filosófica das artes. Há um conceito 

que ele desenvolve ali, o de vestígio, que me fez pensar na força do seu 

método: mais do que a ideia de busca ou investigação para explicar o que, 

de fato, ocorre ou ocorreu, vale a ideia de que, no vestígio, um traço ou os 

passos de alguma coisa podem ser seguidos por passos ou traços de outra. 

O vestígio é mais o sinal de uma passagem do que de um passado. As 

marcas deixadas por alguma atividade podem ser seguidas por outra 

atividade, sem entrar no mérito uma espécie de atualização mais ou 

menos verdadeira, um teor fixo de verdade entre estas meras passagens 

que chamamos de artes: passa-se pelo que foi uma passagem, mais do que 

transpõe-se para outro campo uma estruturação supostamente 

adequada. Em meio a vestígios, qualquer gesto de transposição se torna 

apenas instrumento do olhar. Esta é a vantagem, especialmente para o 

criador, de colocar um procedimento ou ideia de uma arte como forma de 

explicar ou produzir algo em outra, pois as artes são formas de vestígio 

onde esta relação com a significação também é passageira. Olha só, 

mesmo se valendo da linguagem verbal como meio expressivo, a boa 

literatura não é sempre uma forma vertiginosa de vestígio? 

No seu tipo de procedimento, podemos nos sentir no campo mais 

oxigenado entre sensação e conceito, no campo das marcas e das 

passagens. A operação deixa o campo das sensações mais aberto e a 

linguagem conceitual é apenas o instrumento que efetua a ponte entres 

artes ou vestígios. É que um quadro ou uma música sempre está em aberto 

para ser lido de outras formas e gerar outras comparações e 

interpretações possíveis. São mais janelas do que portas de acesso. Daí 

acreditar na sua metodologia, com um potencial ainda extremamente 

amplo no caso da música, justamente por ela ter, entre as artes, uma 
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tradição já bem cheia de céu, inferno e purgatório teóricos. Aliás, acho que 

este fundamento do seu trabalho é mais rico do que imaginamos. Ele não 

é apenas uma forma de descrever a música, é uma forma de conhecê-la. 

Algumas análises de madrigais italianos feitas com base em princípios 

gerais da pintura, como o chiaroscuro, acabaram me fazendo descobrir 

outras formações e sensações. Acho isto revigorante; procurar captar 

tensões sensíveis com ferramentas metafóricas (como a da luz ou da 

cachoeira, por exemplo), às vezes mais verossímeis do que a própria 

teorização musical mais reconhecida. É como se você recuperasse, 

embora em termos mais demonstrativos e com aplicabilidade, o velho 

tema das “correspondências” do Baudelaire, especialmente no que diz 

respeito a uma certa homologia entre conceito e figuração de uma 

textura, a qual acredito ser bastante eficiente para se falar de música. Falo 

de tudo aquilo que a tropologia, ciência da substituição metafórica, tem 

de gerador, de produtor de conhecimento, e não de proteção, de 

esconderijo ou de encenação cortês.  

Sendo assim, sinto grandes vantagens em expor estas relações no seu 

modo direto e cristalino. A prendo muito com eles. Primeiro, a de não mais 

tratar a transferência conceitual e poética de uma arte a outra como forma 

de gerar enigmas charmosos, como jogo de cartas ou arte de um 

espadachim de essências mistifi cadoras. Segundo, e mais importante: 

com este método, podemos criar e usar tais operações como ferramentas 

de análise, com a intenção de apresentar aspectos metodológicos, 

procedimentos composicionais, modos de escuta e de ensino. Como 

prática deslocada do contexto do teórico mais religioso e do artista que se 

coloca como poeta enigmático, torna-se vital, pois valoriza estas 

correspondências de forma mais positiva, menos baseada num fundo 

meio mítico que à época de Baudelaire se adorava e que ainda insistimos 

bastante quando falamos mais poeticamente da música. Com ela, toda 

relação direta com a textura musical se torna mais explícita e sensível por 

vias tão válidas quanto possíveis. 

Um outro ponto me sacode no seu trabalho, termino girando em torno 

dele: toda a questão sobre o tempo. Queira ou não, a música é feita com 

a carne e o osso do tempo, com todos os tipos, dobras e formas de tecidos 

temporais que podemos fabricar com sons. Não é fácil transplantar a 
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experiência literária para a música: ela tem um poder que não temos, que 

é o simples poder de contar histórias, misturá-las, amalgamá-las. Se a 

música não conta histórias, ela pode ao menos apresentar um fluxo 

carregado de historicidade, memória e signifi cações em potencial. 

Não querendo embaralhar seus belos cristais conceituais, mas eles me 

fi zeram pensar em outros cruzamentos, numa tentativa de pressentir 

algumas trilhas futuras. Por exemplo, não seria a citação de uma música 

conhecida, ou de um estilo formado, uma maneira de gerar um flashback 

contido em uma música atual? Lembro aqui do concerto para violino de 

Sciarrino; depois de uma textura mais típica do seu estilo, aparece, de 

repente, em contraste total, um cortejo clássico mozartiano, uma irrupção 

completa, não como algo citado simplesmente ou como a anamorfose das 

outras peças. Uma espécie de flashback com referencial histórico, em 

bloco. A forma estranha como é feita cria um mistério, traz um sentimento 

de sublimação. Schinittke não tem momentos parecidos? D aí acreditar ser 

preciso considerar a citação ou citação de estilo em suas nuances 

significativas, suas variedades de uso e aparência, a partir de noções de 

tempo, de espaço e de memória. Q uando Gervasoni faz um cortejo de 

fados portugueses entremeados de árias meio seriais para barítono, o que 

temos não seria uma espécie de estrutura temporal de contextos de ida e 

volta semelhantes aos gestos globais do romance ou do cinema? Falo da 

ideia de contexto narrativo, do jogo homérico da história dentro da 

história, e principalmente deste conjunto de contextos históricos 

rompantes, fragmentários, cujos conteúdos modificam nossa relação com 

a experiência do tempo e da memória. Embora a música não conte 

histórias, ela opera com a memória sua intensa experiência mimética em 

meio a um fluxo sempre muito ambíguo. Uma força narrativa participa da 

música, gerando freios e acelerações, ações de recorte, mobilidade e 

estaticidade. Formações temporais que emergem de uma rede de 

substâncias, qualidades e verbos, minuciosamente e retoricamente 

talhadas em função da velocidade, como em Boccaccio, são comparáveis 

ao jogo de forças de uma composição musical. Você nos mostra como isso 

é possível. 

Um outro cristal precioso do seu pensamento: sua frase de que, na 

música, o protagonista é o ouvinte. E la me fez pensar não só na 



 

15 

importância mais evidente do ouvinte, mas nele como um ator, um 

encenador, um produtor de fi cções infi nitas. Também porque a ideia de 

fi o narrativo na música, de uma forma objetiva, parece muito difícil de ser 

comprovada, mesmo quando é simples, mesmo quando tem programa, 

mesmo quando o contraste de conteúdos é escancarado. É que uma 

música nunca conta nada, ela só apresenta sons que, no máximo, podem 

ser organizados, entendidos e produzidos por conceitos sobre esta 

memória.  

A força das propostas do livro é muito clara, útil e renovadora. E la nos 

faz sentir a música por outras vias, oxigena campos teóricos e pedagógicos. 

Todos os conceitos ajudam enormemente a estender o entendimento do 

que chamamos de textura e a sua dinâmica. Tensões também são 

temporais na pintura, como você bem demonstra nos quadros em que não 

se sabe quem é a banhista, quem é pintado pelo pintor e assim por diante. 

C omo na literatura, a sensação de tensão num quadro vem de uma 

espécie de tempo trançado, refeito pela experiência, um tempo feito de 

linhas que se cruzam sem parar. Não seria justamente a tecelagem infi nita 

do espaço e do tempo o terreno mais comum entre estes vestígios que 

chamamos de música, pintura e literatura? Não sei. 

Disse antes que gostaria de tentar encontrar uma continuidade entre 

as inquietações dos seus escritos e a escuta da sua música. O que dizer da 

sua música? Muito pouco, ela diz por si mesma; diz, sem contar. Um leve 

e quase transparente tecido de tempo, uma seda de ressonâncias, a ironia 

aérea com sábio sabor regional, o perfume da memória. Seus títulos 

lembram bastante os do Duchamp; a tensão entre nomeação e fetiche que 

tornam real e simbólico indiscerníveis. L embro do seu famoso cigarro: 

“Pegue e fume, esta é a minha arte”, algo que não tem nada de realista ou 

cotidiano.  

O seu conceito de tempo de ancoragem, uma espécie gravitação 

temporal que pode mudar ao longo de uma música é extremamente 

simples, bonito e criativo. Talvez eu sinta menos o início da Patética e a 

essência da sua música através dele do que você. Daí este valor relativo do 

ouvinte que tanto confi gura quanto desvirtua relações teóricas. Falando 

em cigarro, penso na possibilidade de um tempo conceituado a partir da 

sensação da linha fi na de fumaça sob a luz de um teto, aquela imagem 
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que o cinema tanto explora, onde o desenho e a marca do tempo viriam 

de uma sinuosidade dançante e lenta, a qual foge em leve turbulência para 

o alto, a qual levita mais do que gravita.  Um pouco como as bolhas de 

sabão em preto e branco do seu conterrâneo C ao G uimarães ou a 

morbidez leve dos rostos suspensos de Bill V iola. Será mera coincidência 

o fato da cena da fumaça de cigarro sob a luz do teto ser tão frequente na 

sala dos investigadores particulares? No caso específi co de Só assim eu 

ficaria com os sapatos floridos, que eu tive o prazer enorme de ouvir ao 

vivo, o que sinto é meio isto: a temporalidade regida por uma fina linha 

flutuante, com toda sua elegância, transparência, sombra interna quase 

invisível e a contorção sutil das leves transformações que, no conjunto, a 

fazem evaporar em alturas concretamente celestiais. Opa, di calma, meu 

amigo. Você, sabiamente, nos alerta: os sapatos fl oridos não voam. 

Parabéns pela vida que você doa à música e às pessoas, 

L eonar do A l dr ovandi 
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Apresentação 

Para o senso comum um compositor de música de concerto é alguém 

que não apenas conhece as ferramentas de seu domínio e tem um forte 

ouvido musical, mas alguém que, de tão imerso no campo da música, 

trabalha somente com a matéria sonora. O que Guilherme Nascimento 

busca mostrar neste seu novo trabalho é justamente a contramão destas 

máximas comuns.  

O compositor, o artista plástico, o dramaturgo, o escritor vivem de 

alimentos os mais diversos e não lançam mão apenas das ferramentas de 

seu domínio. Aliás, dominar ferramentas é atributo da escolástica, da arte 

de academia, como nos lembra muitas vezes um pintor como Francis 

Bacon. Se os trabalhos da academia de artes, do velho conservatório de 

música, dos institutos especializados, vivem o vício circular de seus 

próprios domínios, o verdadeiro artista se alimenta do entrecruzamento 

de coisas de domínios distintos. Guilherme Nascimento é um compositor 

que se alimenta de luz, cor, movimento, linhas, frases, números.  

E ste é também o caso de alguns compositores, como Salvatore 

Sciarrino, que escreve seu Le Figure della Musica, um livro de arte em que 

cruza a arte da composição musical e a imagem visual; ou mesmo um 

compositor como Brian Ferneyhough que criou um de seus principais 

ciclos composicionais a partir das gravuras renascentistas de Piranesi – os 

Carceri d’invenzione. Na conversa deles busca-se reafirmar esta que é 

muitas vezes a fala desesperada de quem cria, para aqueles que estudam 

sua criação: “veja não somos tão estúpidos a ponto de nos limitarmos a 



 

 

notas musicais!”, “por favor, leiam o que pensamos, vivam um pouco da 

diversidade que vivemos, não retirem esta riqueza do que fazemos e que 

se convertem em esqueletos esquálidos em análises musicais de 

academia!”. 

A relação figura-fundo, vinda da pintura, e que nos ajuda a ultrapassar 

a relação melodia acompanhada ou a relação estrita do contraponto; a 

citação não apenas de coisas sonoras, mas citação aberta que permite a 

um compositor reescrever em sua música uma luz forte ou um poema; a 

contaminação que reafirma que nossos caminhos não são retos, que as 

escolhas são de momento, que a vida é mudança. Estes são alguns dos 

elementos que Guilherme Nascimento trata neste livro, um livro que 

propõe pensarmos uma prática comum daquilo que chamamos de música 

contemporânea. Face o recente século XX marcado por textos que falavam 

em cada arte como uma nova proposta, cada arte como inaugural, 

Guilherme Nascimento nos traz a idéia talvez mais próxima do mundo da 

criação, aquela de que existe sempre uma prática comum, uma 

sonoridade que atravessa músicas de uma época, sejam elas populares, 

eruditas, de vanguarda, experimentais. Que existe sempre uma 

permanência que atravessa os campos mais distantes, mesmo quando em 

uma língua inaugural. 

Sílvio Ferraz 

Introdução 
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Este livro nasceu da percepção de alguns procedimentos comuns na 

música, pintura e literatura, e de seu uso na compreensão do fazer 

artístico. Tendo a música como foco principal, a literatura e a pintura 

foram vistas sob a ótica do compositor. O objetivo central do livro foi, 

principalmente, procurar alguns procedimentos recorrentes nessas duas 

artes e verifi car suas possíveis transposições para a música, enquanto 

ocorrência nas obras musicais do repertório tradicional (antigo e 

contemporâneo) e enquanto possibilidades de composição de novas 

obras. Tais procedimentos estiveram presentes em todas as épocas, mas 

foram descritos muito raramente, talvez porque os artistas os conheciam 

apenas intuitivamente ou talvez porque, embora os conhecessem mais 

que intuitivamente, não se prestaram a descrevê-los. Não é habitual 

termos artistas escrevendo sobre seus processos criativos. E xemplos 

como os Manuscritos de L eonardo da V inci, a F ilosofi a da composição 

de E dgard A llan Poe e os Princípios de orquestração de R imsky-K orsakov 

são raros na história das artes. Longe de sonhar os sonhos românticos da 

unidade da arte total, o pensamento que norteou este livro tem por base 

a confiança nos princípios estruturais de cada arte. A transposição, para a 

música, dos procedimentos literários e pictóricos, se dá como um exercício 

de atividade artística particular, não como um manual de regras a serem 

seguidas.  

O primeiro procedimento verificado levou o nome genérico de citação 

(capítulo 1). C itação, aqui, compreende toda e qualquer apropriação de 

um texto pré-existente, seja pelo ato de mencionar ou transcrever um 

trecho (ato de citação propriamente dito), seja pela apropriação de estilo, 

idéias, temas ou personagens. Outros termos poderiam figurar ao lado da 

citação, tais como releitura, paródia, colagem e cópia. Porém, o objetivo 

deste capítulo não foi o de discutir cada termo e seus possíveis 

desdobramentos e sim, verificar como o ato de escrever é, muitas vezes, 

um ato de reescrever. Enquanto, em literatura, os processos de 

apropriação são muitas vezes evidentes, em música, pela ausência de 

aspas e notas de rodapé, pode-se imaginar que cada obra constitui um 

universo isolado, cem por cento original. O que realmente se vê é que, 

embora não sejam explicitados os diferentes níveis do discurso, o processo 

de citação (ou apropriação) é também o jogo próprio da composição 

musical. 

Figura e fundo são os dois procedimentos vistos no capítulo 2. Uma 

cena, seja ela pictórica, literária ou musical, compõe-se, basicamente, 



 

 

destes dois elementos: figura (elemento principal) e fundo (elemento 

secundário). Figura é o que ainda não deciframos em sua totalidade e que, 

constantemente, nos surpreende com a revelação de alguma 

particularidade que parecia escondida. O fundo, ao contrário, é onde se 

encontram os elementos secundários, úteis na composição da cena, mas 

que geralmente guardam pouco interesse. Se a figura é algo que ocupa um 

lugar no espaço, o fundo é o espaço onde vive esta figura. Nossa atenção 

se repousa primeiramente (e quase inteiramente, em alguns casos) na 

figura, e muitas vezes deixamos uma cena sem termos dado conta dos 

elementos que compunham o fundo. 

Os capítulos 3 e 4 lidam com as possíveis transposições do tempo 

literário para o tempo musical. E m literatura podemos pensar, dentre 

outros, no tempo da história, no tempo da narrativa, no tempo do discurso 

e no tempo da leitura. O tempo da história corresponde ao tempo 

cronológico, ou seja, à quantidade de tempo em que aconteceu a história. 

Q uando se diz que a expedição do D r. Samuel Fergusson passou cinco 

semanas em um balão sobrevoando a África, o tempo da história é de cinco 

semanas (ou de cinco semanas e dois dias, se quisermos ser mais precisos, 

já que partiram no dia 18 de abril de 1862 e chegaram ao destino no dia 

24 de maio). O tempo da narrativa tem a ver com a ordem em que os 

eventos aparecem, podendo, se desejado, os últimos surgirem no início e 

a história ser contada de trás para frente. O tempo do discurso lida com a 

elaboração do tempo da história, ou seja, quantas palavras, linhas ou 

páginas serão gastas para se contar uma hora ou cem anos de história. O 

tempo da leitura seria o tempo médio para se ler um determinado trecho. 

Portanto, no capítulo 3, vamos lidar com o tempo da história e o tempo da 

narrativa, e veremos como uma história pode ser contada de trás para 

frente ou em ziguezague, utilizando aquilo que se convencionou chamar fl 

ashback e fl ashforward. Sua aplicabilidade em música pode ser útil, seja 

no desejo de fazer o ouvinte conectar-se com um evento passado ou 

futuro, seja na intenção de se trazer mais unidade para a obra. No capítulo 

4, por sua vez, serão abordadas algumas relações entre o tempo do 

discurso, o tempo da história e o tempo da leitura, naquilo que chamamos 

de tempo de ancoragem, ou seja, o tempo padrão de um determinado 

trecho (literário ou musical), com suas possíveis variações (acelerações e 

desacelerações) e seus prováveis desdobramentos. 

O capítulo 5 é destinado a três procedimentos raros, presentes na 

literatura e na música: contaminação, mudança de direção e corte. A 
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contaminação, como o próprio nome diz, trata das modifi cações que um 

tema sofre quando em contato com outro. A mudança de direção diz 

respeito à inserção de elementos extras que levam a narrativa para um 

desfecho inimaginável no início da obra. O corte tem a função de 

suspender a narrativa em um momento de tensão.  

O capítulo 6 é reservado à análise das obras compostas antes e durante 

o presente trabalho. Para não cansar o leitor com a repetição dos 

procedimentos já vistos, evitou-se uma análise exaustiva e procurou-se 

evidenciar apenas o que poderia ser verificado nos capítulos anteriores. 

Este capítulo presta-se a uma função dupla: além de permitir uma 

aproximação maior com um fazer musical que se baseou na literatura e na 

pintura, sua localização próxima do fi m serve, como bem lembraria 

Umberto E co, ao propósito de frear a ação e colocar o leitor no ritmo 

propício ao fechamento do livro. Mesmo prevendo que alguns serão 

tentados a pular estas páginas, ainda assim, o tempo gasto com esta ação 

os ajudará a diminuir a marcha e chegar ao clima desejado. 

* * * 

O s exemplos, aqui vistos, não pretendem abarcar a totalidade de 

exemplos acerca de cada procedimento. Ao contrário, inúmeros outros 

poderiam  
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figurar nestas páginas, mas aqui não estão pois que tornariam infinito um 

trabalho já por demais extenso. A escolha se deu pela facilidade em 

encontrar, em determinadas partituras, livros e pinturas, exemplos que 

pudessem ilustrar os assuntos em questão. Outras tantas obras poderiam 

estar aqui ilustradas, em substituição ou acréscimo às que já estão, e sua 

ausência se deu não por negligência, mas por praticidade, ou seja, para se 

evitar a repetição exaustiva, ou por não tê-las em mãos quando da 

necessidade de utilizá-las. 

E vitou-se classifi car as obras aqui expostas quanto à época, escola ou 

estilo à que pertenciam. D esse modo, o C anto G regoriano e Roger 

Reynolds fi guram lado a lado, assim como L eonardo da Vinci e Picasso. 

Isto por entender que, ao falar de C anto G regoriano ou de Roger 



 

 

Reynolds, falamos primeiramente de música (toda e qualquer música), 

assim como falamos de pintura ao citar L eonardo, D egas, Picasso ou 

Jasper Johns. E vitou-se, então, quaisquer distinções entre música 

contemporânea e música antiga, uma vez que tantas características 

próprias de uma pertencem não menos à outra. O u seja: 

x a originalidade e a novidade fazem tanto parte da música antiga (ars 

nova, seconda pratica, surgimento da ópera) quanto a prática comum 

e um certo maneirismo fazem parte da música contemporânea 

(dodecafonismo, serialismo integral, minimalismo, música espectral); 

x a desestabilidade tonal faz tanto parte da música antiga (fugas de 

Buxtehude, momentos de tensão na Paixão segundo São Mateus de 

Johann Sebastian Bach, Nuages gris e Bagatelle sans tonalité de Liszt) 

quanto a estabilidade tonal faz parte da música contemporânea 

(últimas obras de  

Schoenberg, L igeti e Penderecki); x a fluidez rítmica faz tanto parte 

da música antiga (motetos isorítmicos do século X V, recitativos da 

Camerata F iorentina e da ópera napolitana nos séculos XVII e XVIII, prosa 

musical wagneriana) quanto a reiteração periódica de células rítmicas faz 

parte da música contemporânea (balés da fase russa de Stravinsky, 

minimalismo norte-americano, C ontinuum e Quarteto de cordas no 2 de L 

igeti); 

x a atenção detalhada ao timbre mediante a utilização de tecnologias de 

ponta faz tanto parte da música antiga (aparição do violino em 

Cremona, utilização da clarineta na orquestra por Mozart, 

substituição do cravo pelo piano) quanto o timbre relegado a segundo 

plano faz parte da música contemporânea (muitas obras de John 

Cage, Earle Brown,  

L a Monte Young, F ive pieces for D avid Tudor de Sylvano Bussotti, 

Black and White de Franco D onatoni, Aus den sieben Tagen de 

Stockhausen); 

x a total ausência de melodia ou a presença de apenas fragmentos 

melódicos imersos no tecido musical fazem tanto parte da música 

antiga (música de tecla de Frescobaldi, últimas obras de Beethoven, 

Prelúdio no 1 do Cravo bem temperado, vol. I, de J. S. Bach) quanto a 

melodia reinando absoluta sobre o tecido musical faz parte da música 

contemporânea (praticamente toda música vocal do século XX, 



 

24 

inúmeras obras de Ravel, além de inúmeras páginas de Schoenberg, A 

lban Berg, Stravinsky,  

Messiaen, Bartók, V illa-L obos); x a criação de novas formas musicais 

faz tanto parte da música antiga (o aparecimento da forma sonata e 

praticamente todas as obras sob os títulos de fantasia ou improviso) 

quanto a recorrência a formas e gêneros conhecidos e largamente 

utilizados ao longo da história faz parte da música contemporânea 

(sonatina para flauta e piano e as três sonatas para piano de Boulez, 

sinfonia de Berio, os Réquiem de L igeti e Penderecki e os quartetos de 

cordas compostos no século X X ); 

x a complexidade do material composicional faz tanto parte da música 

antiga (polifonia da ars nova, inúmeros ricercare para órgão de 

Frescobaldi, fugas de Buxtehude e J. S. Bach, a Grande Fuga de Beethoven) 

quanto a simplicidade do material composicional faz parte da música 

contemporânea (a série de obras Composition de L a Monte Young, 

December 52, Available forms e Available forms II de Earle Brown, 4’33” e 

Water music de John C age, Aus den sieben Tagen de Stockhausen, La 

passion selon Sade e Five piano pieces for David Tudor de Sylvano 

Bussotti); x o virtuosismo excessivo e a técnica instrumental expandida 

fazem tanto parte da música antiga (participantes dos concursos de 

música na G récia antiga, Beethoven, C hopin, L iszt, Paganini) quanto uma 

música não virtuosística e sem acréscimos à expansão técnica 

instrumental faz parte da música contemporânea (as mesmas obras 

citadas anteriormente de L a Monte Young, E arle Brown, John C age, 

Stockhausen e Sylvano Bussotti); 

x os sistemas musicais complexos e não facilmente perceptíveis na obra 

fazem tanto parte da música antiga (Ma fin est mon commencement 

de G uillaume de Machaut, Arte da Fuga e Oferenda Musical de J. S. 

Bach) quanto os sistemas composicionais simples e facilmente 

perceptíveis 
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fazem parte da música contemporânea (minimalismo norte-americano,  

4’33” de C age); x o hermetismo faz tanto parte da música antiga 

(musica riservata, Arte da Fuga e Oferenda Musical de J. S. Bach) quanto 



 

 

uma música acessível a todos faz parte da múúsica contemporââneaa  

(RachmaninoRachmaninoff,ff,  ProkP okofiofieff- , 

ff, Bartók, Villa-Lobos, de Falla, Schinittke, Dutilleux, Bartók, Villa-Lobos, 

de Falla, Schinittke, Dutilleux, Folk songsFolk songs de de  

Berio);Berio); 

x as combinações instrumentais inusitadas fazem tanto parte da música 

antiga (conjuntos musicais na Idade Média e Renascimento) quanto 

as combinações instrumentais triviais fazem parte da música 

contemporânea (os quartetos de cordas e os duos canto/piano e 

instrumento solista/piano do século XX ); 

x a emancipação da percussão faz tanto parte da música antiga (rituais 

religiosos africanos de umbanda e candomblé) quanto a percussão 

utilizada apenas como colorido extra faz parte da música 

contemporânea (Cinco peças para orquestra Op. 10 de Webern, 

Variazioni de D allapiccola, Archipelago de Roger Reynolds); 

x a teorização excessiva faz tanto parte da música antiga (Boécio, Guido 

d’A rezzo, Z arlino, prima X seconda pratica, R ameau, Fux) quanto a 

pouca ou nenhuma preocupação em teorizar faz parte da música 

contemporânea (minimalistas norte-americanos, Ravel, de Falla, 

Stravinsky,  

Wolfgang Rihm); x a separação entre “erudito” e “popular” e o pouco 

contato com as massas faz tanto parte da música antiga (contraponto 

medieval, musica riservata, culto ao gênio romântico) quanto a fusão 

entre “erudito” e “popular” e o grande contato com as massas faz parte 

da música contemporânea (Phillip Glass, Bolero de Ravel, Bachianas 

brasileiras nos 2 e 5 de Villa--L obos, Atmosphères, Lux aeterna e R équiem 

de Ligeti no filme  

2001 uma odisseia no espaço de Stanley Kubrick); 

O rompimento com a tradição faz tanto parte da música antiga 

(Monteverdi, filhos de J. S. Bach) quanto a afirmação da tradição faz parte 

da música contemporânea (sonatas, quartetos de cordas e óperas 

compostas no século XX , John Adams)... 
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CAPÍTULO 1 

Citação 

E m um passado remoto, possivelmente entre os séculos VI e II antes 

de Cristo, um autor grego identificado como Xenophon de Ephesus 

escrevia a sua Ephesiaca, a história de Anthia e seu marido, Habrocomes.1 

Capturados por bandidos e escravizados, ambos são, pouco a pouco, 

obrigados a abandonar seus códigos de honra e a se tornar bárbaros, até 

o ponto em que, finalmente libertos, poderão restituir suas condições 

nobres originais. Anthia, separada do marido e obrigada a casar-se com 

Perilaus, toma um veneno que imaginava fosse matá-la, mas que, na 

verdade, tratava-se de uma poção do sono. E la é enterrada e acorda em 

sua tumba, de onde é resgatada por sequestradores não menos cruéis que 

os anteriores.  

A história de Anthia e Habrocomes perece ter sido a mais antiga a 

conter similaridades com a novela Mariotto e Gianozza di Siena, escrita 

pelo poeta italiano Masuccio Salernitano (1410-1475). 2  Mariotto e 

Gianozza são casados, em segredo, por um frade Agostiniano. Após matar 

um nobre em uma briga, Mariotto é exilado em A lexandria. O pai de G 

                                                           
1 .  O nome “Xenophon” parece ter sido utilizado como pseudônimo para vários autores 

da época, em uma espécie de alusão ao estilo do famoso historiador Xenophon de 
Atenas. Para considerações sobre possível datação e autoria da E phesiaca, ver: O 
’Sullivan, James (1994). 

2 . Embora a E phesiaca possa, de fato, ser a mais antiga história a conter similaridades com 
a novela de Masuccio Salernitano, ela se conservou em manuscrito até o século X VII. 
A opinião de muitos estudiosos é de que, provavelmente, Massucio da Salernitano 
nunca  



 

 

ianozza escolhe para ela um marido mas, para evitar casar-se com o 

escolhido, G ianozza toma uma poção do sono, e envia um mensageiro a 

Alexandria para avisar ao marido de seus planos. O mensageiro é 

capturado e morto por piratas e a mensagem jamais chega às mãos de 

Mariotto. Após ter sido enterrada pela família, Gianozza é resgatada pelo 

frade e foge para Alexandria, ao mesmo tempo em que Mariotto, sabendo 

de sua morte, retorna a Siena disfarçado de peregrino. Ao visitar a tumba 

da esposa, é capturado e condenado à morte. Gianozza chega a Alexandria 

e, ao saber da partida de Mariotto, volta a Siena. Ela chega três dias após 

a execução do marido. Entra para um convento e morre pouco tempo 

depois, lamentando sua morte. 

Algumas décadas mais tarde, Luigi da Porto (1485-1529) recontaria a 

história de Masuccio Salernitano em sua Istoria novellamente ritrovata di 

due Nobili Amanti com la loro pietosa morte, intervenuta fi a nella città di 

Verona nel tempo del signor Bartolomeo Scala. As modificações que Luigi 

da Porto faria na novela de Masuccio Salernitano trariam consequências 

duradouras para a literatura universal. E m sua versão, L uigi da Porto 

ambienta a história em Verona, cria os nomes das duas famílias rivais, os 

Montecchi e os C appelletti, e os nomes de G iulietta e Romeo para os dois 

amantes (sua história seria mais tarde conhecida simplesmente como “G 

iulietta e Romeo”).3  

Em uma noite, Romeo Montecchi vai a um baile de máscaras na casa 

da família Cappelletti e lá conhece Giulietta. Os dois se apaixonam 

perdidamente e são casados pelo frei L orenzo da San Francesco, em 

segredo, pois que suas famílias são inimigas políticas. O frei e Giulietta 

compartilham a mútua esperança de que tal união poderia por fim às 

brigas das duas famílias. Porém, Romeo envolve-se em uma briga com 

Tebaldo Cappelletti e o mata. Os Cappelletti o processam por homicídio e 

Romeo é banido da cidade. Giulietta permanece em Verona, sofrendo em 

silêncio. Ao perceber a constante tristeza de Giulietta, e sem saber as 

verdadeiras causas, sua  

 

a tenha lido, embora pudesse ter travado contato com algumas das várias versões que 
circulavam em seu tempo. A s fontes diretas para Mariotto e Gianozza di Siena, 
principalmente o frade corrupto e as poções do sono, podem ter sido o Decameron e 
o F ilocolo, de Boccacio. C onferir: Moore, O lin H . (1918), (1938a), (1938b) e (1950). 

3. Como consta na edição milanesa de Gaspare Truffi, de 1831: Storia di Giulietta e Romeo 

con la loro pietosa morte avvenuta già in Verona nel tempo del Sig. Bartolommeo 

della Scala. 
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família decide casá-la. Para escapar do casamento, Giulietta resolve tomar 

uma poção do sono, preparada pelo frei. À noite, o frei a tiraria de sua 

tumba e ela fugiria para Mântua, onde encontraria seu amado Romeo. O 

frei manda uma carta a Romeo explicando o plano, mas a carta jamais 

chega a seu destino. Romeo, inadvertidamente, sabendo da morte de sua 

amada, corre para Verona levando consigo uma poção de veneno de cobra 

que sempre carregava para emergências. À noite ele entra na tumba de 

Giulietta, beija-a repetidamente e toma o veneno. G iulietta acorda e 

encontra Romeo abraçando-a. Os dois têm um momento sozinhos, onde 

Romeo conta-lhe que acreditara que ela estava morta e tomara o veneno. 

O frei chega, Romeo morre e G iulietta diz que prefere morrer com Romeo 

a ir para um convento, como sugere o frei. G iulietta segura sua respiração 

por um longo tempo até morrer. O frei é surpreendido e acusado de violar 

a tumba. E le confessa toda a história. A s famílias inimigas se reconciliam 

e constroem um monumento aos dois amantes.  

As modificações de Luigi da Porto são hoje atribuídas mais às suas 

negligências literárias em pegar emprestado dos clássicos, onde ele 

copiava não apenas o enredo, mas sentenças inteiras, do que à sua 

originalidade. E m sua novela, Luigi da Porto mantêm a narrativa de 

Masuccio Salernitano, mas parece tirar sua estrutura da Metamorfoses, de 

Ovídio.3 Em Luigi da Porto, assim como em O vídio, a história é contada por 

um narrador que presenciou os fatos, os amantes têm um impedimento 

familiar (o que explica o casamento em segredo, ao contrário da novela de 

Masuccio Salernitano, onde este fato fica sem explicação), a protagonista 

acorda e encontra o amante ainda vivo (o que lhes permite um tempo a 

sós), a protagonista comete suicídio (ao contrário de admitir-se a um 

convento) e a morte dos amantes resulta na união das duas famílias. 

A s adaptações de L uigi da Porto foram responsáveis pela tradição de 

se acreditar que a história dos dois amantes de fato aconteceu. Os 

Montecchi e os C appelletti foram citados na D ivina C omédia, no 6º canto 

do Purgatório, e parece ter sido aí o início da lenda das duas famílias rivais 

de Verona:  

                                                           
3 . Moore salienta o fato de que o ponto de partida para Luigi da Porto talvez tenha sido a 

história de Príamo e Tisbe, da obra Metamorfoses, de Ovídio. Ver: Moore, Olin H. 
(1940). 
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Venha ver Montecchi e C appelletti, 

Monaldi e F ilippeschi, homens sem 

cuidado: aqueles já tristes, estes alvos de 

suspeita.4 

Aparentemente os Monaldi e os Filippeschi foram duas famílias rivais 

de Orvieto no início do século XIV, fato que levou muitos a crerem que os 

Montecchi e os C appelletti também o fossem. 5  Porém vários indícios 

levam a crer que talvez os Montecchi e os Cappelletti nunca tenham 

residido em Verona e nunca tenham sido nomes de famílias, e sim, 

alcunhas de partidos políticos. A partir do século X II, duas facções políticas 

estiveram em confl ito na Itália: os gibelinos, partidários do Imperador 

(Sacro Império RomanoGermânico); e os guelfos, partidários do Papa. Os 

Montecchi (cujo nome deriva do latim monticuli - pequeno monte) seriam 

os seguidores do líder gibelino Ezzelino da Romano, que se reuniam no 

castelo de Montecchio Maggiore, nas redondezas de V icenza, em 

oposição ao marquês de Verona, no início do século XIII. Os Cappelletti 

(cujo nome deriva de Cappellini - pequenos chapéus) seria o nome que 

designava a facção guelfa de C remona, expulsos da cidade em meados do 

século X III. Ao que tudo indica, os Montecchi (de Verona, Vicenza e 

redondezas) e os Cappelletti (de Cremona) são exemplos de dissidentes 

políticos exilados do poder e de suas cidades, pois são descritos por Dante 

como già tristi, e não nomes de famílias (embora, de fato, inimigos 

políticos, como sugeriu Luigi da Porto). Enquanto os Monaldi e os 

Filippeschi são, provavelmente, exemplos de famílias em desacordo e 

tiranas, pois são descritas por Dante como con sospetti, talvez como 

responsáveis pela situação da Itália na época.6 

                                                           
4 . Versos 106 a 108: Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,/ Monaldi e F ilippeschi, uom 

sanza cura:/ color già tristi, e questi con sospetti! 
5 .  Ver: Moore, Olin H. (1930). 
6 . No 6º canto do Purgatório, Dante se vê movido pelas inúmeras guerras que devastam a 

Itália e a mantêm dividida. Nos versos 76 a 78: Ahi serva Italia, di dolore ostello,/nave 
sanza nocchiere in gran tempesta,/ non donna di province, ma bordello! (Ah, serva 
Itália, morada de afl ição,/Nau sem timoneiro em grande tempestade,/não senhora 
de sua província, mas bordéu!). Nos versos 109 e 110, D ante invoca os Monaldi e os 
F ilippeschi a presenciarem a pressão sofrida por seus vassalos: Vien, crudel, vieni, e 
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A história de Romeu e Julieta ainda passaria por muitas versões, até 

chegar às mãos de Shakespeare na versão que conhecemos hoje. E m 

1554, Matteo Bandello (1480-1562) adaptaria a novela de L uigi da Porto 

em sua L a sfortunata morte di dui infelicissimi amanti che l’uno di veleno 

e l’altro di dolore morirono, com vari accidenti. Algumas das modifi cações 

de Bandello sobreviveram na versão de Shakespeare. E m Bandello, Romeo 

mata Tebaldo C appelletti em legítima defesa (ao contrário de L uigi da 

Porto, onde Romeo mata Tebaldo por motivos de vingança). Ao mesmo 

tempo em que a família C appelletti chora a morte de Tebaldo, G iulietta 

chora copiosamente pelo amante, o que faz crer à sua mãe que esta sofra 

pela morte do primo (em L uigi da Porto, a tristeza de G iuletta fi ca sem 

explicação). Bandello, assim como Shakespeare, retira a acusação sobre o 

frei de que violara a tumba para roubar.7 

A versão de Bandello, traduzida para o francês e o inglês, tornou-se 

extremamente famosa na Europa da época. Hoje, as referências a Bandello 

feitas pelos escritores e dramaturgos elizabetanos (dentre eles, 

Shakespeare) são tidas como inquestionáveis.8 Mas as traduções da época 

estavam longe de serem traduções literais. O s “tradutores”, na verdade, 

faziam verdadeiras adaptações, recheavam as histórias com novas 

personagens e acontecimentos, às vezes com várias digressões morais, 

como no caso das adaptações que Belleforest fez de Bandello, em suas 

Histoires T ragiques.9 As Histoires T ragiques foram um gênero literário que 

se tornou popular na França graças a Pierre Boaistuau (1500-1566). G 

eralmente, as Histoires T ragiques constam de curtas histórias que 

exploram as desgraças causadas pelo amor. E m 1559, Boaistuau 

“traduziu” a novela de Bandello em sua Histoire troisième de deux Amants, 

dont l’un mourut de venin, l’autre de tristesse. Alguns anos após, em 1562, 

na Inglaterra, era a vez de A rthur Brooke (morto em 1563) “traduzir” a 

novela de Boaistuau em um longo poema narrativo intitulado Romeus and 

Iuliet. A história de Romeo e Julieta seria ainda recontada em prosa pelo 

editor de Brooke, em 1566-67, William Painter (1540?-1594), em seu Th e 

                                                           
vedi la pressura/d'i tuoi gentili, e cura lor magagne; (Vêm, cruéis, vêm, e vejam a 
pressão/da sua gente, e curem suas imperfeições;). 

7 .  Conferir: Moore, Olin H. (1937a). 
8 .  Conferir: Hook, Frank S. (ed.) (1948). 
9 . Idem. 
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palace of pleasure, porém, desta vez, as fontes principais de Painter 

parecem ter sido Belleforest e o próprio Bandello, e não necessariamente 

Brooke.10 

E mbora Shakespeare (1564-1616) possa ter tido contato com outras 

versões da história dos amantes de Verona, através do teatro ou de 

“traduções”, a fonte direta para o seu Romeo and Juliet (escrito no início 

da década de 1590) parece ter sido o poema de Brooke Romeus and Iuliet. 

Shakespeare parece ter-se contentado com a história como esta se 

apresenta no poema de Brooke, fazendo, no entanto, algumas 

interessantes modifi cações que parecem nos dizer que ele provavelmente 

conhecia outras versões da peça. No baile de máscaras, Shakespeare 

segue as versões de Bandello-BoaistuauBrooke no que diz respeito ao fato 

de Romeo atender aos conselhos de um amigo para participar de 

encontros sociais para esquecer seu primeiro amor. Porém, assim como 

em Luigi da Porto, o Romeo shakespeariano continua fiel ao seu primeiro 

amor, até o momento em que ele vê, pela primeira vez, Juliet. O Romeo 

de Shakespeare, assim como o Romeo de Luigi da Porto, sobe a sacada de 

Juliet à noite e lá permanece, escutando-a, sem que ela perceba a sua 

presença. E m Brooke, ao contrário, Romeo passa em frente de sua sacada, 

de dia, e é facilmente visto por Iuliet. Em outra cena, à noite, Iuliet também 

o vê sem a mínima dificuldade. Assim como a Giulietta de Luigi da Porto, e 

ao contrário da Iuliet de Brooke, a Juliet de Shakespeare vai ao encontro 

do frade para ser casada com Romeo desacompanhada. Shakespeare 

retoma a versão de Luigi da Porto, no qual Romeo luta com Tybald por 

vingança pela morte de um amigo, e não como nas versões de 

BandelloBoaistuau-Brooke, onde Romeo mata-o em legítima defesa.  

O resto da história é conhecido de todos. A peça de Shakespeare 

tornaria-se um sucesso e acabaria por provocar, ao longo dos séculos, 

inúmeras versões, tais como as óperas I Capuleti e i Montecchi (1830), de 

Bellini e Roméo et Juliette (1867), de Gounod; a sinfonia Roméo et Juliette 

(1839), de Berlioz; o poema sinfônico Romeu e Julieta (1869), de 

Tchaikovsky; o balé Romeu e Julieta (1938), de Prokofiev; o musical West 

                                                           
10 . Conferir: Poissenot, Bénigne (1996); Moore, Olin H. (1937b); Hook, Frank S. (ed.) (1948); 

Scott, Mary Augusta (1895); H alliday, Frank E rnest (1962). 
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side history (1957), de L eonard Bernstein; e o fi lme R omeu e Julieta 

(1968), de Franco Z effi relli. 

A mesma investigação histórica de R omeu e Julieta poderia ser 

facilmente traçada para outras obras literárias. A lenda espanhola do Don 

Juan, por exemplo, gerou inúmeras versões ao longo dos séculos. Apenas 

para citar as mais conhecidas: El burlador de Sevilla y el convidado de 

piedra (1630), de T irso de Molina; D on Juan ou le festin de pierre (1665), 

de Molière; D on Juan (1736), de Carlo Goldoni; as óperas Don Giovanni 

(1787), de Gazzaniga e Don Giovanni (1787), de Mozart; Don Juan (1821), 

de Lord Byron; O convidado de pedra (1830), de Pushkin; Don Juan de 

Maraña ou la chute d’un ange (1836), de A lexandre D umas pai; R 

éminiscences de D on Juan (1841), de L iszt; D on Juan Tenorio (1844), de 

Zorrilla; Don Juan aux enfers (1861), de Baudelaire; D on Juan (1889), de 

Richard Strauss; Man and superman (1903), de Bernard Shaw; O 

conquistador (1990), de Almeida Faria; Don Giovanni ou o dissoluto 

absolvido (2005), de José Saramago. 

C omo se pode ver, em literatura, a originalidade nem sempre se 

baseou na criação de uma nova história e novas personagens mas, muitas 

vezes, no recontar originalmente uma história já conhecida. A noção de 

direito do autor (le droit d’auteur) surgiu, na França, por volta do fi nal do 

século X VIII. Através de um decreto real, os autores passaram a ter o 

monopólio de sua criação, em oposição ao anterior monopólio que 

pertencia ao editor. Os autores começaram, então, a gozar do privilégio 

que os permitia registrar seus trabalhos em seu próprio nome e usufruir 

dos benefícios fi nanceiros da publicação. O direito do autor os protegia da 

exploração comercial de suas obras por companhias teatrais durante um 

determinado período.11 No entanto, o ato de apropriar-se de uma obra 

para recontá-la com uma nova roupagem perdura até os dias de hoje, 

mesmo muito tempo após a noção de direito do autor ter sido criada. 

Segundo H arold Bloom (2002), toda linguagem é sempre uma revisão da 

linguagem pré-existente. A força poética envolve, então, “usurpação” dos 

predecessores e “imposição” da vontade própria. A voz do morto ganha 

vida, paradoxalmente, nunca pela mera imitação, e sim, apenas na 

apropriação cometida pelos seus sucessores mais talentosos. O u, como 

                                                           
11 . Ver: Brown, G regory S. (1999); Palacios-H uerta, Ignácio & Volij, O scar (2004). 
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dizia K ierkgaard, “aquele que se dispõe a trabalhar dá à luz seu próprio 

pai”.12 

E m pintura, o ato de copiar um quadro é, muitas vezes, um exercício 

de aprendizagem do métier, não muito diferente da aprendizagem da 

composição nos séculos passados, onde os compositores copiavam as 

partituras de seus antecessores para melhor tomarem consciência do ato 

de compor. E ste hábito comum foi largamente difundido ao longo da 

história e foi o ponto de partida para a aprendizagem de inúmeros 

compositores do barroco ao final do século XIX, sendo apenas substituído, 

no século XX, pelo estudo sistemático da análise musical. Aprendendo um 

métier, um jovem pintor poderia copiar quadros, um jovem compositor 

transcrever uma partitura e um jovem escritor, segundo Cortázar, poderia 

traduzir textos estrangeiros para o seu idioma. 

Se eu fosse uma pessoa de dar conselhos, diria a um jovem escritor que tenha 

dificuldades de escrever, para deixar de escrever por um tempo por conta 

própria e passar a traduzir boa literatura. Um dia ele se dará conta de que 

está escrevendo com uma fl uidez que não tinha antes.13 

Mas o apropriar-se de uma obra para criar uma nova versão não 

acontece apenas na juventude. O ato de copiar um quadro, livro ou música 

é, em efeito, uma ferramenta largamente utilizada até os dias de hoje, não 

apenas nos anos de aprendizagem como, também, nos anos de plena 

maturidade, mostrando que, muitas vezes, o ato de copiar se transforma 

em um ato criativo e original. Para Françoise E scal (1984), o ato 

composicional é tributário de várias mediações e interseções sócio-

culturais, estéticas, ideológicas, econômicas, materiais e técnicas. O ato 

criativo relaciona-se com o contexto social e histórico do qual o artista 

criador faz parte e que faz parte dele. Sendo todo texto um mosaico de 

outros textos ou, todo texto uma citação de outros textos, já que escrever 

não difere de reescrever, não seria diferente na juventude ou na 

maturidade para os artistas. À mera cópia se agregariam outros tantos 

termos, tais como releitura, citação, paródia, colagem, pastiche, pot-

                                                           
12 . Apud: Bloom, H arold (2002), p. 76. 
13 . González Bermejo, Ernesto (2002), p. 20. 
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pourri e contra-fatura, comum a todas as artes de uma maneira geral; e 

fragmentos, arranjo, transcrição, variações sobre um tema de..., 

orquestração, tombeau de..., homenagem a..., apoteose de..., próprios da 

música. 

Na época de Leonardo da Vinci (1452-1519), as pessoas eram, muitas 

vezes, retratadas de pé, como as estátuas gregas. Embora não usual, a 

ideia de retratar a Mona L isa (pintada aproximadamente ao final do século 

XV e início do século X VI) [ilustração 1.1] da cintura para cima, sentada, 

com cabeça e corpo ligeiramente virados para o lado, as mãos cruzadas na 

frente do ventre, e olhos fi xos no espectador, não foi uma invenção de L 

eonardo mas, ao que tudo indica, dos pintores fl amengos renascentistas, 

especialmente Jan van Eyck (c.1390-1441),14 como se pode ver no Retrato 

de Margareta van E yck, de 1439 [1.2]. Não se sabe, ao certo, o quanto 

Leonardo conhecia de pintura flamenga, e o quanto estaria citando de 

outros pintores, ao pintar a Mona L isa. A maior parte das conjecturas 

traçadas pelos especialistas ao longo dos séculos não passaram de meras 

especulações. Porém, duas obras datadas de aproximadamente a mesma 

época da pintura da Mona L isa possuem algumas semelhanças curiosas 

com a obra de L eonardo. A primeira, um qua- 

                                                           
14 . Ver: Clark, Kenneth (1973); LaFarge, Antoinette (1996); Cook, Herbert (1911) e (1909); 

Boas, G eorge (1940); Smith, Webster (1985). 
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1.1 Leonardo da Vinci, Mona Lisa. 

dro de D ürer (1471-1528) [1.3], Jovem com cabelo preso, pintada por volta 

de 1497 onde, além de possuir todas as características dos retratos da 

pintura fl amenga, alguns detalhes nos chamam atenção, tais como o 

decote ligeiramente aberto, deixando à vista a roupa que ela veste por 

baixo, e as montanhas e o caminho de terra ao fundo, mostrando que a 

modelo encontra-se,  
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1.2 Jan van Eyck, Retrato de  1.3 Albrecht Dürer, Jovem com  

Margareta van Eyck. cabelo preso. 

provavelmente, em uma casa de campo. A segunda, um desenho de Rafael 

(1483-1520), Retrato de uma jovem [1.4], feito por volta de 1505, possui 

semelhanças surpreendentes com o quadro de Leonardo. Além da roupa, 

do cabelo, da posição da modelo, e do fato de ambas serem mulheres 

jovens e com traços parecidos; a faixa no cabelo da modelo, no retrato de 

Rafael, se assemelha muito ao véu da Mona L isa; o fato de ambos terem 

paisagens ao fundo e; mais surpreendente ainda, as duas pilastras atrás 

das mulheres. 

Embora o desenho de Rafael seja considerado, por muitos, uma cópia 

direta do quadro de Leonardo e tido como evidência de que a Mona Lisa, 

portanto, teria sido pintada antes de 1504, Kenneth Clark (1973) sugere 

que o retrato de Rafael possa ter sido desenhado antes da Mona Lisa. Para 

Clark, embora Rafael fosse um grande assimilador da história da pintura, 

ele jamais admitia, em seu trabalho, uma cópia direta. A jovem retratada 

por Rafael seria Isabella d’Este (1474-1539), filha do duque de Ferrara, E 

rcole I d’E ste, esposa do marquês de Mântua Francesco Gonzaga e grande 

patrocinadora das artes. Leonardo a havia desenhado antes, mas jamais 
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retratava-a em quadro, embora ela lhe pedisse constantemente em suas 

cartas. Os desenhos de Leonardo teriam sido a base do desenho de Rafael  

 

1.4 Rafael, Retrato de uma jovem. 

que, por sua vez, poderia ter ajudado Leonardo na concepção final de sua 

Mona Lisa, desta vez uma Isabella d’Este alguns anos mais velha,15 ou até 

mesmo uma nova modelo.16 

A Mona Lisa, de Leonardo, pertenceu ao rei François I (1494-1547), e 

constava do inventário de obras na corte de Fontainebleau. Foi levado 

para Versalhes por volta do ano de 1694, por Luís XIV e exibido no Louvre 

somente após a Revolução Francesa. C omo fazia parte dos pertences 

pessoais da corte por aproximadamente 300 anos, apenas umas poucas 

pessoas tiveram a oportunidade de vê-lo antes de sua exposição 

permanente no L ouvre, o que explicaria a ausência de sua menção em 

muitos escritos dos séculos X VI, X VII e X VIII. No início do século X IX , dois 

eventos, aparentemente isolados, parecem ter sido os responsáveis pelo 

surgimento do fetiche em torno da Mona Lisa, fetiche que continua até os 

                                                           
15 . De acordo com Stites, Raymond S. (1936). 
16 . De acordo com Clark, Kenneth (1973). 
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dias de hoje. O primeiro, o surgimento da noção da femme fatale, com o 

Romantismo, que consistiu numa crescente idolatria da mulher sensível, 

misteriosa e fascinante, em oposição ao racionalismo masculino. Com 

Théophile Gautier e Walter Pater, inicia-se uma tradição de escritos sobre 

a arte onde a femme fatale torna-se o centro das atenções, e onde cada 

traço é tratado como que escondendo algum significado oculto (sorriso, 

olhar, gestos). O segundo evento, da mesma época, o culto ao rei francês 

François I e sua coleção de pinturas italianas renascentistas, dentre elas a 

Mona Lisa de Leonardo. François I, patrono das artes, considerado “Pai das 

Letras e das Artes”, foi mecenas de inúmeros artistas, inclusive do próprio 

L eonardo. No início do século X IX , inúmeros escritores e pintores 

começaram a retratar a imagem que faziam de sua corte.17 

As pesquisas acerca de como teria sido a corte de François I na 

renascença eram extremamente imprecisas, e os artistas contentavam-se 

com vagas generalidades acerca da época, tais como a representação de 

seus personagens principais em papéis estereotipados. Um dos primeiros 

casos explícitos de referência direta à Mona Lisa vem da Escola de 

Fontainebleau, no século X IX : o quadro de A imée Brune-Pagès, de 1845, 

intitulado Leonardo da Vinci pintando o quadro da Gioconda na presença 

de Bramante e Rafael, hoje perdido, e do qual resta-nos apenas a litografia 

de Paul-Prosper Allais [1.5]. A cena no quadro passa-se, supostamente, no 

atelier de L eonardo. À esquerda temos Rafael e Bramante maravilhados 

com o quadro que Leonardo acabara de pintar. À direita temos a própria 

Mona Lisa sentada em uma cadeira, enquanto músicos a entretêm, 

seguindo os escritos de Vasari que assegura que Leonardo teve de 

conceder à sua modelo diversões musicais para que esta conservasse a 

graça de sua expressão. A s cenas dos artistas pintando em seus estúdios 

são as favoritas da Escola de Fontainebleau, e uma olhada mais detida no 

quadro nos mostra o quanto esta cena é fi ctícia, não apenas pelo fato do 

mobiliário e da decoração do estúdio de Leonardo seguirem o estilo da 

Escola de Fontainebleau mas, principalmente, pela disposição dos 

personagens na cena: se levarmos em consideração a posição que a Mona 

Lisa ocupa em relação a Leonardo e ao quadro que está sendo pintado, 

teríamos um quadro pintado ao contrário. O quadro da Mona L isa, como 

                                                           
17 . Conferir: Boas, George (1940); Cox-Rearick, Janet (1997). 
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vemos ao fundo da cena, parece ter sido pintado do ponto de vista do 

espectador, e não do ponto de vista de Leonardo, que se encontra à direita 

da modelo, e impossibilitado de vê-la como a vemos. A presença dos três  

 

1.5 Aimée Brune-Pagès, Leonardo da Vinci pintando o quadro da Gioconda 

na presença de Bramante e Rafael. 

pintores no mesmo local cria, ainda, um quebra-cabeça difícil de resolver. 

Se a Mona Lisa foi pintada no final do século XV, em Florença, Leonardo e 

Rafael estavam lá, mas Bramante não. No início do século XVI, temos L 

eonardo e Bramante em Milão, mas R afael em F lorença. A partir de 1508 

temos R afael e Bramante em Roma, mas L eonardo em Milão. Uma 

possível data seriam os anos de 1513 e 1514, últimos anos de vida de 

Bramante e época em que os três estão em Roma, mas a data parece um 

pouco tardia para a pintura da Mona L isa, segundo os estudiosos. 

F ictício ou não, o quadro de A imée Brune-Pagès ajudou a fi rmar o 

culto à Mona Lisa. Da citação à mera cópia, passando pela colagem, a 

paródia, e por um modelo que visava incitar o novo, as releituras da Mona 

Lisa, no século X X , passaram a ser cada vez mais explícitas, deixando de 
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ser um ideal de beleza e proporções a ser almejado para se tornar, muitas 

vezes, uma mera gravura a ser reproduzida: Composição com a Mona Lisa 

(1914), de Kazimir Malevich [1.6]; L .H .O.O.Q. (1919), de Duchamp [1.7]; 

Mona Lisa com as chaves (1930), de L éger [1.8]; Auto-retrato como Mona 

L isa (c.1954), de Sal- 

 

1.6 Kazimir Malevich, Composição 1.7 Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q. com a Mona Lisa. 
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1.8 Fernand Léger, Mona Lisa com as 

chaves. 
1.9 Salvador Dalí, Auto-retrato como 

Mona Lisa. 

 

 1.10 Renè Magritte, La Gioconda. 1.11 Andy Warhol, Mona Lisa. 
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1.12 Andy Warhol, Double Mona Lisa. 

 

vador D ali/Philipe H alsman [1.9]; L a Gioconda (1960), de Magritte [1.10]; 

Mona Lisa e Double Mona Lisa (ambas de 1963), de Andy Warhol [1.11 e 

1.13  Fernando Botero,  Mona Lisa . 1.14  Jasper Johns,  Figura 7 . 
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1.12]; Mona Lisa (1963), de Botero [1.13]; e Figura 7 (1969), de Jasper Johns 

[1.14]; dentre outros. 

Em música é muitas vezes difícil descobrir quando um compositor 

apropria-se de temas ou da técnica composicional de outro compositor. A 

primeira difi culdade resta no fato de que a linguagem musical não pertence 

a todos. G rande parte do público desconhece os meandros da música e tem 

dificuldades básicas em reconhecer um trecho como sendo a mera variação 

de outro, pensando muitas vezes tratar-se de um novo tema. Em pintura, uns 

poucos traços, como nos desenhos infantis, são o bastante para se 

reconhecer a representação de uma casa, uma pessoa, e até mesmo, a Mona 

L isa. E m literatura, não tanto o estilo, mas principalmente as personagens e 

o enredo são facilmente reconhecíveis por todos.  

Some-se a isso, o fato de não existirem aspas em música: quando citamos 

alguém, não deixamos explícito a citação nem a fonte. Segundo Françoise 

Escal (1984), a atividade da citação, assumida pelos compositores ao longo 

dos séculos, é o jogo próprio do fazer musical. O citar parece trazer à tona 

uma série de lembranças voluntárias e involuntárias, em um curioso 

mecanismo de reminiscências individuais e coletivas. Começando com as 

inúmeras missas da Idade Média e Renascença, que eram construídas umas 

sobre as outras em um redemoinho de citações múltiplas, a apropriação 

temática como prática musical perdurou até os dias de hoje. Para E scal, 

muitas vezes o escrever foi, literalmente, um ato de reescrever.18  

Johann Sebastian Bach não apenas se auto-citava constantemente em 

suas cantatas, oratórios e paixões, como transcreveu e copiou inúmeras 

páginas de Frescobaldi, G risny, C ouperin, A lbinoni, L egrenzi, C orelli, J. C . 

F. F ischer, Marcello, Telemann e V ivaldi. H aydn, para satisfazer a demanda 

do príncipe Esterházy, grande amante do canto italiano e cantor amador, 

utilizava farto material retirado de óperas de G azzaniga, Bianchi e C imarosa. 

E m seus quatro primeiros concertos para piano (K . 37, 39, 40 e 41), de 

1767, o jovem Mozart adaptou vários movimentos de sonatas dos 

compositores da época: Schobert (O p. 17), H onnauer (O pp. 1 e 2), R aupach 

                                                           
18 . Para as informações seguintes, conferir, especialmente: E scal, Françoise (1984); C owgill, 

R achel (2002); Brown, A . Peter (2003); K onrad, Ulrich (1992); Yudkin, Jeremy (1992); 
Lourie, Arthur & Pring, S.W. (1930); Schmid, Ernst Fritz & Sanders, Ernest (1956); St.Foix, 
Georges de & King, Ottomar (1920); Waterhouse, John (1964), (1965-1966) e (1970); 
Brindle, Reginald Smith (1995); C hanan, Michael (1974); Pace, Ian (1997). 
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(sonatas para cravo e violino) e E ckard (O p. 1). Sua Sinfonia em R é Maior (K 

. 19) é uma adaptação da Ouverture em R é Maior, no 1, O p. 3, de Johann C 

hristian Bach. O andante sostenuto da Sonata para violino e piano (K. 296) foi 

tirado quase nota por nota da arieta Dolci Aurette, também de Johann 

Christian Bach. E a aria da soprano Et incarnatus est, da Missa em dó menor 

(K. 427) foi uma adaptação do andante di molto da Sinfonia em lá menor para 

violino e violoncelo, também do mesmo Johann C hristian Bach. A citação, em 

Mozart, como apropriação da linguagem, não ocorreu apenas em seus anos 

de aprendizagem, mas foi prática corrente durante toda a sua vida. Após sua 

mudança para V iena, em 1781, encorajado pelo barão G ottfried van 

Swieten, Mozart frequentou a Biblioteca da C orte e estudou profundamente 

a música dos mestres do início do século XVIII, dentre eles Johann Sebastian 

Bach, Johann C hristian Bach, H aendel, Fux, C aldara e outros. Em 1782 

Mozart arranjou a Fantasia em D ó Maior, de Johann Jakob Frorberger, para 

quarteto de cordas. Para o seu R équiem, composto em 1791, o sujeito e 

contra-sujeito da fuga do Kyrie foram emprestados do Dettingen Te Deum 

(HWV 283), de Haendel. Mozart utilizou materiais dos quartetos de Haydn 

Opp. 20 e  

33 em seu Quarteto de cordas K . 421, em ré menor e, após sua morte, H aydn 

utilizou materiais deste mesmo quarteto de Mozart (K. 421) em seu Quarteto 

de cordas Op. 76, no. 2, também em ré menor. 

Beethoven citou Mozart inúmeras vezes: o fi nale da 8ª Sinfonia foi 

retirado do fi nale da Sinfonia K. 319; o Quinteto (piano, clarineta, oboé, 

trompa e fagote), Op. 16, uma adaptação do Quinteto K. 452 (para a mesma 

formação); e o Quarteto de cordas Op. 18, no 5, em Lá Maior, uma adaptação 

do Quarteto de cordas K. 464, também em Lá Maior. No século XX, Franco 

Donatoni utilizou fragmentos da 2ª peça, Op. 23, de Schoenberg, em seu  

Etwas ruhiger im Ausdruck; e sua peça Souvenir foi composta a partir de um 

processo de degeneração de Gruppen, de Stockhausen, e da Sinfonia de 

câmara, Op. 9, de Schoenberg. Henri Pousseur, em sua Cavalgada 

Fantástica, para piano, utilizou inúmeras citações e pseudo-citações de 

Beethoven, Schubert, Brahms, Liszt, Rachmaninov, Debussy, Scriabin e 

Schoenberg.  

Além da reescrita textual, seja como aprendizado do métier, seja como 

prática corrente da composição musical (apropriação, citação, transcrição, 
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arranjo), nos deparamos, também, com a apropriação temática enquanto 

incitação à composição. Ou seja, a apropriação de uma ideia como ponto de 

partida para a imaginação e a inspiração. Como diria Miró (1992): “é esta 

mancha branca que faz para mim o papel de estimulante, de incitador: este 

vermelho e este preto. Retiro esta lajota e pronto. É um ponto de partida”. 

Couperin inspirou-se nos compositores da época para as suas Apoteose 

de Corelli e Apoteose de Lully. Debussy compôs uma Hommage à Haydn e 

uma Hommage à Rameau. Ravel orquestrou não apenas o Quadros de uma 

exposição, de Mussorgsky, como a própria obra para piano (dos números 

possíveis de serem orquestrados), em uma grande auto-inspiração. Compôs, 

ainda, um Tombeau de Couperin, um à la manière de Borodine e um à la 

manière de Chabrier. Villa-Lobos compôs sua série de Bachianas brasileiras 

aludindo a uma inspiração na música de Johann Sebastian Bach. A Grande 

páscoa russa, de Rimsky-Korsakov, é recheada de temas do Obikhod, uma 

coleção popular de cânticos da igreja ortodoxa; assim como seu Capricho E 

spanhol é inspirado na música folclórica da Espanha. A inspiração ou a 

utilização de temas folclóricos foi uma prática corrente para muitos 

compositores do século XX, tais como Milhaud (Saudades do Brasil), 

Stravinsky (balés da fase russa), Ravel  

(Rapsódia espanhola, Tzigane), Manuel de Falla (La vida breve, El amor brujo, 

El sombrero de tres picos), Bartók (Mikrokosmos), Villa-Lobos (série de 

choros, cirandas), além dos compositores brasileiros: Camargo Guarnieri, 

Mignone, Santoro, Guerra-Peixe, Eunice Katunda, Edino Krieger, Ernani 

Aguiar, dentre outros. Stravinsky, além de compor um Momentum pro 

Gesualdo da Venosa, utilizou temas de Pergolesi em Pulcinella e temas de 

inspiração mozartiana em The rake’s progress. Mauricio Kagel compôs 

Unguis incarnatus est, para violoncelo e piano, sobre Nuages gris, de L iszt; 

além de uma peça orquestral cujo título diz tudo: Variações sem fuga, para 

grande orquestra, sobre as variações e fuga sobre um tema de G. F. Haendel, 

para piano, Op. 24, de Brahms. 

No século XX surge um novo tipo de apropriação temática: a colagem. Na 

colagem, os elementos são retirados de sua função simbólica de origem e 

recolocados em situações novas. Geralmente os temas não são 

retrabalhados, mas citados pura e simplesmente, em um contexto 

completamente diferente do original. E m Hymnen, Stockhausen justapõe e 
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mistura 40 hinos nacionais. Na sua Sinfonia, L uciano Berio cita vários trechos 

literários e musicais. A s citações literárias vão desde L évi-Strauss, Beckett e 

Joyce, às frases de estudantes de H arvard e aos slogans escritos nas paredes 

da Sorbonne em maio de 1968. Q uanto às citações musicais: Johann 

Sebastian Bach, Berlioz, Wagner, Brahms, Mahler, Strauss, D ebussy, R avel, 

Schoenberg, Berg, -vinsky, Ives, H indemith, Pousseur, Boulez, Stockhausen e 

o próprio Berio.  

Para Françoise Escal (1984), ao contrário da Sinfonia, de Berio, onde os 

temas são diluídos na linguagem musical contemporânea, em Ludwig van, de 

K agel, as citações são combinadas em uma espécie de trama musical própria. 

C omo todas as notas são tiradas de obras de Beethoven, trata-se de uma 

longa citação, “uma colagem do começo ao fi m, e representa algo como a 

prática máxima da citação”. C aberia buscar a paternidade de Ludwig van? 

Beethoven ou Kagel? Ou abolir a noção de propriedade intelectual? Em uma 

sociedade onde a obra de arte é vista como um objeto único e original, fruto 

da genialidade de poucos indivíduos, toda cópia revelada causa, ao menos, 

um certo embaraço, pois traz à tona a ambiguidade própria da arte: de que 

toda criação é, na verdade, recriação, e as releituras são partes integrantes 

do processo criativo. C riar é copiar. 



 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

Figura e fundo 

Voltemos à Mona Lisa [1.1]. Ao descrever o quadro, um observador 

desatento diria que ele retrata uma mulher de meia idade, sentada, com 

as mãos cruzadas e o semblante enigmático. Um observador mais atento 

talvez dissesse que, além da mulher do sorriso enigmático, há um bosque, 

ao fundo. Ao perceber no quadro dois planos de composição, um mais 

importante e outro secundário, um que salta aos olhos, e outro que 

precisamos nos esforçar para nos lembrarmos de sua presença, nosso 

observador mais atento, sem se dar conta, estaria descrevendo a essência 

da composição de uma cena. Toda cena se compõe, basicamente, de dois 

planos: o primeiro, onde se encontram os elementos principais; e o 

segundo, os elementos secundários. O s principais são aqueles ao qual a 

cena se refere. Os secundários, por sua vez, nos ajudam a compor a cena 

e, se modificados, ou mesmo retirados, nem sempre causam danos à 

compreensão. 

Quando se diz que um quadro retrata o casamento de Giovanni di 

Nicolao Arnolfini e sua esposa [2.1], os noivos são os elementos principais 

na cena. Os demais: as duas testemunhas visíveis no espelho ao fundo, o 

cachorro, os tamancos, o cenário, e até mesmo o pintor que deixou sua 

assinatura na parede dizendo que esteve presente (“Johannes de eyck fuit 
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hic 1434”) são secundários, embora existam secundários que são mais ou 

menos importantes que outros. Portanto, aos elementos que estão em 

primeiro  

 

2.1 Jan van Eyck, O casamento de Arnolfini. 

plano, àqueles que captam nossa atenção de imediato, daremos o nome 

de fi gura. A os elementos secundários, que servem para ajudar a compor 

a cena, tais como bosques, riachos e montanhas (mobília e pessoas, 

inclusive), daremos o nome de fundo. A fi gura protagoniza uma cena, e o 

fundo é o espaço onde vive a figura. A Mona Lisa, O casamento de 

Arnolfini, e tantos outros quadros são compostos de basicamente estes 

dois elementos: fi gura e fundo.  

G eralmente, a fi gura é colocada em primeiro plano, na frente e no 

centro do quadro, enquanto o fundo vai atrás, e do qual pouco 

enxergamos, graças à onipresença da fi gura. Mas, para que um elemento 

seja considerado fi gura, é necessário mais do que apenas estar na frente 

e em maior tamanho. Não basta ser um rosto no centro da cena, é 
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necessário que contenha algo de misterioso, de indecifrável, algo que 

constantemente desafi a a nossa mente. Quando um elemento não traz 

surpresa alguma, e já deciframos todas as suas charadas, jogamo-lo 

imediatamente para o fundo de nossa consciência e tratamos de 

encontrar algo novo que preencha o seu lugar. Ou seja,  

 

2.2 Benozzo Gozzoli, Ida dos magos a Belém. 

transformamos uma fi gura desprovida de interesse em fundo, e partimos 

em busca de uma nova figura, algo interessante, da qual ainda não 

deciframos todos os encantos. Um fundo muito interessante pode se 

tornar figura, e uma fi gura de pouco interesse corre o risco de acabar 

como fundo. Um elemento colocado na parte de trás de um quadro pode 

vir à frente e se tornar fi gura, desde que seja mais interessante que os 

elementos do primeiro plano. C omo se, em uma cena teatral monótona, 

as árvores do fundo começassem a andar. Nossa atenção invariavelmente 

se voltaria para estas incríveis plantas dotadas de locomoção, enquanto 

os atores correriam o risco de se tornarem fundo. Nem mesmo um cortejo 



 

51 

com L orenzo, o Magnífi co (senhor de F lorença), G iovanni VII Paleólogo 

(imperador de C onstantinopla), Sigismondo Malatesta (senhor de Rimini), 

G aleazzo Maria Sforza (duque de Milão), Benozzo G ozzoli (o próprio 

pintor) e Fra A ngelico (seu mestre) é capaz de desviar a atenção do nosso 

olhar de uma caçada que acontece ao fundo. No afresco Ida dos magos a 

Belém, de Gozzoli [2.2], pela monotonia das figuras e riqueza do fundo, 

pode-se dizer que o fundo tornou-se figura, e que as figuras tornaram-se 

fundo. Não nos interessa saber se o cortejo chegará ou não a Belém, mas 

sim, se os caçadores conseguirão pegar sua caça. 

D eve-se ter em mente que fi gura e fundo não são apenas a relação 

trivial entre uma personagem na frente de um quadro, e um cenário ao 

fundo. Figura é tudo aquilo de interessante, não totalmente revelado, 

ainda por decifrar; enquanto o fundo é o já decifrado, já descoberto, que 

não mais apresenta interesse algum. Toda figura guarda algo de 

rapidamente identificável, que poderia servir de descrição para uma obra. 

A figura é algo que o espectador detecta facilmente e que guarda em sua 

memória. A fi gura poderia, então, se encontrar em tamanho pequeno, na 

parte de trás de um quadro, naquilo que comumente se chama de fundo; 

e o fundo poderia estar na frente, em tamanho grande (como na Ida dos 

magos a Belém, de G ozzoli, quando invertemos a ordem e consideramos 

a caçada como fi gura, e o cortejo como fundo).  

Podemos, então, elencar alguns comportamentos da figura e fundo 

nas cenas da pintura ao longo dos séculos: 1) cenas com figura sem fundo; 

2) cenas de fundo sem fi gura; 3) cenas onde fi gura e fundo são bem 

destacados; 4) cenas onde figura e fundo se fundem; 5) cenas com duas 

ou mais figuras (com ou sem fundo); 6) fi guras que mudam de lugar e se 

movimentam pela cena; 7) cenas onde o foco da atenção pende ora para 

a figura, ora para o fundo, pois que, pela não hierarquização de ambos 

(figura na frente, fundo atrás), perde-se a relação de quem exerce qual 

papel; 8) fundo interessantíssimo que rivaliza com a figura. 

O quadro que Picasso pintou de Olga, em 1917, Olga em uma poltrona 

[2.3], é um claro exemplo de uma cena que contém apenas figura. A figura 

constitui-se de Olga sentada em uma poltrona, com um leque na mão 

esquerda. O fundo foi deliberadamente esquecido por Picasso, ao ponto 

de deixar visível a sombra de Olga na tela ainda por pintar. No quadro L as 

meninas, de Sophie Matisse [2.4], temos o contrário, uma cena de fundo 
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sem figura. Poder-se-ia dizer que temos um fundo à espera de uma figura. 

Neste quadro, a cena retratada é a mesma do homônimo de Velázquez 

[2.5], com a diferença que todos os protagonistas foram retirados, e 

sobrou apenas o quarto. Ao olhar um fundo de cena onde os protagonistas 

estão ausentes tem-se a sensação da espera por algo que está por vir; ou 

que já aconteceu, e foram todos embora (uma vez que, neste caso, já 

conhecemos os protagonistas de antemão). F ica-se, muitas vezes, à 

procura de uma fi gura. 

A Mona Lisa [1.1] é um clássico exemplo de uma cena onde figura e 

fundo são bem destacados, quase não se tocam. Um tipo de pintura em 

que, às vezes, temos a sensação de que o fundo poderia ser modificado 

(de uma paisagem da Toscana para uma paisagem da Sicília) sem que se 

modifi casse muito o conjunto. E isso acontece mesmo no caso de uma 

pintura tão universalmente conhecida, como a Mona Lisa. Não fosse 

assim, não seríamos  
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2.3 Pablo Picasso, Olga em uma poltrona. 

capazes de reconhecê-la nas inúmeras modificações que sofreu, tanto na 

pintura moderna (ver capítulo 1), quanto nas peças de propaganda atuais 

que vão desde anúncios de cursos de italiano a cirurgias plásticas. Em La 

danse, de Matisse [2.6] e no Retrato de Maddalena Strozzi Doni, de Rafael 

[2.7], temos, também, dois exemplos de fi gura e fundo bem destacados. 

Fosse um outro fundo, e talvez não perdêssemos tanto da cena. E m 

Matisse temos um  

 

2.4 Sophie Matisse, Las meninas. 
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2.5 Diego Velázquez, Las meninas. 

 

2.6 Henri Matisse, La danse. 
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2.7 Rafael, Retrato de Maddalena Strozzi Doni. 
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2.8 Leonardo da Vinci, Anunciação. 2.9 Leonardo da Vinci, Madonna das 

rochas. 
2.10 Leonardo da Vinci,  

. 

fundo verde, aparentemente representando a relva; e azul, o céu. Como 

os personagens estão todos nus, e dançando em círculo, percebemos sua 

intenção de pintar uma dança ritualística. O fundo, porém, conservando-

se sua relação com a fi gura (dançarinos), poderia ser quase qualquer 

fundo que representasse um bosque. O mesmo vale para o quadro de R 

afael: a paisagem rural ao fundo, com leves oscilações topográficas 

salpicadas de cipestres é típica da Toscana, embora pudesse representar 

tantos outros lugares. C omo no caso da Mona L isa, por exemplo, onde a 

paisagem ao fundo é uma típica paisagem de Leonardo, tivesse a obra sido 

pintada na Toscana, Milão ou outro lugar. Em várias épocas da vida ele 

pintou as paisagens não necessariamente como eram, mas como ele as 

via: paisagens sempre distantes com vales, rios, florestas úmidas e rochas 

pontiagudas. 19  Embora os cipestres da Anunciação [2.8] sejam 

                                                           
19  . Desde suas primeiras obras, Leonardo costumava pintar, nas paisagens de fundo, 

padrões e seções semelhantes aos encontrados nas paisagens de fundo de vários 
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tipicamente toscanos; o rio, as montanhas e a floresta ao fundo são 

tipicamente leonardianos. Assim como são leonardianas as paisagens da 

Madonna das rochas [2.9] e da Virgem com criança e sant’Ana [2.10]. Em 

outras palavras, poder-se-ia substituir uma paisagem típica da Toscana, 

em R afael, por uma paisagem mais estilizada, como fez L eonardo, e ainda 

assim teríamos um belo retrato de Maddalena Strozzi.20 

Por outro lado, a relação entre fi gura e fundo nos quadros das fases 

azul e cubista, de Picasso, é de tal forma intrínseca que, de modo algum, 

poderíamos substituir seus fundos por fundos diferentes. Tratam-se de 

cenas onde figura e fundo se fundem ao extremo. Nos quadros da fase 

azul, como se vê no Velho judeu [2.11], a utilização do azul tanto para as 

figuras como para o fundo cria a sensação de não mais se perceber onde 

termina um e começa o outro. O velho judeu e o garoto ao seu lado 
parecem sair de dentro de um pano azul, eles próprios vestidos de azul, 

com alguns membros que se projetam para frente, enquanto o resto se 

mantém misturado ao fundo. Não poderíamos pensar em um outro fundo 

para este quadro, uma vez que o amálgama figura/fundo é o jogo próprio 

desta cena. Já em Ma Jolie [2.12], da fase cubista, fi gura e fundo estão 

dilacerados e de tal forma embaralhados que, a não ser que nos 

esforçamos para separá-los mentalmente, os diversos fragmentos de um 

e outro acabam por compor uma cena onde, na ausência de algo que se 

destaque, ambos podem acabar compondo apenas um fundo. A sensação 

que se tem, geralmente, quando figura e fundo são muito fragmentados, 

e desprovidos de uma permanência longa o bastante para nos 

habituarmos a eles, é a da fusão de ambos e sua transferência para o 

                                                           
quadros de seu professor em F lorença, A ndrea del Verrocchio. C onferir: Z ölner, 
Frank (2005).  

20  . Não que com isto queiramos sugerir que o fundo tem pouca importância e não 

contribui para o equilíbrio da obra. Apenas que, às vezes, tem-se a sensação de que 

outros materiais poderiam substituí-lo e, com isto, não perder, mas criar outro tipo 

de equilíbrio. Como muitas vezes um tema, na forma sonata, é apresentado com o 

acompanhamento diferente, cria-se um equilíbrio outro, impensado anteriormente. 

No primeiro movimento das sonatas para piano O p. 2/nº 2 e O p. 2/nº 3, de 

Beethoven, o tema A é reapresentado, no desenvolvimento, com acompanhamento 

e caráter diferentes. No primeiro movimento das sonatas para piano K . 570 e K . 576, 

de Mozart, isso acontece dentro da própria exposição (nos temas B, que nada são que 

os próprios temas A transfi gurados). 
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fundo de nossa consciência. Não mais os percebemos como fi gura e 

fundo, mas como um fundo que nem sempre sustenta o interesse por 

muito tempo. 

E xemplos de cenas onde duas ou mais fi guras rivalizam pela nossa 

atenção são abundantes na pintura. Quando isso acontece, pelo fato de 

haver mais de uma figura disputando o posto de mais importante, o fundo 

é ge- 

 

2.11 Pablo Picasso, O velho judeu. 2.12 Pablo Picasso, Ma jolie (mulher com violão). 

ralmente contido e distante. O que não desautoriza a possibilidade de se 

ter uma profusão de figuras e um fundo interessantíssimo, todos lutando 

por nossa atenção, como veremos mais à frente, em Manet. A Anunciação 

[2.8], de Leonardo, é um exemplo de duas figuras independentes que 

rivalizam por nossa atenção, enquanto o fundo resta impassível à 

distância. Também o são a Virgem com criança e sant’Ana (três figuras 

sobre um fundo distante) [2.10], e a Madonna das rochas (quatro figuras, 

cada qual com seu interesse único) [2.9]. Nestes exemplos de cenas com 

mais de uma figura, cada figura é como um personagem singular, com sua 

expressividade, seu gestual, suas características particulares. C ada um 

tem o interesse garantido. Não se sabe, muitas vezes, seus nomes, mas 
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mesmo assim mergulhamos cheios de interesse em suas histórias, 

histórias que eles estão a contar nas cenas que representam. No caso do 

afresco Ida dos magos a Belém, de G ozzoli [2.2], o que se passa é uma 

profusão tal de personagens pouco individualizadas, que não mais as 

vemos como seres únicos, mas como um coletivo, um cortejo. A ssim como 

milhares de árvores afl oram à nossa vista como uma fl oresta. 

A pintura retrata, muitas vezes, personagens em pleno movimento: 

abaixando-se para pegar uma criança, dançando, caçando ou andando a 

cavalo. E mbora o suporte da pintura seja estático, reconhecemos 

prontamente, nestas fi guras, a ilusão do movimento. Pelas feições e 

gestual das personagens, a pintura se assemelha ao instantâneo na 

fotografi a. A s personagens são congeladas em plena ação, e só nos resta 

imaginar o desenrolar da cena. Vemos sant’Ana a segurar o menino Jesus 

que brinca com um cordeiro [2.10]. Ele corre perigo? Teria ele se 

surpreendido com as mãos que o enlaçavam por trás? Terá o cordeiro 

fugido? E stas são perguntas para as quais não teremos jamais respostas. 

A s personagens continuam lá. Sem se cansar, conservam a mesma pose 

por quinhentos anos (“a moça guarda a pose que tinha há cinco mil 

anos”).21 Mas, o que aconteceria se as figuras começassem a se mexer de 

fato? Nos surpreenderíamos se a Mona Lisa, cansada da mesma pose por 

quinhentos anos, resolvesse dar uma escapada [2.13]. E quando ela 

voltasse, voltasse nua, e grávida! [2.14] Onde será que as personagens dos 

quadros vão, e o que fazem quando não estamos olhando? A lgumas fi 

guras parecem rejeitar a condição imóvel conferida a elas pelo suporte da 

pintura, e se movimentam mais do que imaginávamos ao longo da cena. 

                                                           
21 .  Deleuze, G illes & G uattari, Félix (2000), p. 213. 
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2.13 Sophie Matisse, Mona Lisa. 2.14 Yasumasa  Morimura, 

 Mona  Lisa grávida. 

A presença da figura no primeiro plano, no centro da cena, confere a 

tranquilidade (a nós, mais que ao pintor) de se saber quem está no papel 

de figura, e quem está no papel de fundo. Porém, em alguns casos, como 

uma criança a tirar uma foto, fi gura e fundo se encontram de tal forma 

descentralizados no plano da cena, que perdemos a referência de quem 

exerce que papel. Dois exemplos curiosos mostram como a 

descentralização pode causar uma confusão desta ordem. Em Alameda 

com cipestres, de van Gogh [2.15], o título nos remete a uma rua e suas 

árvores, e não às pessoas. E , de fato, um cipestre ocupa a posição central 

do quadro, junto com um trecho da alameda. Mas, na maioria das vezes, 

é às pessoas que nossa atenção se dirige, pois que são elas que 

protagonizam uma ação. Não sendo uma alameda com cipestres o 

bastante para garantir uma cena, talvez por isso van G ogh tenha pintado 

as pessoas. Pessoas desempenhando papéis comuns da vida cotidiana, 

como os dois homens que caminham em um fim de tarde, talvez voltando 

do trabalho, e um casal em uma carruagem que se aproxima ao fundo. 

Quem ele gostaria que estivesse no centro de nossa atenção, as pessoas 
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ou o cipestre? A posição do cipestre no centro da tela é uma dica de uma 

possível intenção do pintor, de que ali estaria a figura. Mas as pessoas 

raramente passam despercebidas, mesmo pequenas. E nfi m, quem é fi 

gura e quem é fundo? O mesmo vale para o E nsaio, de D egas [2.16]. Ao 

centro, o piso e a luz que entra por três janelas enormes em arco, cuja 

simetria contribui para uma incrível ilusão de perspectiva. Ao canto, o 

ensaio de balé, ao qual o título se refere. Ambos os quadros figuram as 

pessoas ao canto, e a paisagem no centro. 

 

2.15 Vincent van Gogh, Alameda com cipestres. 

O título do quadro de van G ogh remete a uma rua e suas árvores. C 

omo se soubesse que nos demoraríamos nas pessoas, van Gogh parece 

chamar nossa atenção para um coadjuvante do qual ele queria que não 

nos esquecêssemos: a alameda e seus cipestres. Por outro lado, o título 

do quadro de D egas nos remete às pessoas, como se estivesse com medo 

de nos perdermos na luz e no universo que se abre para além das janelas, 

e nos esquecêssemos das bailarinas que ensaiam ao canto. Van G ogh 

tenta nos chamar a atenção para um fundo que ele julga interessante. 

Degas sabe do interesse de seu  
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2.16 Edgar Degas, Ensaio. 

fundo, e procura nos avisar que as figuras são elas, as bailarinas e, 

portanto, é lá que deveríamos nos deter. Nos dois casos, a intenção do 

autor parece se confundir com a intenção do espectador, e ficamos sem 

saber quem seriam as figuras, e quem seriam os fundos. 

Há, ainda, outra maneira de apresentar uma cena onde figura e fundo 

rivalizam-se em seus papéis. Ao contrário dos exemplos de van Gogh e 

Degas, onde os autores deixaram indefinidos os papéis de figura e fundo, 

neste caso, apesar da definição clara de quem é quem, corre-se também o 

risco da inversão dos papéis. Tratam-se das cenas com fundo 

interessantíssimo. Nestas cenas, muitas vezes, por ser tão interessante, o 

fundo vem para o primeiro plano e se transforma em figura, e a figura 

recua para o segundo, transformando-se em fundo. Como nos lembra 

Proust, Flaubert diz, em uma carta de 1868: “Eu tenho medo que os fundos 

devorem os primeiros planos; esta é a imperfeição do gênero histórico. Os 

personagens históricos  
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2.17 Edouard Manet, Almoço na relva. 

são mais interessantes que os de ficção”.22 Este foi o caso do afresco Ida 

dos magos a Belém, de G ozzoli [2.2], onde a caçada ao fundo se 

apresentava mais interessante que o cortejo na frente. 

Algo semelhante acontece em Almoço na relva, de Manet [2.17]. Neste 

quadro, os elementos do fundo são tão interessantes que as três figuras 

que fazem um piquenique na relva correm um sério risco de serem 

relegadas ao segundo plano. Temos, como fi gura, uma mulher nua em um 

piquenique em plena luz do dia, sentada entre dois homens que 

conversam com a maior naturalidade. A mulher nua parece estar 

acompanhada do homem da esquerda. Se assim for, a companhia do 

homem da direita seria a mulher do fundo, e nenhum dos três parece 

chocado com o fato da mulher de um deles ter se despido por completo. 

C urioso ainda se pensarmos que a mulher do lago é que deveria ter se 

despido, já que ela está a entrar na água, e não a que permanecera na 

                                                           
22 .  Proust Marcel (1929), p. 950, apud: Flaubert, G ustave (1996), pp. 467-476. 



 

64 

relva. A s roupas junto à cesta seriam da mulher do fundo, que parece 

vestir apenas uma anágua neste momento. A mulher nua estaria sentada 

sobre seu próprio vestido. C urioso o pudor daquela que está longe, e a 

falta, da que está perto. E stes são os pontos fortes destas três fi guras 

(considerando a mulher do lago como pertencente ao fundo), e os 

elementos essenciais que fazem nossa atenção se voltar para elas. Por 

outro lado, nossa atenção também se volta para o fundo, quando verifi 

camos a profusão de elementos interessantíssimos que ele contém: o 

bosque em torno das três fi guras, que se mostra riquíssimo em detalhes; 

as roupas e a cesta no canto inferior esquerdo, com as frutas espalhadas 

pela grama; o lago com um barco ancorado; e a mulher ao fundo, na beira 

do lago, abaixada como que a procurar algo, desproporcional quanto ao 

seu tamanho em relação ao barco (que está perto dela), e às fi guras que 

estão na frente (longe dela). Não importa a intenção do autor em delimitar 

os papéis, quando o fundo chama mais atenção que a figura, ele 

invariavelmente se transforma na fi gura da cena, e a fi gura se transforma 

em fundo (pelo menos para nós, espectadores). É provável que Manet 

tivesse percebido que, para se evitar o risco, em um fundo tão interessante 

como este, só uma fi gura ainda mais interessante para captar nossa 

atenção. Talvez, por isso, a situação surreal das fi guras do piquenique. 

Em música encontramos, também, os dois componentes principais de 

uma cena: figura e fundo. Poder-se-ia arriscar que praticamente toda obra 

musical busca, assim como na pintura e literatura, retratar uma cena. A 

figura, como vimos, é todo elemento que chama atenção, não apenas por 

estar em primeiro plano, pois que muitas vezes se encontra velado em um 

canto da cena, mas por conter a característica principal de toda figura: um 

quê de não obviedade que tentamos a todo tempo decifrar. Assim, como 

tudo que apresenta novidades constantemente salta aos olhos (ou aos 

ouvidos, se preferirem), e tudo que se repete corre o risco de se 

transformar em fundo, poderíamos dizer, grosso modo, que em música, a 

figura seria a melodia, exatamente pela sua riqueza de alturas, intervalos 

e durações. Por outro lado, o fundo seria o acompanhamento, geralmente 

regular, padronizado e repetitivo, ou seja, óbvio após alguns compassos. 

Se traçarmos um paralelo direto com a pintura, poderemos perceber que 

a melodia é o elemento que mais nos recordamos em uma obra musical, 

assim como o rosto de uma mulher em um quadro. Sempre cantarolamos 

uma melodia quando nos recordamos de uma música, e nunca o 
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acompanhamento, assim como sempre descrevemos um rosto que vimos 

em um quadro, e nunca a paisagem. 

Mesmo na música dos séculos XX e XXI, onde melodia e 

acompanhamento nem sempre estão presentes, temos muitas vezes um 

elemento que traz novidades constantemente e nos chama atenção, como 

uma figura; e outro que permanece aparentemente regular e óbvio, no 

fundo. Portanto, podemos verificar, na música, os mesmos casos de 

comportamento da figura e fundo que vimos, anteriormente, na pintura. 

Para o primeiro caso (cenas com fi gura sem fundo), temos inúmeros 

exemplos na literatura musical, desde a música dos povos antigos às peças 

para instrumento melódico solista dos séculos XX e XX I. No vasto 

repertório de C anto G regoriano [2.18], ou na ária do pastor, do terceiro 

ato de Tristão e Isolda, de Wagner [2.19], temos apenas uma linha 

melódica, sem acompanhamento. Uma fi gura totalmente só em cena. 

Por outro lado, cenas de fundo sem fi gura podem ser verifi cadas em 

inúmeros estudos que consistem, apenas, de longas sequências de 

acordes arpejados; ou em obras com textura parecida, tais como a Toccata 

arpeggiata, para chitarone, de G iovanni G irolamo K apsberger [2.20]; o 

Prelúdio no 1, do Cravo bem temperado, volume 1, de Johann Sebastian 

Bach [2.21]; ou algumas passagens do Quarteto de cordas no 2, de L igeti 

[2.22]. A ssim como nos quadros de Sophie Matisse, na falta de figuras, 

podemos acabar elegendo algum aspecto do fundo para vir à tona. No 

entanto, a capacidade destes aspectos do fundo de manterem o encanto 

por muito tempo costuma ser menor que a capacidade das fi guras de 

segurar nossa atenção. O mesmo também poderia ser dito para as obras 

musicais citadas acima, embora esteja claro que a maneira como se 

apreende uma obra de arte varia de pessoa para pessoa. Nestas obras, 

muitas vezes, os elementos que farão as vezes de figura são a 

direcionalidade para um determinado registro (grave ou agudo), a 

variação de  
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2.18 Canto gregoriano, Salmo 118.V. 

 

2.19 Richard Wagner, Tristão e Isolda (Ato III, cena 1). colorido (ou de luz) ao se 

passar de um acorde para outro, a sutileza com que os arpejos se modifi 

cam (ora do grave ao agudo, ora do agudo ao grave), etc.  

Ao contrário da figura propriamente dita, que somos muitas vezes capazes 

de reproduzir cantarolando, a percepção de uma sequência de arpejos ou 

da micropolifonia ligetiana é uma tarefa muito mais sutil, difícil de 

descrever e impossível de se reproduzir com um simples cantarolar. 

As canções para canto e piano são excelentes exemplos de cenas onde 

figura e fundo são bem destacados, assim como boa parte das árias de 

óperas dos séculos XVII, XVIII e XIX. Nestas obras, os papéis de figura para 

o canto, e de fundo para o piano (ou orquestra), são bem claros. A função, 

bem como o timbre e o material musical de cada um, são bem destacados, 
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e figura e fundo não se misturam jamais. Há momentos em que o piano ou 

a orquestra fazem o duplo papel de fi gura e fundo, mas a voz, pela 

natureza própria do canto, não faz jamais o papel de fundo. O 

acompanhamento, como se pode verifi car no duo de A lfredo e V ioletta 

L ibiamo, libiamo ne’ lieti calici, do primeiro ato da ópera La traviata, de 

Verdi [2.23]; e no lied An Sylvia, O p. 106, nº 4 (D . 891), de Schubert [2.24]; 

se resume, muitas vezes, em acordes arpejados ou reiterados. Um mero 

pano de fundo harmônico e rítmico para o canto. Têm-se às vezes, nestes 

casos, a mesma sensação relatada anteriormente para as cenas com figura 

e fundo bem destacados da pintura: de que, se o fundo fosse substituído 

por outro, perder-se-ia pouco  

 

2.20 Giovanni Girolamo Kapsberger, Toccata arpeggiata. 
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2.21 Johann Sebastian Bach, O cravo bem temperado, vol. 1 (Prelúdio nº 1). 



 

 

 

2.22 György Ligeti, Quarteto de cordas no 2. 
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2.23 Giuseppe Verdi, La Traviatta ( ). 

ou quase nada. Ou ainda, arriscaríamos dizer, em alguns casos nem se 

perceberia a modifi cação. 

A ária da Suíte Orquestral nº 3, de Johann Sebastian Bach [2.25] é um 

bom exemplo de uma cena onde figura e fundo se confundem. O fato do 

timbre das cordas ser muito homogêneo proporciona uma ilusão análoga 

à criada pelo quadro O velho judeu, de Picasso [2.11]. Na ária de Bach, 

algumas vezes, o fundo vem para frente, como nos momentos em que os 

violinos I sustentam notas longas e os violinos II apresentam fragmentos 
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da melodia, em um jogo de perguntas e respostas. Assim como a cor foi 

essencial  

 

2.24 Franz Schubert, An Sylvia. 

para a ilusão da fusão entre figura e fundo, em Picasso, o timbre é o fator 

que proporciona tal fusão em música. Em um duo para violino e viola, por 

exemplo, há mais probabilidade de figura e fundo se fundirem, do que em 

um duo para violino e piano. No caso da peça nº 3 (Contrapunctus primus) 

do Quaderno Musicale de Annalibera, de L uigi D allapiccola [2.26], que 

apresenta um contraponto imitativo a uníssono, figura e fundo se 

confundem ao extremo, uma vez que a primeira voz é acompanhada pela 

segunda na mesma altura e com o mesmo timbre. A beleza do efeito de 

se ouvir um contraponto no mesmo registro, ao piano, reside exatamente 

no fato de que as vozes se confundem e ouvimos pequenos ecos o tempo 

todo. 

A diferença essencial de textura entre uma obra que se constitui de 

melodia e acompanhamento (fi gura e fundo), e uma obra polifônica, 

reside no fato de que, na polifonia, temos muitas vezes um tecido musical 

constituído de figuras sem fundo. Na polifonia, encontramos momentos 
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em que todas as vozes são fi guras, em um tecido que carece de fundo, 

como nas exposições das fugas bachianas [2.29]; na peça nº 5 

(Contrapuctus secundus) do Quaderno Musicale de Annalibera, de 

Dallapiccola [2.27] (assim como na peça nº 3 – ver ilustração 2.26); e no 

Choros nº 2, para flauta e clarineta, de Villa- 

 

 

2.25 J. S. Bach, Suite Orquestral nº 3 (Aria). 
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2.26 Luigi Dallapiccola, Quaderno musicale di Annalibera (Contrapunctus primus). 

-Lobos [2.28]. Nestes casos, temos exemplos de cenas constituídas de 

mais de uma figura, sem fundo algum. Em uma cena onde todos os 

elementos são principais, quanto mais simples o tecido, maior será nossa 

capacidade de perceber todos os materiais como figuras. Em outras 

palavras, à medida que o tecido se torna mais complexo, maior é a nossa 

tendência em eleger alguns elementos como principais, em detrimento de 

outros. Levando em consideração que, para a mente humana, é difícil 

distinguir, detalhadamente, mais que dois elementos diferentes ao 

mesmo tempo, em toda polifonia com mais de duas vozes corremos o 

risco de nos vermos elegendo, a todo momento, quem será a figura e 

quem será o fundo. Às vezes o compositor facilita o nosso trabalho 

conferindo, a algumas vozes, material mais simples, além de timbre e 

dinâmica mais opacos. 

Se, por um lado, vimos exemplos de texturas polifônicas sem fundo, 

cenas de polifonia com fundo são também extremamente comuns na 

literatura musical. Neste caso, além das duas ou mais vozes que fazem o 

papel de figuras, o acompanhamento garante o fundo. A ária para 

contralto E rbarme dich, mein Gott, da Paixão segundo São Mateus, de 

Johann Sebastian Bach [2.30], assim  
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2.27 Luigi Dallapiccola, Quaderno musicale di Annalibera (Contrapunctus secundus). 

 

2.28 Heitor Villa-Lobos, Choros nº 2. 
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2.29 J. S. Bach, O cravo bem temperado, vol. 1 (Fuga nº 2). 

como os quadros de L eonardo [2.8, 2.9 e 2.10], compõe-se de uma cena 

com duas fi guras (violino solo e contralto) em um fundo distante 

(orquestra). 

E m pintura, apesar de seu caráter estático, vimos como as fi guras 

mudam de lugar e se movimentam em cena. E m música, tais 

movimentações se dão muito mais facilmente e com muito mais 

frequência. E xemplos corriqueiros são encontrados nas sonatas para 

instrumento solista e piano, e nos concertos para instrumento solista e 

orquestra, do período clássico-romântico. Diferentemente das obras para 

canto, onde a figura se encontra frequente- 
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2.30 J. S. Bach, Paixão segundo São Mateus (Erbarme dich, mein Gott). 

mente no canto, e o fundo no piano; nas sonatas e concertos, a fi gura ora 

se encontra no solista, ora no piano (ou orquestra). Nestas obras, solista e 

piano (ou solista e orquestra) de fato invertem os papéis, e nossa atenção 

pousa em um instrumento ou outro, dependendo de onde se encontra a 

figura, como na Sonata Primavera, Op. 24, para violino e piano de 

Beethoven [2.31]. 

Vimos como van Gogh e Degas pintaram quadros onde, pela não 

hierarquização dos componentes da cena, perdíamos constantemente a 

certeza de quem exercia os papéis de figura e fundo, e o foco de nossa 

atenção pendia ora para um elemento, ora para outro. Na obra 

Archipelago, de Roger Reynolds [2.32], para orquestra e fita, temos uma 

sensação análoga. A não permanência de uma melodia, e a constante 

apresentação de pequenos fragmentos melódicos nos vários 
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instrumentos, fazem com que nos percamos, frequentemente, em seu 

tecido musical. A recusa em deixar claro quem é a  

 

2.31 Ludwig van Beethoven, Sonata Primavera. 

fi gura e quem é o fundo permite ao ouvinte uma viagem mais livre pela 

obra, elencando, ao bel prazer, figuras e fundos de acordo com os vários 

lugares onde pousa sua atenção. 

Em música, assim como em pintura, corre-se o risco de uma figura 

tornar-se fundo, quando confrontada com um fundo interessantíssimo. A 
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toccata O trenzinho do caipira, das Bachianas brasileiras nº 2, de V illa-L 

obos  

[2. 33], apresenta, em alguns trechos, como figura, uma simples 

melodia e;  

 

2.32 Roger Reynolds, Archipelago. 
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2.33 Heitor Villa-Lobos, Bachianas brasileiras nº 2 (O trenzinho do caipira). 
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como fundo, diversos motivos pontuais de extrema riqueza melódica, 

rítmica e timbrística. Nestes momentos, o fundo interessantíssimo, que 

representa o barulho do trem, parece subir à superfície e se tornar figura, 

enquanto a melodia recua para o plano de fundo. Difícil, às vezes, para 

uma simples melodia, concorrer com um fundo riquíssimo e recheado de 

momentos inesperados. 

Figura e fundo são os dois componentes principais de uma cena. 

Mesmo em qualquer obra contemporânea, quando se evita a tradicional 

textura de melodia e acompanhamento, se está sempre a privilegiar 

alguns elementos em detrimento de outros. H averá sempre aqueles que 

se tornarão fi gura (graças à dinâmica, registro, timbre e interesse do 

material) e aqueles que se tornarão fundo (geralmente os elementos 

estáticos e os que se repetem sem modificações substanciais, ou os 

desprivilegiados quanto ao registro, dinâmica, timbre). O importante é 

verificar que a relação figura e fundo é mais dinâmica do que poderia 

parecer à primeira vista, e é na riqueza desta relação que se basearam 

grandes obras do passado e do presente. 



 

 

CAPÍTULO 3 

Flashback e flashforward 

Quando Flaubert diz que “Madame Bovary abrira sua janela sobre o 

jardim, e contemplava as nuvens”, 23  o tempo da história (a sequência 

temporal dos eventos) coincide com o tempo da narrativa (a ordem em que 

os eventos são apresentados em um texto). O que nos diz que primeiramente 

Madame Bovary abre a janela (sentença A) e depois contempla as nuvens 

(sentença B), é o fato de “abrira” estar no pretérito mais-que-perfeito (avait 

ouvert), enquanto “contemplava” (regardait) encontra-se no imperfeito. Se, 

no entanto, Madame Bovary estivesse já contemplando as nuvens pelo vidro 

da janela, e decidisse, enfi m, abrí-la, F laubert talvez nos dissesse: “Madame 

Bovary abriu sua janela sobre o jardim, pois contemplava as nuvens”. Tais 

mudanças de regência em “abrir” e “contemplar” criaria uma inversão no 

tempo da narrativa: a ação protagonizada pela sentença B (contemplava as 

nuvens) antecederia a ação da sentença A (abriu a janela). Um exemplo onde 

isto acontece, em F laubert, pode ser visto quando o autor fala da tristeza de 

E mma Bovary: “ela não era feliz, não o fora jamais”.24 Aqui o pretérito mais-

que-perfeito (fora, avait été) colocado após o imperfeito (era, était) altera a 

ordem dos fatos: “não o fora jamais” (sentença B) é anterior a “não era feliz” 

(sentença A ). 

                                                           
23 . Mme. Bovary avait ouvert sa fenêtre sur le jardin, et elle regardait les nuages (segunda 

parte, capítulo VI). 
24 2.  E lle n’était pas heureuse, ne l’avait jamais été (terceira parte, capítulo VI). 
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A inversão no tempo da narrativa pode também ser aplicada a trechos 

mais longos. E m literatura, a ordem em que os eventos são apresentados ao 

longo do texto não pressupõe, por si só, uma ordem cronológica da história. 

E mbora um evento A anteceda um evento B no tempo da narrativa, pois que 

seu aparecimento se dá no início do livro, enquanto B só aparece páginas à 

frente, não signifi ca que A anteceda B no tempo da história. E m outras 

palavras, podemos contar uma história de trás para frente, ou uma história 

que ziguezagueia entre passado, presente e futuro sem uma ordem 

aparente. O tempo da história não precisa coincidir com o tempo da 

narrativa, e às vezes, é desejável que sejam independentes. 

A relação passado/presente/futuro não necessariamente precisa seguir o 

esquema tradicional de um passado recordado que explica um presente e 

que, por sua vez, interfere no futuro, mas passado, presente e futuro podem 

ser componentes essenciais da narrativa de uma obra. Sílvia, de Gérard de 

Nerval, constitui, segundo Umberto E co (1994a), um belo exemplo de 

narrativa ziguezagueante, onde a alternância de passado/presente/futuro 

cria uma suspensão temporal a tal ponto vertiginosa que, como disse Proust, 

“constantemente se é obrigado a voltar atrás algumas páginas para descobrir 

onde se está, no presente ou no passado relembrado”. O mesmo efeito 

ziguezagueante pode ser experimentado no livro O jogo da amarelinha, de 

Julio C ortázar, quando seguimos as instruções propostas pelo autor. Na 

primeira vez, os capítulos são lidos numa sequência linear, começando pelo 

primeiro, depois o 2º, o 3º, e assim sucessivamente até o capítulo 56, onde 

os três pontos do final significam o fim do livro. Após a primeira leitura, e com 

a história em mente, procede-se com a segunda maneira: inicia-se pelo 

capítulo 73, depois os capítulos 1 e 2, o capítulo 116, o capítulo 3, o capítulo 

84, o capítulo 4, o capítulo 71, e assim procedendo por uma lógica prevista 

pelo autor. Nesta segunda leitura nos deparamos com uma série de inserções 

na narrativa original capazes de produzir, em alguns momentos, efeitos 

similares ao ziguezague de Sílvia. 

Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, é um clássico 

exemplo de uma história que começa pelo fim, como se pode inferir pelo 

título. Logo no primeiro capítulo, o protagonista, que se considera não um 

autor defunto, mas um defunto autor, diz: “...expirei às duas horas da tarde 

de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de C 

atumbi.” O que se segue, então, são suas memórias de quando vivo, 

naturalmente antecedentes à sua morte, e escritas do além (“cá do outro 

mundo”). Neste caso, Machado de Assis já começa o livro nos dizendo onde 
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estamos temporalmente (após a morte de Brás C ubas) e deixando claro que 

o que se seguirá serão lembranças suas. Em O coronel e o lobisomem, José C 

ândido de Carvalho também estabelece, como tempo presente, o momento 

em que o coronel Ponciano de A zeredo Furtado começa a nos relatar suas 

memórias, isto é, após a sua morte (fato que o autor se esquece 

deliberadamente de nos contar, e só tomamos ciência ao fim do livro). 

Embora o título não deixe claro que se tratam de memórias póstumas, ao 

longo do texto ouvimos a voz de um narrador já maduro a contar sua própria 

história, da infância ao tempo presente. O tempo presente, neste caso, é um 

tempo post mortem (como em Memórias póstumas de Brás Cubas), uma vez 

que, no último capítulo, o coronel nos relata a própria morte e a sua 

passagem para o outro mundo.  

Ambas as histórias são constituídas de um longo e contínuo flashback. 

Flashbacks são, geralmente, lembranças de acontecimentos passados, 

inseridas na narrativa presente. O flashback representa o passado tornado 

vivo e agindo no presente, e pode se moldar tanto de flashes de 

acontecimentos passados que se dão no nível da memória; ou de um retorno 

ao próprio passado, em uma inversão do tempo da narrativa. A busca por 

respostas, em uma história, pode exigir, muitas vezes, um retorno ao 

passado. O fl ashback é geralmente usado para conectar, através da memória 

do protagonista, eventos passados à narrativa presente. Ao proceder desta 

forma, permite ao espectador conhecer melhor o protagonista, através de 

uma rápida visita ao seu consciente. Largamente utilizado, não apenas na 

literatura como no cinema, o fl ashback traz novos signifi cados à narrativa e 

ajuda a explicar o presente. Embora passado e presente tendam a se fundir 

na narrativa literária e cinematográfica, funcionado quase como duas 

narrativas paralelas, o passado que emerge do flashback é sempre o passado 

relevante para o presente.  

O contrário do flashback é o flashforward: fragmentos de eventos futuros 

inseridos na estrutura cronológica do presente. L embrança de 

acontecimentos futuros, ou seja, acontecimentos que ainda não foram 

vividos, mas que o autor sugere por meio da inserção, na narrativa, de 

pequenos fl ashes de fatos que se desenrolarão apenas no futuro. Assim 

como o flashback nos ajuda a explicar o presente, o flashforward nos ajuda 

a compreender os possíveis desdobramentos da ação no futuro. Ao inserir o 

flash de um evento futuro como uma espécie de visão mediúnica do 

protagonista ou do leitor (já que muitas vezes o protagonista não está ciente 

do flashforward), o autor tenta nos preparar para o que pode acontecer. Esta 
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preparação ajuda a manter a atenção do leitor na expectativa de que alguma 

coisa importante está por vir. Um exemplo de história composta de 

flashforwards seria aquela em que o tempo às vezes não fl ui 

uniformemente, mas em espasmos, com pequenas viagens momentâneas ao 

futuro. E m Sonhos de E instein, de A lan L ightman, no conto 22 de maio de 

1905, quando uma pessoa tem uma visão repentina do futuro, ela faz de tudo 

para melhor encaixar sua vida a esta visão, seja ao aguardar a chegada de um 

futuro esperado, seja para negá-lo, ao fugir de um futuro indesejado.  

E m música, entretanto, não podemos proceder como Nerval e C ortázar 

que nos projetam para o futuro e o passado a todo o momento; ou como 

Machado de Assis e José Cândido de Carvalho, que contam histórias de trás 

para frente. Ou como Flaubert que, ao inverter a regência verbal, inverte a 

ordem temporal das sentenças, e embora A anteceda B no tempo da 

narrativa, B antecede A no tempo da história. E m música, o tema A sempre 

antecede o tema B, tanto no tempo da narrativa (ordem de aparecimento 

dos eventos), como no tempo da história (ordem temporal dos 

acontecimentos). Grosso modo, poderíamos dizer que só existe uma ordem 

em música: a ordem em que os eventos aparecem na obra. O primeiro tema 

será sempre o tema A, o segundo, B, e assim sucessivamente, e não se 

poderá dizer que B antecede A, como em literatura, pois que a ordem em 

que aparecem na obra é sempre a ordem na qual os percebemos. Como 

poderíamos, então, falar de flashbacks e flashforwards sendo que, em 

música, não temos artifícios tais como: “naquele dia...”, “dois meses 

depois...”, “quando éramos jovens...”? 

Em literatura, o flashback (e o mesmo vale para o flashforward) é, na 

maior parte das vezes, uma vivência do protagonista. O leitor é uma espécie 

de voyeur da vida do protagonista. Quando muito, é apenas convidado a 

repassar os acontecimentos vividos por ele (“enquanto a carruagem sobe as 

colinas, reconstituamos as lembranças do tempo em que eu aqui vinha com 

frequência”), 25  acontecimentos dos quais o leitor muitas vezes nem 

suspeitava. Em música, os acontecimentos são todos vividos pelo ouvinte, 

uma vez que não temos a figura do protagonista-narrador. O ouvinte é o 

protagonista da música. O flashback, em música, assemelha-se mais a um 

déjà vu, um momento onde temos a sensação de já ter vivido certa 

experiência e tentamos rastreá-la em nosso passado; e não como a 

lembrança do passado de outra pessoa. Sua função não é de re-expor um 

                                                           
25 . Pendant que la voiture monte les côtes, recomposons les souvenirs du temps où j'y venais 

si souvent (G érard de Nerval, Sylvie, capítulo III). 
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tema ou seção (como na forma sonata), mas de reapresentar pequenos 

fragmentos característicos de temas, seções ou de partes secundárias do 

tecido musical, com o intuito de despertar a memória do ouvinte com a 

lembrança de acontecimentos passados. O flashforward, por sua vez, 

assemelha-se à sensação da visão de um futuro que ainda não se descortinou 

à nossa frente. Sua função é criar, no ouvinte, a expectativa dos eventos 

futuros, ao prepará-lo para o que está por vir. Surge através do aparecimento 

de pequenos fragmentos característicos de temas ou seções ainda 

desconhecidas, que só se concretizarão no futuro.  

O final de O pequeno polegar contém um belo exemplo de fl ashback. Ao 

reapresentar os quatro compassos do início, R avel nos remete a sonoridades 

já ouvidas, sonoridades estas que o compositor inteligentemente modifica ao 

longo da peça, para que tenhamos, neste flashback, a sensação de que 

retornaram: a introdução reaparece nos violinos e o tema retorna no oboé, 

em uma clara intenção de que o compositor desejava causar, no ouvinte, a 

sensação de que a obra recomeçava. Esse tipo de flashback, onde voltamos 

ao início da obra, e o retorno é idêntico, nos remete ao falso recomeço do 

cinema. O falso recomeço refere-se ao momento em que, depois de resolvida 

a trama, quando toda a tensão se dissipou e caminha-se para o fi m, uma 

nova e possível trama é apresentada (ou a mesma do início, como se a 

história recomeçasse), sem o tempo necessário para resolvê-la, pois que já 

estamos no fi m. D iferentemente do relaxamento causado pelo “e viveram 

felizes para sempre...” dos contos de fada, o falso recomeço deixa-nos com a 

sensação de que a história não terminou e que ainda estamos presos à trama. 

Raro em música, comum em literatura e muito utilizado no cinema, o falso 

recomeço visa, primordialmente, a criar uma ponte para uma possível 

continuação.  

Ao colocar, no início da partitura, um trecho da história do Pequeno 

Polegar, de Charles Perrault, Ravel talvez estivesse a nos dizer que os 

elementos do texto poderiam ser encontrados na música, fosse na sugestão 

de alguns trechos descritivos, fosse na atmosfera da obra ou na sua estrutura: 
Ele acreditava encontrar, facilmente, seu caminho por meio de seu pão, que ele 

semeara por onde havia passado; mas ele ficou bastante surpreso quando não 

pôde reencontrar uma só migalha; os pássaros vieram e comeram tudo. 

O texto apresenta um breve resumo da história do Pequeno Polegar: um 

garoto que tenta encontrar o caminho de volta, mas descobre que os 

pássaros haviam comido todas as migalhas que ele jogara no chão com o 
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intuito de não se perder na fl oresta. C omo em música não podemos contar 

histórias de trás para frente, e Ravel sabia disso perfeitamente, devemos 

imaginar primeiramente um menino a jogar migalhas de pão no chão, 

enquanto entra na fl oresta. O s pássaros comem as migalhas e o garoto se 

surpreende com a descoberta de que está perdido. Ao que parece, Ravel 

tentou representar o texto de Perrault musicalmente, como acabamos de 

sugerir. A primeira ação (um menino a jogar migalhas de pão no chão, 

enquanto entra na floresta) encontra-se representada no início da obra até 

o número de ensaio 5 [3.1a]. Os motivos escalares, em colcheias, 

primeiramente nos violinos, e depois nas violas e violoncelos, parecem 

representar o caminhar do garoto ou, quem sabe, seu caminhar enquanto 

joga migalhas de pão no chão. A leveza do tema que se inicia no oboé e passa 

para o corne inglês, clarineta e fl auta, nos lembra da despreocupação de 

alguém que passeia por um bosque. O número de ensaio 5 [3.1b] é, 

claramente, a representação musical dos pássaros: glissandi de harmônicos 

no 1º violino solista, trinados nos 2º e 3º violinos solistas, e terças 

descendentes na fl auta imitando o som do cuco. O s números de ensaio 6 e 

7 retomam o tema inicial, porém tratado de uma maneira que nos remete 

aos números de ensaio 2 e 3. A fi nal, o garoto continua a andar pela fl oresta 

e a semear o chão com suas migalhas, sem perceber que os pássaros estavam 

a comê-las. No número de ensaio 8 [3.1c], o tema cessa. O motivo de quatro 

colcheias das violas, e o motivo de semínima pontuada e colcheia na flauta, 

ambos crescendo no primeiro tempo e decrescendo no segundo, realçados 

pelo acento do pizzicato dos contrabaixos no segundo tempo, criam uma 

sensação análoga ao respirar ofegante: o garoto acabou de perceber que os 

pássaros tinham comido todas as migalhas que jogara no chão. Em uma 

sequência lógica para o fi nal da história, o menino se sentaria no chão e 

começaria a chorar. Mas R avel nos prepara um fi nal ainda mais 

surpreendente: nesta hora temos um flashback do início da obra [3.1d]. C 

omo se trata de um flashback que faz retornar os elementos exatamente 

como eram no início, te- 
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3.1a Maurice Ravel,  (Petit poucet). 

mos a sensação de que a obra recomeçou para, de repente, terminar. E ste 

falso recomeço mais se assemelha a um flashback vivido pelo ouvinte, e não 

pelo protagonista (nesta obra temos um raro caso de protagonista em 

música). Se se tratasse de um flashback vivido pelo Pequeno Polegar, muito 

provavelmente ele viria recheado de outros elementos: a respiração 

ofegante, o canto dos pássaros, etc. Curiosamente, o retorno é idêntico ao 

inicio, sem respiração  
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3.1b Maurice Ravel,  (Petit poucet). 

ofegante, sem pássaros, como se virássemos a página errada. C omo nos 

falsos recomeços, a sensação de que a obra recomeçou nos causa espanto, 

pois que não compreendemos o que tinha acontecido (teria sido um sonho?). 

Mas não há mais tempo para descobrir, e fi camos presos para sempre na 

história. 

 0 +1 +2 +3 
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Ravel  

A obra inicia-se no tempo presente 0: o momento em que o Pequeno Polegar entra na 

floresta despreocupadamente a semear migalhas de pão pelo caminho. No número de 

ensaio 5 temos um novo tempo presente (tempo +1), quando os pássaros aparecem e 

começam a comer as migalhas. A ação avança para o tempo presente +2 (números de ensaio 

6 e 7), onde o Pequeno Polegar continua a caminhar pela floresta despreocupadamente. De 

repente, ele descobre que os pássaros haviam comido as migalhas que semeara ao longo 

do caminho, e sua respiração se torna ofegante (tempo presente + 3, número de ensaio 8). 

Inesperadamente, um flashback, e somos transportados para o início da obra, quando o 

Pequeno Polegar entrava, pela primeira vez, na floresta (tempo 0 novamente).  

PRESENTE                                       PRESENTE         PRESENTE         PRESENTE   FLASHBACK   
(tempo 0)                                          (tempo +1)          (tempo +2)          (tempo +3)      (tempo 0)  

 

Très modéré  
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

(números de ensaio) 

Enquanto a ação do Pequeno polegar segue o esquema tradicional de 

uma história que se inicia no presente e avança para o futuro, só quebrado 

pelo flashback do final; a 9ª Sinfonia, de Beethoven, constitui um excelente 

exemplo de narrativa ziguezagueante. Toda a sinfonia foi composta de uma 

maneira pouco convencional para a época, não apenas pela utilização do 

coro no IV movimento (Presto), mas principalmente pelo tratamento dos 

temas e suas aparições ao longo da obra. Embora se possam verificar 

exemplos de inserções de fl ashes passados e futuros em toda a sinfonia, é 

no  
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3.1c Maurice Ravel,  (Petit poucet). 

 

3.1d Maurice Ravel,  (Petit poucet). 
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início do IV movimento que a relação temporal se complica: ao rechear a 

narrativa presente com inúmeros flashbacks e flashforwards, Beethoven cria 

uma suspensão temporal de tal maneira vertiginosa que, em um 

determinado momento, nos perguntamos, assim como Proust, se estamos 

no presente, no passado relembrado, ou no futuro antecipado. O IV 

movimento inicia-se com o estabelecimento do tempo presente (primeiros 

29 compassos): introdução (madeiras, metais e tímpanos), recitativo 

(violoncelos e contrabaixos), retorno à introdução e fragmentos do recitativo 

[3.2a, 3.2b]. No compasso 30 temos o primeiro flashback, de oito compassos 

[3.2c], e somos transportados para o início do I movimento (Allegro ma non 

troppo). R etornamos, súbitos, ao presente (Tempo I) e à continuação do 

recitativo e, dez compassos mais a frente, somos arremessados de novo ao 

passado, desta vez ao II movimento (Vivace), em mais um fl ashback de oito 

compassos [3.2d]. Retornamos ao presente, apenas para sermos 

arremessados, novamente, ao passado, sete compassos depois, em um 

flashback que nos transporta, desta vez, ao III movimento (Adagio cantabile) 

[3.2e]. Logo após este curtíssimo fl ashback de dois compassos e meio, 

voltamos novamente ao presente, mas não por muito tempo. Doze 

compassos depois, e desta vez somos arremessados ao futuro, em um 

flashforward do que será, um pouco mais à frente, o tema deste IV 

movimento [3.2f]. Quatro compassos de flashforward e estamos de volta ao 

presente para, fi nalmente, alcançarmos o futuro previsto neste último 

flashforward, isto é, o tema do IV movimento, que desta vez acontece no 

tempo presente [3.2g]. E Beethoven nos provoca toda esta vertigem 

(presente – fl ashback 1 – presente – fl ashback 2 – presente – fl ashback 3 – 

presente – fl ashforward – presente – novo presente) 26  em apenas três 

minutos de música. 

                                                           
26 . O novo presente é o presente que alcançou o futuro previsto pelo flashforward, pois que 

o presente antigo já se tornara passado. 
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3.2a Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 
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3.2b Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 
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3.2c Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 
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3.2d Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 

 

3.2e Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 
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3.2f Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 

 

3.2g Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 
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Beethoven - 9ª Sinfonia (IV movimento)  

Este desenho nos dá uma ideia aproximada da narrativa ziguezagueante de 

Beethoven, nestes primeiros três minutos de música. Partimos do tempo presente 

(tempo 0) e o primeiro ÀDVKEDFN nos transporta para o tempo –3 (introdução do I 

movimento). De volta ao tempo presente (tempo 0) e temos o segundo ÀDVKEDFN, 

que nos transporta para o tempo –2 (tema do II movimento). Voltamos mais uma vez 

ao tempo presente (tempo 0) e outro ÀDVKEDFN (terceiro ÀDVKEDFN) nos leva ao 

tempo –1 (tema do III movimento). De volta ao tempo presente (tempo 0) e um 

ÀDVKIRUZDUGnos leva ao tempo futuro +1 (tema do IV movimento, que ainda não 

tinha aparecido). Voltamos ao tempo presente (tempo 0) e, desta vez, alcançamos o 

futuro (tempo +1), que deixa de ser futuro e passa a ser o novo tempo presente. 

PRESENTE  
(tempo 0)  

 
  
Presto  
  
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  

  
(compassos)  

               FLASHBACK 1                                     PRESENTE                                     FLASHBACK 2   
                  (tempo –3)                                           (tempo 0)                                          (tempo –2)  

  
  

  
Allegro ma non troppo                        Tempo I                                        Poco adagio     Vivace  
  
30  

  

  
31  

  

  
32  

  

  
33  

  

  
34  

  

  
35  

  

  
36  

  

  
37  

  

  
38  

  

  
39  

  
40  

  

  
41  

  

  
42  

  

  
43  

  

  
44  

  

  
45  

  

  
46  

  

  
47  

  

  
48  

  

  
49  

  

  
50  

  

  
51  

  

  
52  

  

  
53  

  

  
54  

  

  
55  

  

  

+1 0 
( IV MOV. ) 

-1 
( III MOV. ) 

-2 
( II MOV. ) 

-3 
( I MOV. ) 
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              PRESENTE        FLASHBACK 3                        PRESENTE                             FLASHFORWARD    
               (tempo 0)              (tempo –1)                             (tempo 0)                                     (tempo +1)  

  
  
                                                    Adagio  
Tempo I                                       cantabile    Tempo I – Allegro                                                            Allegro assai  
  
56  

  

  
57  

  

  
58  

  

  
59  

  

  
60  

  

  
61  

  

  
62  

  

  
63  

  

  
64  

  

  
65  

  
66  

  

  
67  

  

  
68  

  

  
69  

  

  
70  

  

  
71  

  

  
72  

  

  
73  

  

  
74  

  

  
75  

  

  
76  

  

  
77  

  

  
78  

  

  
79  

  

  
80  

  

  

                          PRESENTE                                                                   PRESENTE   
                            (tempo 0)                                                                     (tempo +1)  

  

 
  

                                             
Tempo I – Allegro                                                       Allegro assai  

 

  

O quarteto de cordas Op. 132, de Beethoven, apresenta, no III 

movimento (Molto adagio), um interessante exemplo de uma narrativa 

recheada de flashforwards. No manuscrito, Beethoven deixou escrita a 

seguinte frase: “C anção sagrada de agradecimento ao divino por alguém 

que foi curado, em modo lídio”.27 A surpresa deste movimento resta no fato 

de que Beethoven não nos apresenta, de imediato, o tema da canção e, sim, 

vários flashforwards, todos contendo fragmentos característicos do que virá 

a ser o tema. O movimento contém duas seções (A e B), e a sua forma pode 

ser descrita da seguinte maneira: ABA’B’A’’. O nosso interesse está nas 

seções A, pois que são nestas seções que Beethoven construirá o tema da 

canção que tanto queremos ouvir, mas que só será conhecido ao final do 

movimento, na seção A’’ [3.3c]. Nas seções A [3.3a] e A’ [3.3b], Beethoven 

apresenta uma série de flashforwards do Tema A, antecipando o que será 

                                                           
27 . Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart. 
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conhecido, apenas, muitos compassos à frente. Ao proceder desta maneira, 

ele consegue prender nossa atenção mesmo em momentos de extrema  

 

3.3a Ludwig van Beethoven, Quarteto de cordas Op. 132 (III movimento). 

 

3.3b Ludwig van Beethoven, Quarteto de cordas Op. 132 (III movimento). 

 

3.3c Ludwig van Beethoven, Quarteto de cordas Op. 132 (III movimento). 

leveza, pois que ficamos a adivinhar como será o tema que ele, tão 

sabiamente, deixa para o final. Nas seções A [3.3a] e A’ [3.3b], Beethoven 
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apresenta uma série de flashforwards do Tema A, antecipando o que será 

conhecido, apenas, muitos compassos à frente. Ao proceder desta maneira, 

ele consegue prender nossa atenção mesmo em momentos de extrema 

leveza, pois que ficamos a adivinhar como será o tema que ele, tão 

sabiamente, deixa para o fi nal.  

A D ança das adolescentes, de Stravinsky, apresenta, também, inúmeros 

flashforwards de um tema que só aparecerá ao fi nal. O tema, que surge 

apenas no número de ensaio 19, possui o contorno de notas repetidas 

seguidas de uma breve escala descendente (um pouco mais na frente seu 

contorno será de uma breve escala ascendente e uma breve descendente), 

além da alternância de acentos e repousos (thesis e arsis) de duas em duas 

colcheias, o que lhe confere uma sensação binária [3.4a]. Porém, já no início 

da Dança, temos uma série de flashforwards que servirão como preparativos 

para o tema do número de ensaio 19, tais como as notas repetidas e a 

alternância acento/repouso, que surgem no número de ensaio 13 [3.4b]; a 

sensação binária e as breves escalas ascendentes e descendentes do número 

de ensaio 14 [3.4c]; e o contorno melódico de notas repetidas seguidas de 

breve escala descendente, que surge no número de ensaio 15 [3.4d], apenas 

para citar alguns. Em uma narrativa recheada de flashforwards, Stravinsky, 

de alguma forma, nos prepara para os acontecimentos futuros. Ao ouvirmos 

o tema pela primeira vez temos a sensação de já conhecê-lo. Seu 

aparecimento não nos causa surpresa, mas se dá como algo esperado. Se o fl 

ashback tem a capacidade de nos conectar com as lembranças vividas, o 

flashforward nos prepara para o possível desenrolar da trama. 



 

 

 

 

3.4a Igor Stravinsky, A sagração da primavera (Dança das adolescentes). 



 

 

 

3.4b Igor Stravinsky, A sagração da primavera (Dança das adolescentes). 



 

 

 

3.4c Igor Stravinsky, A sagração da primavera (Dança das adolescentes). 



 

 

 

3.4d Igor Stravinsky, A sagração da primavera (Dança das adolescentes). 



 

 

CAPÍTULO 4 

Tempo de ancoragem 

A literatura lida com a representação de fatos reais ou imaginários 

através da linguagem escrita. Embora qualquer história possa ser contada no 

presente, a narrativa literária é, por essência, retrospectiva. A través deste 

artifício, o leitor toma ciência de uma história que já passou. Porém, o 

simples fato de arranjar grupos de ações e dar-lhes uma sequência lógica, 

seja em retrospectiva ou em tempo real, cria alguns problemas difi cilmente 

reconhecíveis à primeira vista. A lém da, aparentemente, simples decisão de 

se contar uma história ordenando cronologicamente os acontecimentos, ou 

contando-os de trás para frente, ou em ziguezague, outras questões 

importantes entram em jogo, tais como a velocidade da narrativa e o tempo 

destinado a cada evento.28 Contaremos que o pobre Hamlet encontra-se em 

um dilema de vida ou morte, em uma simples frase tal como “viver, para ele, 

tornou-se insuportável”; ou faremos o leitor mergulhar junto com a 

personagem em seu dilema, fazendo-o sentir um pouco de sua dor e, quem 

sabe, identifi carse com o seu sofrimento? 
Ser ou não ser, eis a questão.  

                                                           
28 . Conferir: Eco, Umberto (1985), (1994a), (1994b); Sternberg, Meir (1981), (1990a), (1990b), 

(2001); G enette, G érard (1972), (1976a); D oležel, L ubomir (1980a); W illiams, A lan 
(1974). 
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O que é mais nobre para a mente, suportar os dardos e flechas da ultrajante 

fortuna, ou armar-se contra um mar de desventuras, e ao resistir, dar-lhes um fi 

m?  

Morrer – dormir – nada mais.  

E com o sono terminar com as dores de cabeça e com os mil golpes que 

constituem nossa herança natural. E sta é uma solução para se almejar.  

Morrer – dormir.  

D ormir – talvez sonhar.  

A í está o ponto! Pois no sono de morte, que sonhos virão?  

É por não conseguirmos desenrolar esta charada que nos colocamos em 

suspensão. É o respeito a esta dúvida que faz desta vida tão longa uma 

calamidade.  

E quem suportaria o chicote e o escárnio do tempo, as injustiças dos mais fortes, 

as humilhações dos orgulhosos, a agonia do amor não retribuído, a demora da 

justiça, a insolência dos chefes, o desprezo daqueles que não valem nada contra 

o mérito paciente, se pudesse, com suas próprias mãos, obter sossego com um 

mero punhal? 

Quem suportaria tais fardos, a dor e o suor da vida dura, não fosse pelo medo 

do que vem após a morte?  

Esta terra desconhecida, da qual nenhum viajante jamais retornou, nos inibe a 

vontade, e nos faz preferir suportar os males conhecidos a buscar aqueles dos 

quais ainda nada sabemos. 

Enfim, a consciência nos transforma em covardes, e o natural frescor da nossa 

resolução definha sob a mera imagem do pensamento, e empresas de grande 

porte desviam-se da meta diante de tais refl exões, e perdem o nome de ação.29 

Mas, se assim for, quando será o momento de fazer a escolha contrária? 

Ou seja, ao invés de nos determos nos labirintos da mente humana (ou nas 

descrições minuciosas de locais e fatos), passarmos às pressas os 

acontecimentos até chegarmos a um determinado ponto? 
Não tive o menor conhecimento do que se passou. F iz uma excursão de alguns 

dias ao L ago L ouise e, ao regressar, não me aproximei do estúdio.30 

                                                           
29 .  William Shakespeare, A tragédia de Hamlet, Príncipe da D inamarca, ato III, cena 1. 
30 3.  F. Scott Fitzgerald, O último magnata, capítulo 6. 
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Em poucas palavras Cecília nos fala de seus dias no Lago Louise, mas não 

nos conta muito. Ou melhor, não nos diz absolutamente nada do que se 

passou nos dias em que esteve viajando (quantos dias? com quem? O que 

fez?). C laro está que o que pode ter acontecido pouco acrescentaria à trama, 

e talvez por isso Scott Fitzgerald tenha preferido omitir os acontecimentos, 

para não cansar o leitor. Shakespeare, embora relate detalhadamente a dor 

de H amlet em algumas passagens, omite praticamente tudo de sua viagem 

à Inglaterra (ato IV ). Tudo que ele nos permite saber é através de duas cartas 

do próprio Hamlet, dos poucos fatos que ele julga necessário contar a 

Horacio, e dos que ele prefere omitir ao rei. 

A princípio, podemos ser levados a crer que um autor deveria dilatar o 

tempo e desacelerar a narrativa sempre que um evento importante aparece, 

e comprimir o tempo e acelerar a narrativa à medida que nos encontramos 

face a acontecimentos sem interesse para a trama. Porém, mais do que um 

mero jogo de contar muito ou pouco detalhadamente um determinado fato, 

o acelerar e desacelerar da narrativa são artifícios que o autor lança mão para 

fazer o leitor entrar no ritmo necessário para a fruição da história. E m toda 

história, existirá sempre um momento em que o autor sentirá a necessidade 

de diminuir a marcha, segurar a trama e se render à contemplação; bem 

como, às vezes, acelerar os acontecimentos rápida e abruptamente, em um 

ritmo cada vez mais frenético, levando o leitor a um momento de extrema 

tensão. No início de No caminho de Swan, primeiro volume de Em busca do 

tempo perdido, de Marcel Proust, Marcel (o narrador, não o autor) segura a 

trama e gasta inúmeras páginas (por volta de 30 em algumas edições) apenas 

para nos contar de sua insônia, de como se revira na cama sem pegar no 

sono, e dos pensamentos que lhe vêem à cabeça nessa noite que passa em 

claro. Já em um tiroteio de James Bond com três homens, no 19º capítulo de 

D r. No, que se intitula sugestivamente Um banho de sangue, Ian F leming 

acelera bruscamente a narrativa e nos apresenta uma cena extremamente 

tensa em um parágrafo, composta apenas de flashes rápidos, como em um fi 

lme de ação. 
O s três homens giraram. Dentes brancos brilhavam nas bocas abertas. Bond 

atirou no homem da retaguarda, na cabeça; e no segundo homem, no estômago. 

O homem da frente tinha a arma levantada. Uma bala passou assoviando por 

Bond e acertou o teto do túnel principal. A arma de Bond caiu. O homem agarrou 

seu pescoço, girou e caiu na correia transportadora. O s ecos trovejaram 

lentamente acima e abaixo do túnel. Uma nuvem de poeira fi na subiu e desceu. 
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Dois dos corpos restavam no chão. O homem com o estômago baleado 

contorceu-se em espasmos. 

Às vezes o autor pode ser tentado a inverter os parâmetros acima, e o 

acelerar passaria a funcionar como um recurso de contemplação, enquanto 

o desacelerar, um recurso de tensão. No 6º capítulo da 3ª parte de A 

educação sentimental, G ustave F laubert acelera vertiginosamente a 

narrativa e nos apresenta anos (talvez décadas) em forma de fl ashes 

instantâneos, à maneira de Ian Fleming. Só que, desta vez, a intenção, ao 

contrário de Fleming, é de distensão, após a extrema tensão da cena que 

antecede este momento, e nos rendemos à contemplação, observando a 

beleza do estilo de F laubert ao descrever o envelhecimento e tristeza da 

personagem: 

E le viajou. 

Conheceu a melancolia dos barcos a vapor, o frio despertar na barraca, o tédio 

das paisagens e ruínas, o amargor das amizades interrompidas.  

E le voltou. 

Frequentou o mundo e teve outras amantes. Mas a lembrança contínua da 

primeira as tornava insípidas; e ademais, a violência do desejo, a própria flor do 

sentimento, se perdera. Suas ambições de espírito tinham-se igualmente 

diminuído. O s anos se passaram; e ele suportava a ociosidade de sua inteligência 

e a inércia de seu coração. 

E m Os noivos, Alessandro Manzoni utiliza várias vezes o recurso de 

desacelerar a ação com o intuito de manter a narrativa cada vez mais tensa. 

No primeiro capítulo, no dia 7 de novembro de 1628, o cura D on A bondio 

retornava a casa lendo tranquilamente seu breviário, fechando-o de vez em 

quando para observar o caminho e pensar nas palavras, e tornando a abri-lo 

para ler um pouco mais, quando, de repente, viu uma coisa que não 

esperava: dois homens cujo aspecto não deixava dúvida de suas condições. 

E ram dois bravi. Neste momento, Manzoni suspende a narrativa inicial e nos 

apresenta, em vários parágrafos, uma longa digressão histórica para nos 

dizer quem eram os bravi: mercenários a serviço da aristocracia lombarda, 

prontos a realizar qualquer serviço sujo a pedido de seus patrões. O que eles 

estariam fazendo ali? Por que esperavam por D on A bondio? O desacelerar 

da narrativa, neste caso, não causa o efeito de contemplação visto em No 
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caminho de Swan, mas o efeito de manutenção da tensão, já que nos vemos 

obrigados a esperar um longo tempo até o desfecho da situação.  

Encontramo-nos, portanto, na busca de relações entre o tempo da 

história e o tempo do discurso. Para Umberto Eco (1994a), o tempo da 

história corresponde ao tempo cronológico, ou seja, à quantidade de tempo 

no qual os fatos se desenrolam, sejam eles horas, dias, meses ou anos. Q 

uando se diz que se passaram mil anos, então o tempo da história será de mil 

anos, embora a sentença “mil anos se passaram” leve poucos segundos para 

ser lida. Já o tempo do discurso, mais difícil de se determinar, resultante do 

tratamento e elaboração do tempo da história pelo autor, refere-se à 

extensão do texto (ou extensão do discurso). Um tempo do discurso muito 

breve (“mil anos se passaram” = 4 palavras = aproximadamente 2 segundos 

de leitura) pode ser usado para expressar um tempo da história muito longo 

(mil anos), assim como um tempo do discurso longo (o encontro de Don 

Abondio com os bravi no 1º capítulo = 8 parágrafos ou 1579 palavras31 = 

aproximadamente 10 minutos de leitura) para expressar um tempo da 

história muito curto (no momento em que D on A bondio reconhece os bravi, 

estes também o reconhecem e se dirigem a ele = aproximadamente 1 minuto 

de ação). 

O jogo de um tempo do discurso breve para expressar um tempo da 

história longo, e um tempo do discurso longo para expressar um tempo da 

história curto ocorre, muitas vezes, em uma mesma obra. E m Os noivos, A 

lessandro Manzoni gasta os 17 e ½ primeiros capítulos para nos contar sobre 

sete dias, e os próximos 19 e ½ capítulos para vinte e um meses de história. 

Em Sílvia, de G erard de Nerval, um romance curto de aproximadamente 

oitenta páginas, com quatorze capítulos, os doze primeiros capítulos (setenta 

páginas) cobrem um arco de tempo de aproximadamente 24 horas. E então, 

apenas começado o capítulo 13, pulamos mais um dia. Três parágrafos 

adiante e “passam-se meses”. Mais alguns parágrafos e “nos dias que se 

seguiram, escrevi as cartas mais ternas”. Dois parágrafos mais à frente: “dois 

meses depois, recebi uma carta muito afetuosa”. E no próximo parágrafo: 

“no verão seguinte, havia corridas em C hantilly”. Q uanto tempo se passou 

no capítulo 13? Aparentemente, mais de seis meses. Talvez um ano. Setenta 

                                                           
31 . 1579 palavras, de “due uomini stavano” no 2º parágrafo, a “e si fermò su due piedi” no 10º 

parágrafo. 
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páginas para uma história de 24 horas e, de repente, não mais que cinco para 

se contar os acontecimentos de meses. 

Gabriel Lanyi (1978), em um estudo sobre o tempo das cenas em Os 

noivos, de Alessandro Manzoni, chama-nos a atenção para o capítulo 28, 

quando Manzoni abandona o desenrolar das cenas e apresenta uma 

narrativa histórica que cobre um longo período de tempo. Ao contrário das 

digressões históricas dos capítulos anteriores, esta não traz interesse algum 

para a trama. Mais incrível ainda é o fato de que sua utilidade, no momento 

em que surge, parece questionável. As digressões dos capítulos anteriores e 

as biografias incorporadas à trama surgem em momentos de alta tensão, 

como artifícios para aumentar o suspense. A narrativa histórica do capítulo 

28, ao contrário, surge em um momento em que todos os protagonistas 

estão seguros, e sem nenhuma ameaça aparente por perto. Ao que tudo 

indica, a par dos desejos historiográfi cos e ideológicos do autor, o material 

do capítulo 28, do ponto de vista da narrativa, estrutura-se como material 

extra cuja função, mais do que acrescentar à trama, seria de gastar o tempo. 

Um artifício muito usado para garantir a estrutura formal da obra, cuja 

utilidade reside, principalmente, na necessidade de frear a ação e preparar o 

leitor para o que está por vir.  

Seria possível um tempo do discurso que coincidisse com o tempo da 

história? Quantas palavras seriam necessárias para representar 1 hora de 

história? Neste caso teríamos que fazer coincidir o tempo do discurso e o 

tempo da história com o tempo da leitura. O tempo da leitura seria o tempo 

médio para se ler um determinado trecho. Para alguns leitores, o tempo do 

discurso poderia coincidir com o tempo da história se conseguissem se 

debruçar sobre A volta ao mundo em 80 dias, de Júlio Verne, em exatos 

oitenta dias de leitura (embora, como lembra E co (1994a), para Phileas Fogg, 

que estava viajando para o leste, o tempo da história é de oitenta e um dias). 

O cálculo da correspondência entre o tempo do discurso e o tempo da 

história é algo impossível de se estabelecer, embora tenhamos a sensação de 

que os dois se coincidem, com perfeição, apenas no diálogo. Por isso, nas 

peças teatrais, as mudanças bruscas de tempo costumam acontecer nas 

mudanças de cena, e não no meio do texto, como no romance. 

As possibilidades de se expandir ou contrair o tempo do discurso ao longo 

da narrativa produz, em alguns casos, efeitos análogos aos accelerando e 

ritardando em música. As relações que nos permitem dizer “expandido” ou 
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“contraído” devem ser procuradas dentro da própria obra, uma vez que cada 

obra estabelece seus próprios padrões temporais. Tanto em literatura como 

em música, a aceleração e desaceleração do discurso visam a preparar o 

leitor (ou ouvinte) para o estado de espírito que o autor (ou compositor) julga 

necessário no momento. Porém, enquanto em literatura, pode-se ter um 

tempo da história que nos remete a 24 horas, um tempo do discurso que 

abrange setenta páginas, e um tempo da leitura que se daria em 

aproximadamente duas horas; em música tudo isto é impossível. O tempo da 

audição (análogo ao tempo da leitura) é o mesmo para todos os ouvintes e 

se coincide com o tempo do discurso. Em música, na ausência de recursos tais 

como, “nos dias que se seguiram”, “dois meses depois”, “no verão seguinte”, 

o tempo da história torna-se, muitas vezes, impraticável. Pode-se ter uma 

história que vai ao futuro (flashforward) ou que volta ao passado (fl ashback), 

mas não se pode estabelecer a quanto tempo aconteceu o passado nem 

acontecerá o futuro. 

Portanto, em música, à constância temporal de um determinado trecho, 

daremos o nome de tempo de ancoragem. O tempo de ancoragem seria a 

velocidade em que os eventos musicais ocorrem e seria imaginado no 

momento em que uma determinada textura musical se estabelece. Neste 

sentido, será necessário sempre estabelecer o tempo de ancoragem padrão 

de um determinado trecho para que se possa perceber como, em alguns 

momentos, o aceleramos ou desaceleramos. Em literatura, verificamos que 

o emprego de frases curtas e diretas, sem rodeios, e os saltos nos 

acontecimentos, funcionam como elementos de aceleração do tempo do 

discurso; e o excesso de descrições e detalhes mínimos produz o efeito 

contrário. Em música, uma vez determinado o tempo de ancoragem de um 

trecho, verifi caremos onde e como se dão os momentos de aceleração e 

desaceleração, contração e expansão. A lguns elementos são óbvios nos 

efeitos que produzem, tais como os sinais de aceleração e desaceleração, e 

figurações rítmicas mais rápidas ou mais lentas. Outros elementos 

contribuem para as sensações de aceleração ou desaceleração do tempo de 

ancoragem, porém são mais sutis nos efeitos que produzem, tais como os 

ataques e os acentos. D uas possíveis listas poderiam ser formuladas, 

lembrando que as sensações de aceleração e desaceleração podem ser, 

muitas vezes, mais pessoais que universais: 
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Na 5a e 9a Sinfonias, Beethoven utiliza o recurso de desaceleração do 

tempo de ancoragem, assim como Manzoni, com o intuito de aumentar a 

tensão e o suspense nas vésperas de um grande acontecimento. No primeiro 
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movimento da 5ª Sinfonia, quando o desenvolvimento termina e se chega à 

re-exposição, Beethoven sente a necessidade de frear a ação e preparar o 

ouvinte para a volta do primeiro tema. A partir do compasso 196 [4.1a], ele 

desacelera o tempo de ancoragem mediante a alternância, em notas longas, 

de dois acordes nos sopros e dois nas cordas. A partir do compasso 210 

[4.1b], a desaceleração torna-se ainda maior, o que aumenta o suspense do 

fortissimo do compasso 228 [4.1c]. Embora a alternância, a partir do 

compasso 210, passe a ser de um acorde nos sopros e um nas cordas (contra 

dois nos sopros e dois nas cordas, no compasso 196), não apenas o ritmo 

harmônico torna-se mais lento (embora alternados ora nos sopros, ora nas 

cordas, pouco a pouco os acordes se mantêm os mesmos por mais tempo, 

até termos Fá# menor por seis compassos e Ré Maior por sete compassos), 

como Beethoven introduz, gradativamente, sinais de decrescendo: 

diminuendo, p, sempre più p, pp. Como que preparando o aparecimento da 

Re-exposição, percebe-se a volta súbita e momentânea do tempo de 

ancoragem padrão nos compassos 228 a 232, não apenas por causa do 

fortissimo e da figuração rítmica das colcheias, mas principalmente graças ao 

retorno de material antigo. Do compasso 233 ao 239 temos, mais uma vez, o 

tempo de ancoragem desacelerado para, fi nalmente, Beethoven sentir que 

é hora de voltarmos ao tempo de ancoragem padrão (compasso 240) e nos 

prepararmos para a Reexposição (a partir do compasso 248). 

No IV movimento da 9a Sinfonia, após a alla marcia, quando nos 

aproximamos da terceira entrada do coro (compasso 543), Beethoven 

desacelera bruscamente o tempo de ancoragem (a partir do compasso 517, 

com o cessar da movimentação em colcheias) [4.2a], preparando o ouvinte 

para um momento extremamente importante (talvez o ponto alto de toda a 

sinfonia). A partir do compasso 525, cessa totalmente a movimentação das 

cordas e madeiras, e ouvimos apenas o ostinato das trompas, um ostinato 

que diminui cada vez mais de intensidade: diminuendo, p, più p, pp, sempre 

pp. Neste momento, o tempo de ancoragem se desacelera ainda mais e a 

tensão torna-se maior, pois prevemos que algo está por vir. A s cordas e 

madeiras haviam se precipitado freneticamente desde o compasso 432 e 

quando já esperávamos que alguma coisa gigantesca acontecesse, eis que 

Beethoven pára tudo  
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4.1a Ludwig van Beethoven, 5ª Sinfonia (I movimento). 

 

4.1b Ludwig van Beethoven, 5ª Sinfonia (I movimento). 
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4.1c Ludwig van Beethoven, 5ª Sinfonia (I movimento). 

(compasso 525). E, no momento em que as trompas mantêm seu ostinato, 

oboés e fagotes anunciam a chegada do novo. Anunciam-no uma primeira 

vez (compassos 529 e 530), em piano, e nos deixam em suspensão [4.2b]. 

Uma segunda vez (compassos 535 e 536), em pianissimo, e a tensão 

aumenta, para, fi nalmente, nos compassos 541 e 542, em pianissimo 

crescendo, termos a preparação para a entrada do coro e tutti da orquestra 

em fortissimo (compasso 543) [4.2b. 4.2c]. 

Na introdução (Grave) da Sonata Patética, Op. 13, Beethoven procede 

por um jogo de aceleração e desaceleração de tal maneira vertiginoso que, o 

tempo todo, precisamos nos adequar às novas velocidades. Nesta 

introdução, Beethoven brinca com a narrativa, aumentando e diminuindo a 

tensão a toda hora, até o momento em que o Grave desaba no Allegro di 

molto e con brio (neste novo andamento, um novo tempo de ancoragem 



 

116 

padrão será criado). Nos primeiros três compassos Beethoven estabelece o 

tempo de ancora- 

 

4.2a Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 
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4.2b Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 

 

4.2c Ludwig van Beethoven, 9ª Sinfonia (IV movimento). 
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gem, apenas para, já no compasso 3, desacelerá-lo, mediante a mera 

repetição (primeiro momento) e o aparecimento de figurações rítmicas mais 

lentas (segundo momento). Tais desacelerações (associadas ao crescendo) 

aumentam a tensão até o Lá bemol agudo em sforzato (compasso 4). A partir 

de então, temos uma súbita aceleração rumo ao compasso 5, onde o tempo 

de ancoragem padrão será restabelecido [4.3a, 4.3b]. Nos compassos 5 e 6 

temos duas acelerações do tempo de ancoragem, realizadas, desta vez, pelos 

graves em fortissimo, que nos causam a sensação de urgência [4.3c]. O tempo 

de ancoragem é restabelecido, novamente, no compasso 7 para, no 

compasso 8, termos um novo acelerando, causado pela somatória do 

crescendo e do agudo ascendente em semitons (ambos concorrem para levar 

nossa atenção para frente e, consequentemente, provocar a sensação de 

aceleração) [4.3d]. Nos compassos 9 e 10 temos um novo desacelerando do 

tempo de ancoragem, graças à desaceleração das fi guras rítmicas, ao 

espaçamento entre os eventos (pausas de semínima e colcheia entre um e 

outro), ao decrescendo da dinâmica e à repetição de eventos parecidos 

[4.3e]. Na segunda metade do compasso 10, a escala descendente que se 

precipita ao grave cria um súbito e vertiginoso acelerando do tempo de 

ancoragem, causado não apenas pelo acelerando das fi guras rítmicas como 

pelo crescendo, não escrito por Beethoven, mas geralmente executado, 

rumo ao sforzato do fi nal do compasso, que prepara a entrada do Allegro di 

molto e con brio [4.3f]. 

A repetição imediata é um ótimo recurso de desaceleração do tempo de 

ancoragem: quando se escuta um pequeno trecho imediatamente após tê-lo 

ouvido pela primeira vez, tem-se a sensação de que o tempo parou, pois que 

nada de novo se apresentou. D ebussy faz uso da repetição de pequenos 

trechos musicais inúmeras vezes em suas obras. No prelúdio Voiles, para 

piano  
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4.3a Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 

 

4.3b Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 

 

4.3c Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 

 

4.3d Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 

 

4.3e Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 
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4.3f Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 

(1o caderno), temos um tempo de ancoragem constantemente freado pelas 

repetições. E m vários momentos o prelúdio se movimenta por espasmos. 

Nos compassos 22 e 23 temos 2 tempos repetidos imediatamente nos 

compassos 23 e 24 (imitação quase literal) [4.4a]. O mesmo se verifica nos 

compassos 28 e 29 e nos compassos 29 e 30 [4.4b]. Para as imitações literais, 

temos o compasso 31, que é dividido em 2 metades: o material da primeira 

imitado na segunda [4.4b]. Já nos compassos 38 e 39 temos um compasso 

inteiro que é repetido imediatamente [4.4c]. O mesmo vale para os 

compassos 45 e 46. Neste caso, a desaceleração é ainda reforçada pela 

dinâmica do compasso 46, mais suave que a do compasso 45 [4.4d]. 

O recurso da desaceleração do tempo de ancoragem através da 

repetição imediata pode ser verifi cado, também, no Prelúdio nº 1, para 

piano, de C láudio Santoro [4.5]. A primeira parte do prelúdio é quase toda 

estruturada em pares, um pouco à moda de Debussy. Praticamente cada 

compasso é imediatamente imitado (imitações literais ou quase literais), em 

uma narrativa de espasmos ainda mais insistente que em Debussy. Neste 

prelúdio tem-se a sensação de um tempo de ancoragem que se estabelece 

durante um  

 

4.4a Claude Debussy, Voiles. 
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4.4b Claude Debussy, Voiles. 

 

4.4c Claude Debussy, Voiles. 

 

4.4d Claude Debussy, Voiles. 
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compasso, e desacelera no próximo, para se estabelecer mais uma vez, e 

desacelerar de novo, e assim sucessivamente, por toda a peça. O que confere 

certa mobilidade ao prelúdio é a mudança de material a cada dois 

compassos, e o aparecimento de pequenas modificações ao longo das 

repetições. Diferentemente de Debussy onde, nas imitações quase literais, o 

material diferente se encontrava em uma voz secundária; em Santoro, o 

material diferente se encontra na voz principal, o que confere alguma 

mobilidade aos blocos de dois compassos. 

No primeiro movimento de seu Quarteto de cordas nº 2, assim como em 

vários momentos em sua obra, György Ligeti cria a sensação de aceleração  

 

4.5 Cláudio Santoro, Prelúdio nº1. 
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do tempo de ancoragem pela utilização do fortississimo súbito e pela 

modificação da articulação das notas. Uma vez que nossa atenção se dirige 

para o que é mais defi nido, L igeti modifi ca o material sonoro a partir do 

compasso 48, definindo-o melhor (no pianississimo, as notas são tocadas em 

legato; no fortississimo, em détaché, ou seja, uma arcada para cada nota) 

[4.6b]. A contração temporal, aqui causada por uma dinâmica que cresce 

subitamente, somada a uma melhor definição do material, pode ser 

comparada ao aparecimento de algo rápido e inesperado. Portanto, no 

compasso 42 temos um ligeiro desacelerando do tempo de ancoragem, 

através do decrescendo de dinâmica, até chegarmos ao pianississimo do 

compasso 43, quando o tempo de ancoragem padrão se mantém por cinco 

compassos [4.6a]. D e repente, no compasso 48 [4.6b], surge um subito 

feroce com dinâmica subito fff. Neste momento, embora as figurações 

rítmicas sejam as mesmas de antes, tem-se a impressão de que os 

instrumentos se precipitam e tocam mais rápido, causando, invariavelmente, 

a sensação de um acelerando do tempo de ancoragem. 

 

4.6a György Ligeti, Quarteto de cordas no.2 (I movimento). 
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4.6b György Ligeti, Quarteto de cordas no.2 (I movimento) 

E m A bela e a fera, da suíte Ma mère l’oye, Ravel compõe uma melodia 

para a Bela que, de tão indecisa, causa-nos a sensação da aceleração do 

tempo de ancoragem [4.7]. No texto anexo à partitura, R avel escolhe três 

momentos que, juntos, ilustram o caráter indeciso da Bela. No primeiro 

momento, a Bela tece elogios à Fera. No segundo, a Fera a pede em 

casamento, mas a Bela recusa. No terceiro, a Fera está morrendo e a Bela lhe 

diz que ela não morrerá, mas viverá para tornar-se seu esposo:  

- “Q uando eu penso em seu bom coração, você não me parece assim tão feio.”  

- “Oh! Sim, minha dama! E u tenho o coração bom, mas eu sou um monstro.” - 

“H á muitos homens que são mais monstros que você.” – “Se eu fosse 

espirituoso, eu lhe faria um grande elogio em agradecimento, mas eu sou 

apenas uma fera.” 

.................................................................................................... 

- “Bela, você quer ser minha esposa?” – “Não, Fera!...” 

.................................................................................................... 

- “E u morro contente, pois tenho o prazer de lhe rever mais uma vez.” – “Não, 

minha querida Fera, você não morrerá. Você viverá para se tornar meu 

esposo!”...  

A Fera desapareceu, e ela pôde contemplar, em seus pés, um príncipe mais belo 

que o A mor, que lhe agradeceu por ter terminado com o seu feitiço. 

A indecisão da Bela se traduz, na partitura de Ravel, em uma melodia 

fragmentada, com alguns motivos muito parecidos, às vezes idênticos, 
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separados por momentos de silêncio. Praticamente todos os motivos são 

com- 

 

4.7 Maurice Ravel,  (Les entretiens de la Belle et la Bête). 

postos por um crescendo na primeira metade, e um decrescendo na segunda. 

O crescer e decrescer, separado por pausas, quase como um suspiro, ajuda 

a reforçar o caráter indeciso da frase. Esta indecisão, somada a fragmentos 

melódicos que se direcionam ao agudo, nos faz querer continuar uma 

melodia que insiste em não se resolver. Como se não conseguíssemos 

esperar o desfecho, nos precipitamos cada vez mais ao futuro, causando 

assim a sensação de que o tempo de ancoragem está sendo acelerado, 
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embora, o que Ravel faça seja, apenas, deixar que nossa ansiedade complete 

seu trabalho. 



 

 

 



 

 

CAPÍTULO 5 

Contaminação 

Mudança de direção 

Corte 

Contaminação 

Em O nome da rosa, Umberto Eco centra a narrativa nas duas 

personagens principais: Adso de Melk e Guilherme de Baskerville. O noviço 

Adso de Melk, narrador da história, nos relata os misteriosos assassinatos 

ocorridos no ano de 1327 em uma abadia nos Alpes italianos, onde ele 

acompanhava, com extrema dedicação e diligência, seu tutor e mentor, o 

frade franciscano Guilherme de Baskerville, espécie de Sherlock Holmes 

medieval. Guilherme de Baskerville, um homem maduro, sempre apoiado 

em sua experiência de vida e seus conhecimentos científicos, não se deixa 

abalar nem mesmo pelos estranhos acontecimentos que rondavam a 

abadia: a morte de sete monges em sete dias. Mas é na figura do jovem 

noviço que pousa o nosso interesse. Jovem, inocente, ingênuo e 

extremamente temente a Deus, o jovem Adso deixa-se contaminar por 

cada acontecimento que presencia, transformando-se com o passar do 

tempo ao ponto de percebermos nele, no último capítulo, já idoso 

narrando os anos de juventude, uma pessoa totalmente diferente. 

Estas são as razões pelas quais nosso interesse se volta para o jovem 

Adso, no nosso desejo de investigar como uma personagem, ao se ver em 

contato com pessoas e acontecimentos, se permite contaminar de 

elementos não seus, ao ponto de incorporá-los e de transformar partes 
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substanciais de seu ser. Em literatura, as personagens que mais sofrem 

contaminações são geralmente as mais ingênuas, as mais jovens que, na 

convivência com as mais velhas e experientes, modificam 

consideravelmente suas atitudes e seu caráter, como o noviço Adso, o Dr. 

Watson das histórias de Sherlock H olmes, e o jovem Nemecsek de Os 

meninos da R ua Paulo. 

Em música também podemos ver grandes exemplos de personagens 

sofrendo contaminação quando em contato com outros, como no 2º 

movimento da Sonata Patética, O p. 13, de Beethoven, e no Minueto da 

Sinfonia nº 40, K . 550, de Mozart. A forma do 2º movimento da Sonata 

Patética (Adagio cantabile) é um rondó (ABACA), assim como a forma do 

3º movimento (Rondo-Allegro). O tema A, que inicia o movimento e é 

repetido imediatamente na 8ª superior, constitui-se de uma melodia lenta 

e um acompanhamento de acordes arpejados em semicolcheias [5.1a]. 

 

5.1a Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (II movimento). 
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O tema B surge no compasso 17 [5.1b] e em nada contaminará o tema 

A , que reaparece pela primeira vez no compasso 29 com a mesma 

constituição apresentada no início da obra [5.1c]. Porém, um elemento 

característico de B, a repetição de notas e acordes (no compasso 7 tem-se 

um flashforward desta característica que se tornará marcante no 

acompanhamento de B), irá contaminar o tema A apenas em sua segunda 

reaparição, a partir compasso 51 [5.1e]. A s notas repetidas serão também 

uma constante no acompanhamento do tema C [5.1d], porém, neste caso, 

não chamaremos de contaminação do tema C por um elemento de B, pois 

que não há um tema C anterior ao tema C do compasso 37 e, portanto, 

não podemos afirmar que ele seria diferente sem a aparição do tema B.  

 
5.1b Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (II movimento). 

 

5.1c Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (II movimento). 
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Surge, então, o tema C, no compasso 37 [5.1d], e dois elementos deste 

tema irão contaminar o tema A: o acompanhamento com notas repetidas 

em tercinas e o contracanto no grave. 

 

5.1d Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (II movimento). 

Quando o tema A reaparece, no compasso 51 [5.1e], eis que ele 

finalmente se deixa contaminar por elementos dos temas C (tercinas com 

notas repetidas no acompanhamento e contracanto no grave) e B (notas 

repetidas). 

O Minueto da Sinfonia nº 40, de Mozart, apresenta um tipo de 

contaminação textural. O tema A, apresentado logo no início da obra, tem 

como textura o binômio melodia X acompanhamento (figura e fundo). A 

melodia está confiada, inicialmente, à flauta e aos violinos I e II; enquanto 

o acompanhamento aos oboés, fagotes, trompas, violas, violoncelos e 

contrabaixos [5.2a]. O tema B (a partir do compasso 15) é uma polifonia a 

duas vozes, sendo a primeira confiada à flauta, oboés, violas, violoncelos 

e contrabaixos; e a segunda aos fagotes e aos violinos I e II [5.2b]. 

Quando o tema A surge novamente, no compasso 28, eis que ele 

aparece contaminado pelo tema B e apresenta, desta vez, uma textura 

polifônica a duas vozes com acompanhamento, sendo a primeira voz 

confiada ao 1º oboé, 1º fagote e violinos I; a segunda voz à flauta, 2º oboé, 

2º fagote e violinos II; e o acompanhamento às trompas, violas, 

violoncelos e contrabaixos [5.2c]. 
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As contaminações costumam surgir com muita frequência em obras 

do gênero Tema com Variações. Os temas que dão origem às variações 

costumam ser  

 

5.1e Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (II movimento). 

simples na forma e no material, porém, são nas variações que os 

compositores costumam operar as mais diversas contaminações. Nas doze 

variações para piano sobre o tema popular Ah, vous dirai-je, Maman, K . 

265, de Mozart, o tema que servirá de base possui dois membros de frase 

de oito compassos cada (A e B), muito parecidos entre si quanto às 

melodias e acompanhamento, sendo as únicas diferenças substanciais o 

fato de A estar na tonalidade da tônica e ser constituído de uma curva 

ascendente e uma descendente, enquanto B está na tonalidade da 
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dominante e é constituído de uma curva descendente de quatro 

compassos que se repete praticamente idêntica nos próximos quatro 

[5.3a]. 

As contaminações são operadas, então, de variação em variação. A 

ornamentação em semicolcheias da Variação I [5.3b] irá contaminar o 

acom- 

 

5.2a Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia nº 40 (Minueto). 



 

134 

 

5.2b Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia nº 40 (Minueto). 
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5.2c Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia nº 40 (Minueto). 

 

5.3a Wolfgang Amadeus Mozart, Variações para piano sobre Ah, vous dirai-je, Maman. 



 

136 

 

5.3b Wolfgang Amadeus Mozart, Variações para piano sobre Ah, vous dirai-je, Maman. 

 

5.3c Wolfgang Amadeus Mozart, Variações para piano sobre Ah, vous dirai-je, Maman. 

 

5.3d Wolfgang Amadeus Mozart, Variações para piano sobre Ah, vous dirai-je, Maman. 
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5.3e  Wolfgang Amadeus Mozart, Variações para piano sobre Ah, vous dirai-je, Maman. 

 

5.3f  Wolfgang Amadeus Mozart, Variações para piano sobre Ah, vous dirai-je, Maman. 

panhamento da Variação II [5.3c], assim como os arpejos em tercinas da 

Variação III [5.3d] contaminarão o acompanhamento da variação IV [5.3e]. 

Os retardos da Variação II [5.3f] contaminarão algumas variações 

futuras, tais como as variações IV, VIII [5.3g] e IX. O contraponto imitativo 

que surge na variação VIII [5.3g] contaminará as variações IX [5.3h] e XI. E 

assim, ao longo de toda a obra, Mozart procede por um intenso jogo de 

contaminações mútuas entre as doze variações, por demais extenso para 

ser aqui descrito em sua totalidade, onde as primeiras contaminam as 

seguintes, e as últimas recebem contaminações múltiplas das anteriores.  
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5.3g Wolfgang Amadeus Mozart, Variações para piano sobre Ah, vous dirai-je, Maman. 

 

5.3h Wolfgang Amadeus Mozart, Variações para piano sobre Ah, vous dirai-je, Maman. 

Mudança de dir eção 

No conto Extrato de mulher é solavanco, de José Cândido de Carvalho, 

Neném C ruz aprende, pelos ensinamentos de Jordão de A raújo, que 

mulher gosta de apanhar: “O negócio é meter a cara. Mulher não gosta de 

sujeito mariquinhas. Gosta de sarrafo, Seu Neném. Energismo!”. E eis que 

ele treina em frente ao espelho e parte para a casa da doméstica O carina 

com a intenção de fazê-la cair de amores: “Hoje ela vai ver quem é Neném 

Cruz! (...) Comigo é no sarrafo!”. Mais tarde, no Bar Estrela de Belém, 

Neném, com um olho preso por fi ta de esparadrapo, relata ao amigo 

Jordão que cada vez que ele tentava dar-lhe um safanão, Ocarina se 
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desviava e ele acabava se machucando, até o ponto em que, acertado no 

peito, caiu e ficou sem ar. Neste momento surge um elemento extra que 

vai mudar a direção do conto: um bombeiro encanador. O bombeiro, com 

um desentupidor de pia, ajuda Neném a respirar e o leva para sua oficina 

para terminar o serviço de desentupir os canos de seus pulmões. Ao fi nal 

do conto, Neném conta como ficou bravo com o bombeiro que, ainda por 

cima, cobrou-lhe 20 mil réis pelo serviço!  

Neste conto sobre os relacionamentos, sobre como as mulheres, na 

visão de Jordão de Araújo e Neném Cruz, gostam de ser tratadas, o 

bombeiro é um elemento extra, que surge por acaso e muda a direção da 

história. Q uando, no bar, Neném relata o acontecido, Jordão (assim como 

nós) quer saber o que se passou entre ele e Ocarina, pois foi seguindo seus 

conselhos que Neném procedeu daquela maneira. Porém, ao fi nal, nem 

uma palavra sobre Ocarina ou sobre o desfecho do relacionamento. 

Apenas sobre o bombeiro e o quanto ele cobrou.  

- Pois é. C heguei e despachei o braço na cara de engomador elétrico de 

Ocarina. A sarará tirou o corpo fora, de modo a me largar um tapa-olho de C 

amões que não lhe conto! Aí meti uma cabeçada de bode velho. O utra vez a 

sarará, que parecia aparentada dos capetas, deixou passar a minha cabeçada 

e na passagem largou o alicate da mão bem no meu passador de farinha. Aí 

desfolhei por cima de uns pés de espada-de-são-jorge e dei de espernear 

como galinha na hora do facão. Fiquei entupido, com o funil da respiragem 

atolado. Por sorte, um bombeiro que ajeitava os canos da casa do dr. 

Ramagem, correu em meu valimento. C om um desentupidor de pia fez o 

vento voltar ao covil dos meus peitos. Não satisfeito, o bombeiro levou minha 

pessoa, ainda meio zumbi, para sua ofi cina que fi cava nos imediatismos da 

travessa do C astro. L á recebi nova remessa de vento pelo nariz e outros 

prestativos dessa ordem. E pior, Jordão, é que o careta cobrou o serviço como 

se fosse soldagem de cano. Vinte mil-réis por desentupir a pia do meu nariz. 

L adrão! 

Em música também, às vezes, alguns elementos extra surgem e 

mudam a direção da obra, tal como na Fuga X III do 1º volume do Cravo 

bem temperado de Johann Sebastian Bach. Em suas fugas, Bach 

geralmente deduz toda a obra a partir do material contido na exposição, 

ou seja, sujeito, contra-sujeito e partes livres. Raramente ele introduz 
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algum material novo após a exposição, sendo, toda a fuga, uma espécie de 

“desenvolvimento” do material temático contido nos primeiros 

compassos. No compasso 7, assim que termina a exposição, surge um 

elemento extra [5.4a]. Trata-se de um motivo melódico de quatro 

semicolcheias, onde as duas semicolcheias do centro são repetidas, e as 

duas das extremidades, embora sejam as mesmas notas no motivo original 

(compasso 7), sofrem modifi cações ao longo da obra [5.4b]. 

 

5.4a Johann Sebastian Bach, O cravo bem temperado, vol. 1 (Fuga XIII). 

 

5.4b Johann Sebastian Bach, O cravo bem temperado, vol. 1 (Fuga XIII). 

Este elemento extra mudará a direção da obra, não apenas pelo fato 

de Bach utilizá-lo exaustivamente, como por suas características melódicas 

ímpares, que farão com que seja percebido auditivamente em toda a fuga 

[5.4c]. 

Ao fi nal da Fuga, na re-exposição, após ouvirmos o sujeito na 

tonalidade da tônica pela última vez (compassos 31 a 33), misturado na 

densidade do tecido, Bach dedica, novamente, uma atenção especial ao 

elemento extra, rarefazendo o tecido musical para que ele seja ainda mais 

facilmente perceptível. E a obra termina em uma direção jamais prevista 

no início, como no conto de José Cândido de Carvalho [5.4d]. 
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5.4c Johann Sebastian Bach, O cravo bem temperado, vol. 1 (Fuga XIII). 

 

5.4d Johann Sebastian Bach, O cravo bem temperado, vol. 1 (Fuga XIII). 

C or t e 

Paul Klee tentou, inúmeras vezes, racionalizar suas experiências como 

artista. Seus escritos, testemunhos de suas preocupações artísticas, nos 

mostram o quanto de pensamento musical existia em suas obras, tais 

como suas preocupações com o ritmo, o movimento e a unidade pictórica 

(baseando-a nas funções de cada elemento do quadro, em uma analogia 

com os motivos musicais). Suas anotações foram, ao mesmo tempo, tão 

detalhadas e tão gerais que, em alguns casos, podem ser adotadas apenas 
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no sentido metafórico. Jamais Klee desejou criar uma espécie de manual 

ou tratado de técnicas, ao modo de Kandinsky e Schoenberg. Suas 

anotações foram, principalmente, tentativas de colocar em ordem suas 

inquietações enquanto artista. Como grande músico que era, seus escritos 

estão cheios de comparações entre a pintura e a música, especialmente 

suas primeiras aulas na Bauhaus. Das analogias que Klee faz entre a 

pintura e a música, uma nos chama atenção: o corte. O corte é a 

interrupção abrupta de uma ação. Logo após o corte segue-se um 

momento de silêncio e uma nova ação toma lugar. É no corte abrupto e 

no momento de silêncio que o segue que resta muito da força dramática 

de uma obra. 

Na passagem do 5º para o 6º capítulo da 3ª parte de A educação 

sentimental, um dos momentos mais tensos da obra, Gustave Flaubert 

corta abruptamente a cena. Ao final do 5º capítulo, após o golpe de Estado 

de Carlos Luís Napoleão, futuro Napoleão III, Frédéric chega a uma Paris 

em plena insurreição. Impossibilitado de avançar com a carruagem, ele 

toma as ruas a pé. De um lado, a multidão ocupa a calçada lateral da 

Ópera, do outro, ao longo do boulevard, o esquadrão de dragões galopa a 

toda velocidade com as espadas desembainhadas. O povo, aterrorizado, 

os observa mudo. Um homem avança gritando “Viva a república!”. Um 

soldado galopa em sua direção, o homem é estocado e cai morto. A 

multidão solta um grito de horror. E nesse momento, “Frédéric, 

boquiaberto, reconheceu Sénécal”. Nesta passagem de extrema tensão, 

em meio a uma luta armada, quando Frédéric reconhece em seu amigo o 

homem que é morto por um soldado, Flaubert corta a cena, e nos 

deparamos com uma página em branco. O imenso vazio da página em 

branco nos deixa, também, boquiabertos. E viramos a página para o 

capítulo 6, e Flaubert, sem transição alguma, nos transporta para uma 

nova situação. Nem uma palavra sobre o acontecimento, sobre o amigo 

ou seus sentimentos. Apenas o vazio e a transposição para uma nova 

realidade:  

Ele viajou. 

Conheceu a melancolia dos barcos a vapor, o frio despertar na barraca, o 

tédio das paisagens e ruínas, o amargor das amizades interrompidas.  

Ele voltou. 

Frequentou o mundo e teve outras amantes. 
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Estes procedimentos (corte, espaço em branco e nova situação) 

existem também em música, tais como na Sinfonia no 104, de Haydn e na 

Sonata Patética (Op. 13), de Beethoven. A Sinfonia no 104 inicia-se com 

uma introdução lenta (Adagio). A o fi nal da introdução, quando a 

orquestra atinge o acorde da dominante de Ré Maior, a fermata sobre uma 

pausa de semínima pára subitamente o fluxo dos acontecimentos. Os 

poucos segundos de silêncio nos mantém em suspensão e, assim como em 

Flaubert, sem a mínima transição, somos levados ao Allegro [5.5a – 5.5b]. 

Na coda do primeiro movimento da Sonata Patética (Op. 13), de 

Beethoven, a força dramática é ainda maior, pois que estamos em um 

andamento rápido (Allegro molto e con brio) e nos aproximando do final 

do movimento. Esperamos que a obra termine logo, pois que Beethoven 

deixa claro que o final se aproxima a passos largos [5.6a, 5.6b]. Surge, 

então, uma fermata em um acorde de 7ª diminuta, por si só 

extremamente tenso, em fortissimo [5.6b]. O que se segue é um corte: um 

breve silêncio que nos coloca em suspensão, seguido de uma mudança de 

andamento (neste caso, um flashback da introdução) [5.6c]. Subitamente, 

somos levados de volta ao Allegro molto e con brio e à precipitação 

vertiginosa rumo ao final [5.6d]. 

A maneira como Beethoven cria os momentos de drama em suas 

obras, e o jeito como ele prende a atenção do ouvinte nos faz ver o quanto 

ele conhecia da força dramática do corte. Pois quanto mais inesperado o 

corte, maior a tensão. E o drama do corte invariavelmente se completa no 

vazio do silêncio que o segue, pois que é no silêncio que nos lembramos 

do passado. 
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5.5a Joseph Haydn, Sinfonia nº 104 (I movimento). 

 

5.5b Joseph Haydn, Sinfonia nº 104 (I movimento). 
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5.6a Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 

 
5.6b Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 

 
5.6c Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 

 

5.6d Ludwig van Beethoven, Sonata Patética (I movimento). 



 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

Composições 

Em 1896, quando Kandinsky assistiu a uma apresentação 

da ópera
     Lohengrin, de Wagner, no Teatro Bolshoi, ele 

começou a ter visões das ruas de Moscou, como se Wagner 

pintasse, musicalmente, um quadro de sua amada infância na 

cidade russa.  

Naquele momento os violinos, as notas profundas dos baixos e, 

especialmente, os instrumentos de sopro, encarnaram para 

mim todo o poder daquela hora pré-noturna. E u vi todas as 

cores em minha mente, elas estavam diante de meus olhos. L 

inhas quase loucas, selvagens, foram desenhadas na minha 

frente. 

Embora ele tenha admirado o conceito de “obra de arte 

total”                 

(Gesamtkunstwerk), de Wagner, ele foi além, ao ver como 

uma arte era capaz de dar suporte a outra. Para ele, compor e 

pintar constituíam-se de manifesta-ções diferentes de um 
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mesmo fazer artístico, ou seja, o compositor e o pintor diziam 

a mesma coisa, cada qual à sua maneira.32  

Desse modo, poderíamos criar hábitos pouco ortodoxos de 

misturar as artes e compor música como alguém que escreve 

um livro ou pinta um quadro. E ste capítulo, portanto, é 

reservado à análise das obras compostas antes e durante o 

presente trabalho. Para não cansar o leitor com uma análise 

exaustiva de cada obra, serão apontados, apenas, alguns 

exemplos que possam ilustrar os procedimentos vistos nos 

capítulos anteriores.  

C itação 

Que doce som de prata faz a língua dos amantes à noite, para piano 

solo, foi composta em 2008 [6.2]. O título, citado da cena 2 do 2º ato de 

Romeu e Julieta, de Shakespeare,33 alude ao doce som de prata do diálogo 

entre dois amantes, que a obra tentou representar, sonoramente, no 

brilho dos registros agudos e no contraponto mão direita versus mão 

esquerda. A atmosfera suave e o contorno das linhas melódicas foram 

inspiradas na lira do O rfeu, da ária Possente Spirto, do 3o ato da ópera 

L’Orfeo, de Monteverdi [6.1]. 

A Sonata, para violino e piano, de 1995-1996, foi composta a partir de 

uma inspiração dupla: as sonatas O p. 24 (Primavera) e O p. 47 (Kreutzer), 

de Beethoven. O subtítulo da Sonata (“scritta in uno stilo molto 

concertante”) foi citado do frontispício da primeira edição da Sonata 

Kreutzer de Beethoven: “scritta in uno stilo molto concertante, quasi come 

d’un concerto” [6.3]. A ssim como a Sonata Kreutzer [6.4], a Sonata 

começa com uma introdução lenta, primeiramente no violino e, depois, no 

piano [6.5]. Mas, é a partir da Sonata Primavera, que as citações tornam-

se mais explícitas. O Tema B1, da Sonata [6.7], é uma releitura do Tema B1 

                                                           
32 .  Conferir: Kandinsky, Wassily (1990). 
33 . How silver-sweet sound lovers' tongues by night,/Like softest music to attending ears! 

(Que doce som de prata faz a língua dos amantes à noite,/como a mais leve música 
para ouvidos atentos!). 
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da Sonata Primavera [6.6 - aqui exemplifi cado na sua 2ª aparição, para 

facilitar as comparações], e a parte do piano, nos compassos 57, 58 e 63, 

da Sonata [6.9], quase uma colagem dos compassos 30, 31 e 32, do II 

movimento da Sonata Primavera [6.8]. 

O concerto para viola e orquestra de cordas Todas as rosas são 

brancas, em um movimento, foi composto em 2008 [6.11]. O título foi 

citado da Canción Otoñal, de Frederico García Lorca, escrita em Granada 

em 1918, noventa anos antes da composição da obra musical.34 A música 

foi fortemen- 

 

                                                           
34  . Todas las rosas son blancas,/tan blancas como mi pena,/y non son las rosas 

blancas,/que ha nevado sobre ellas./Antes tuvieron el iris. (Todas as rosas são 
brancas,/tão brancas como minha pena,/e não são as rosas brancas/porque nevou 
sobre elas./A ntes tiveram o íris.) 
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6.1 Claudio Monteverdi,  (Ato III). 

te infl uenciada pelas sonoridades da música tradicional espanhola, 

especialmente da música flamenca. A longa cadência de viola, no início da 

obra, é uma homenagem à T zigane, de R avel [6.10]. 

Na pegada do boi, composta em 2006, para viola e clarineta baixo 

[6.13], é uma homenagem à obra No encalço do boi, de Sílvio Ferraz, 

composta em 2000, para percussão e clarineta baixo [6.12]. A homenagem 

se percebe, de antemão, não apenas na referência que a obra traz no 

título, como na dedicatória. O caráter despretensioso e a atmosfera 

dançante de No encalço do boi são reelaborados em Na pegada do boi, 

através da citação, com ligeiras modifi cações, do tema inicial da clarineta 

baixo, e da lembrança do material  
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6.2 Guilherme Nascimento, Que doce som de prata faz a língua dos amantes à noite. 
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6.3 Ludwig van Beethoven, Sonata Kreutzer, frontispício da primeira edição. 

percussivo, recriado nos acordes da viola. A corrida desajeitada do boi se 

manifesta, ainda, na segunda obra, na a-periodicidade rítmica e nas 

reiterações motívicas ao longo da peça. 

Uma auto-citação pode ser vista em Lembro-me de ter visto um 

boticário..., para orquestra sinfônica, composta entre 2004 e 2008 [6.15], 

cujo título foi citado, mais uma vez, do R omeu e Julieta, de Shakespeare.35 

A partir do compasso 47 surge, explicitamente, uma citação do início de 

Baku-Pari (para nove instrumentos, composta em 1999) [6.14]. A qui 

podemos perceber o ataque inicial, o ostinato composto por uma nuvem 

de notas rápidas, e o glissando ascendente e descendente do trombone. 

Tal citação recria a mesma atmosfera de Baku-Pari, desta vez ampliada 

para o meio sinfônico. 

                                                           
35 . Ato V, cena 1: I do remember an apothecary, - /And hereabouts he dwells, - which late I 

noted (L embro-me de um boticário, - /e aqui perto ele mora,- não faz muito tempo o 
vi). 
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6.4 Ludwig van Beethoven, Sonata Kreutzer (I movimento). 
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6.5 Guilherme Nascimento, Sonata. 
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6.6 Ludwig van Beethoven, Sonata Primavera (I movimento). 

 

6.7 Guilherme Nascimento, Sonata. 
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6.8 Ludwig van Beethoven, Sonata Primavera (II movimento). 

 

 

6.9 Guilherme Nascimento, Sonata. 



 

 

 

6.10 Maurice Ravel, Tzigane. 
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6.11 Guilherme Nascimento, Todas as rosas são brancas. 

 

6.12 Sílvio Ferraz, No encalço do boi. 



 

 

 

6.13 Guilherme Nascimento, Na pegada do boi. 



 

 

 

6.14 Guilherme Nascimento, Baku-Pari. 
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6.15 Guilherme Nascimento, Lembro-me de ter visto um boticário... 
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Figur a e Fundo  

No capítulo 2 encontram-se elencados os oito comportamentos mais comuns 

verificados entre figura e fundo. São eles: 1) cenas com figura sem fundo; 2) cenas de 

fundo sem figura; 3) cenas onde figura e fundo são bem destacados; 4) cenas onde 

figura e fundo se fundem; 5) cenas com duas ou mais figuras (com ou sem fundo); 6) 

figuras que mudam de lugar e se movimentam pela cena; 7) cenas onde o foco de 

nossa atenção pende ora para a fi gura, ora para o fundo, pois que, pela não 

hierarquização de ambos, perdemos a relação de quem exerce qual papel; 8) cenas 

onde o fundo interessantíssimo rivaliza com a figura. 

 Na obra Que doce som de prata faz a língua dos amantes à noite [6.2], como o 

suave diálogo dos amantes ocorre sem simultaneidade, e cada um espera 

pacientemente até que o outro acabe, para iniciar sua fala, nos deparamos com uma 

cena onde cada figura exerce seu papel sem a presença de um fundo ou de uma outra 

figura ativa. 

O contrário pode ser verifi cado no Quarteto de cordas no 1, composto em 2004, 

em algumas passagens de fundo sem figura [6.16]. A textura da letra de ensaio G se 

constitui de um elemento que contribui para a formação do fundo: notas 

extremamente rápidas, algumas repetidas, outras não. Pela extrema velocidade com 

que são tocadas, e pela curta duração de cada motivo, não conseguem se manter em 

nossa memória pelo tempo necessário para serem percebidas enquanto fi gura. O 

que se percebe, neste caso, é uma textura recheada de notas rápidas, como uma 

nuvem de poeira, onde nenhum elemento se individualiza tempo o bastante para 

prender nossa atenção. 

Nas cenas onde figura e fundo são bem destacados, o timbre é um elemento que 

desempenha um papel importantíssimo. No caso das obras para canto e piano, não 

apenas os timbres não se misturam, como as funções de cada um são sempre bem 

delimitadas: voz no papel de figura e piano no papel de fundo. A canção Quando eu 

morrer de amor, para barítono e piano preparado, composta entre os anos 2007-

2008, não foge à regra: enquanto a figura se encontra no canto, os curtos arabescos 

do piano preparado (que soam como se tocados em uma cítara) garantem o fundo 

[6.17]. 

Eu só fico louco quando o vento sopra de nor-noroeste, para piano solo, foi 

composta em 2005. Citado de Shakespeare, do 2º ato, cena 2, de Hamlet,  



 

 

 

 

6.16 Guilherme Nascimento, Quarteto de cordas no 1. 
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6.17 Guilherme Nascimento, Quando eu morrer de amor. 

o título fala de como o estado da alma muda com o vento.36 Na época de Shakespeare, acreditava-se 

que o vento podia trazer alegria, raiva, melancolia, loucura... O T ratado de Melancolia, de T imothy 

Bright (1940), publicado pela primeira vez em 1586, era, no tempo de Shakespeare, o trabalho mais 

importante sobre o assunto. Para Bright, o vento estaria entre as principais causas das variações de 

humor. Para ele, assim como para a crença popular  

                                                           
36 . I am but mad north-north-west: when the wind is southerly I know a hawk from a handsaw. (Eu só fico louco quando o 

vento sopra de nor-noroeste; com vento sul, distingo perfeitamente um falcão de uma garça). Handsaw (serrote) é uma 
corruptela de hernshaw (garça). O provérbio que Hamlet recria significa que ele consegue distinguir uma coisa de outra, 
e que sua loucura é conveniente. O u seja, ele não é tão bobo quanto parece. C f.: Brewer, E . C obham & Ayto, John 
(2007).  



 

 

 

6.18 Guilherme Nascimento, Eu só fico louco quando o vento sopra de nor-noroeste. 
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da época, os estados da alma eram susceptíveis a variações de acordo com 

o vento que soprava, sendo os ventos que viam do norte os maiores 

causadores de melancolia; os do leste, de raiva; os do oeste, loucura; e os 

do sul, contentamento. 

O quarto caso de comportamento entre fi gura e fundo diz respeito a 

cenas onde ambos se fundem. D o mesmo modo que o timbre, quando 

diverso, contribui para a distinção entre fi gura e fundo, quando 

semelhante, causa o efeito contrário. Os primeiros compassos de E u só 

fico louco quando o vento sopra de nor-noroeste apresentam um 

contraponto não imitativo no agudo do piano [6.18]. O fato de ambas as 

vozes se encontrarem no mesmo registro e com o mesmo timbre, 

contribui imensamente para a sensação de fusão entre fi gura e fundo. 

Outros elementos podem concorrer para a sensação de fusão entre 

figura e fundo, como a dinâmica e a natureza do material, tal como pode 

ser visto nas primeiras páginas de Baku-Pari. O título alude à árvore R 

heedia gardneriana, nativa do Brasil, popularmente conhecia como 

bacupari, bacoparé, bacopari, bacopari-miúdo, mangostão-amarelo, 

escropari, bacuri-miúdo, remelento e bacuri-mirim.37  No início da obra 

[6.19a], a fi gura está conferida ao piano e à marimba. F lauta, clarineta, 

trompete, trombone, violino, violoncelo e contrabaixo fazem o fundo. 

Porém, embora os timbres sejam distintos, o fato das dinâmicas e dos 

materiais (notas extremamente rápidas) se parecerem contribui para a 

fusão de figura e fundo. A dinâmica exerce, neste caso, um papel 

fundamental. A partir do compasso 11 [6.19b], fi gura e fundo passam a se 

destacar, graças à dinâmica: os instrumentos do fundo decaem para 

pianissimo súbito, enquanto marimba e piano continuam nas dinâmicas 

iniciais. A partir de então, graças ao recuo do fundo, a figura se sobressai. 

C omo se, em O velho judeu, de Picasso [2.11], de repente o fundo 

mudasse para um azul extremamente claro e permitisse, assim, que o 

velho e o garoto se destacassem. 

Balé Macaúba, para sete instrumentos, de 1996-1997, é uma obra cujo 

título faz alusão a outra árvore brasileira, a Acrocomia aculeata, 

vulgarmente conhecida como coqueiro-macaúba, macaúba, macaúva, 

coco-de-catarro, bacaiúva, bacaiuveira, coco-de-espinho, coco-baboso, 

macacaúba, macaíba,  

                                                           
37 .  Conferir: Lorenzi, Harri (2002). 



 

 

 

6.19a Guilherme Nascimento, Baku-Pari. 



 

 

 

6.19b Guilherme Nascimento, Baku-Pari. 



 

 

macajuba, macaibeira, mucajá, mucaiá e mucajuba.38 Composto de um 

único movimento de aproximadamente 20 minutos de duração, o balé se 

desenrola em sete números: Prelúdio, Baião, Coral, D ança Frenética, 

Chorinho, Moda Caipira e E pílogo. A Moda Caipira, a partir do compasso 

470, apresenta uma cena composta por cinco fi guras e nenhum fundo 

[6.20]. 

Exemplos de figuras que se movimentam em cena podem ser vistos na 

Sonata, para violino e piano. Assim como nas sonatas para piano e 

instrumento solista dos séculos XVIII e XIX, aqui também a figura se 

encontra em constante movimento entre o violino e o piano, numa 

espécie de diálogo que os dois protagonistas travam por toda a obra 

[6.21]. 

Na última seção de Baku-Pari [6.22], pela não hierarquização dos 

componentes da cena (figura e fundo) e pela sua extrema fragmentação, 

corremos o risco de não saber quem exerce qual função. Em casos 

semelhantes, somos obrigados a eleger, a todo o momento, as fi guras e o 

fundo. A extrema fragmentação do material faz com que ouçamos 

pequenos estilhaços por toda parte, que se misturam e competem pela 

nossa atenção. Q uando fi gura e fundo se apresentam demasiadamente 

fragmentados e fugazes, temos a tendência de ouví-los como uma coisa 

só, um fundo talvez. E exatamente pela dificuldade em manter o interesse 

por muito tempo, é desejável que uma seção como esta seja de tamanho 

reduzido. Se breve, seu interesse é extremo, pois que compreende um 

excesso de estímulos em um espaço tão curto. Se longa, corre o risco de 

cair na monotonia. 

Uma cena onde o fundo interessantíssimo rivaliza com a figura pela 

nossa atenção pode ser verificada em Lembro-me de ter visto um 

boticário...: dois trechos melódicos fazem as vezes da figura (um confiado 

ao violino solo e o outro alternado entre o flautim e as flautas I e II) 

enquanto, como fundo, praticamente toda a orquestra tocando diversos 

                                                           
38 .  Idem. 



 

 

motivos de extrema variação rítmica e timbrística [6.23]. D ifícil, em 

situações como esta, defi nir quem é fi gura e quem é fundo. 
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6.20 Guilherme Nascimento, Balé Macaúba. 



 

 

 

6.21 Guilherme Nascimento, Sonata. 



 

 

 

6.22 Guilherme Nascimento, Baku-Pari. 



 

 

 

6.23 Guilherme Nascimento, Lembro-me de ter visto um boticário... 
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Fl ashback e Fl ashf or war d 

Os abacaxis não voam, para piano solo, foi composta em 2001. No início da 

obra [6.24a] surgem alguns breves grupos de apogiaturas (“notas ao vento”)39 que 

operam como flashforwards de um longo conjunto de notas rápidas que surgirá, 

aproximadamente, na passagem da primeira para a segunda metade da obra 

[6.24b]. As apogiaturas do início funcionam como um prenúncio do que está por 

vir. Passada a primeira metade da obra, e à medida que caminhamos para o final, 

novas apogiaturas surgem como fl ashbacks do longo conjunto de notas rápidas 

mencionado acima [6.24c]. Funcionam, assim, como um jogo de premonições, 

para se tornarem um conjunto de reminiscências. 

 

6.24a Guilherme Nascimento, Os abacaxis não voam. 

E m Baku-Pari, os glissandi do contrabaixo e trombone, logo a partir do 

primeiro compasso [6.25a], funcionam como flashforwards de toda uma seção 

que ainda está por vir, e que se concretizará apenas nos compassos 39 a 52 

[6.25b]. Nesta seção, fica claro a intenção dos glissandi do início.  

Ao anunciarem algo que está por vir (e o mesmo se diz das apogiaturas de  

                                                           
39 1.  Ferraz, Sílvio (2007). 
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6.24b Guilherme Nascimento, Os abacaxis não voam. 

 

6.24c Guilherme Nascimento, Os abacaxis não voam. 
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Os abacaxis não voam), tais flashforwards preparam o ouvinte para o futuro e 

criam, ao mesmo tempo, uma coesão estrita entre as diversas seções da obra. 

Quando a nova seção finalmente surge, seu aparecimento se dá sem choques 

abruptos, pois que, graças aos flashforwards, já era de alguma forma esperada. 

O final de Baku-Pari apresenta uma seção toda composta de flashbacks de 

temas e materiais ouvidos ao longo da obra [6.25c]. Nesta seção, os flashbacks 

são sobrepostos e o que se escuta é uma nova textura, embora construída sobre 

materiais antigos. Sua função reside não apenas em trazer à tona lembranças do 

passado, como na utilização habitual de flashbacks, mas em criar uma atmosfera 

que deva soar, ao mesmo tempo, cômoda (já que nos encontramos ao final da 

obra, onde não é mais o momento de novas invenções, e sim do fechamento 

daquilo que já ouvimos) e inesperada (pelo que, ao sobrepor materiais conhecidos 

porém não habituados a conviverem em um espaço tão estreito, presta-lhes novas 

funções). Para não se tornar uma análise exaustiva, são evidenciados apenas os 

flashbacks de glissandi e apogiaturas (pois que podem ser comparados com os 

exemplos 6.25a e 6.25b), mas vale a pena ressaltar que esta seção é toda 

constituída de flashbacks das seções anteriores. 

Tempo de ancor agem 

No início de Os abacaxis não voam [6.26a], um tempo de ancoragem padrão 

lento é estabelecido onde, nos vários “compassos” com durações de alguns 

segundos cada, praticamente nada acontece (às vezes apenas uma nota é tocada). 

Por não se tratarem de compassos propriamente ditos, pois que não pressupõem 

uma divisão entre tempos forte e fraco, e servem apenas como guias ao intérprete 

quanto à duração de cada nota (ou grupo de notas), serão chamados de unidades 

temporais. Nesta seção, alguns eventos repentinos surgem com o intuito de 

acelerar o tempo de ancoragem, apenas para desaparecerem na unidade 

temporal seguinte, conservando o tempo de ancoragem padrão como no início. 

Tais eventos funcionam sempre como acelerações, mesmo contendo micro 

desacelerações em seu interior (as setas ascendentes e descendentes significam, 

respectivamente, acelerar e desacelerar), pois que sua velocidade é sempre 

imensamente superior à velocidade  
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6.25a Guilherme Nascimento, Baku-Pari. 



 

 

 

6.25b Guilherme Nascimento, Baku-Pari. 



 

 

 

6.25c Guilherme Nascimento, Baku-Pari. 



 

 

de todos os acontecimentos ao redor. C omo espasmos, tais acelerações 

vertiginosas servem para quebrar o fl uxo do tempo de ancoragem, mas 

não duram mais que frações de segundo. Tratam-se, apenas, de 

acelerações bruscas e fugazes, pois o tempo de ancoragem padrão é 

sempre rapidamente restabelecido.  

Porém, alguns minutos adiante, presenciamos uma longa 

desaceleração do tempo de ancoragem. Desta vez, embora conservando 

o padrão composicional de praticamente uma nota por unidade temporal, 

a desaceleração é conseguida mediante a repetição de uma mesma nota 

(Fá), sempre em dinâmica decrescente [6.26b].40 

Enquanto, no primeiro exemplo de Os abacaxis não voam [6.26a], as 

acelerações tinham a função de quebrar o fluxo contínuo do tempo de 

ancoragem padrão, no segundo [6.26b], como em Os noivos, de Manzoni, 

a longa desaceleração da nota Fá serve para frear o tempo de ancoragem 

e preparar o ouvinte para o acontecimento seguinte, um momento 

dramático, com notas rápidas e dinâmica mezzoforte (dinâmica 

extremamente forte para uma obra que gravita sempre abaixo do 

pianissimo - beirando, à vezes, o inaudível). 

E u só fico louco quando o vento sopra de nor-noroeste é constituída 

de um longo desacelerar do tempo de ancoragem. O tempo de ancoragem 

padrão nunca chega a se estabelecer, a não ser ao final da peça, quando 

cessa o desacelerar. Neste caso, o longo desacelerando torna-se o jogo 

próprio da obra, uma vez que, ao contrário de Os abacaxis não voam, não 

nos encontramos à beira de nenhum acontecimento importante. Tal 

desacelerando é alcançado através do espaçamento dos acontecimentos 

e da gradativa diminuição da informação. Enquanto nos compassos 1 a 3 

[6.27a] verifica-se uma grande densidade de acontecimentos, nos 

compassos 33 a 38 [6.27b] os eventos estão cada vez mais espaçados. A 

partir do compasso 39 [6.27c] o tempo de ancoragem padrão finalmente 

se estabelece, e passamos a ter, a partir do compasso 49 [6.27d], as 

unidades temporais, à moda de Os abacaxis não voam, onde cada unidade 

tem a sua duração particular e os eventos se distribuem, dentro de cada 

                                                           
40 . Pede-se, na partitura, que o pianista continue a tocar a nota Fá enquanto for possível 

continuar o decrescendo. 



 

 

unidade, sem uma localização temporal precisa. Neste momento, embora 

o tempo de ancoragem padrão tenha se estabelecido, ele é 

constantemente contrariado pelas acelerações fugazes e bruscas. 
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6.26a Guilherme Nascimento, Os abacaxis não voam. 



 

 

 

6.26b Guilherme Nascimento, Os abacaxis não voam. 
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  6.27a Guilherme Nascimento, Eu só fico louco quando o vento sopra de nor-noroeste. 

 

6.27b Guilherme Nascimento, Eu só fico louco quando o vento sopra de nor-noroeste. 

 



 

 

6.27c Guilherme Nascimento, Eu só fico louco quando o vento sopra de nor-noroeste. 

 

6.27d Guilherme Nascimento, Eu só fico louco quando o vento sopra de nor-noroeste. 



 

 

 



 

 

Considerações finais 

Embora uma obra de arte não possa ser imitada, ela pode, ao menos, 

ser analisada e dissecada, sem que o interesse da análise estrague o 

interesse da obra. Sendo, estes, processos independentes, jamais se faria 

supor que o interesse se perderia quanto mais se dissecasse uma obra. Ao 

contrário, o interesse é aumentado, pois que nenhuma análise, nem a 

somatória de todas, seria capaz de esgotar uma obra de arte. O que de 

fato acontece é que o encanto inicial revive e aumenta a cada análise, 

mesmo quando um autor como E dgar A llan Poe resolve dissecar sua 

própria obra, O corvo, e nos revelar seus segredos mais íntimos, como a 

busca pelo efeito principal do poema, efeito este capaz de sensibilizar a 

todos: a melancolia de alguém que chora a morte da mulher amada. 

Eu prefiro começar com a consideração de um efeito. (...) Tendo escolhido 

primeiro um assunto novelesco e depois um efeito vivo, considero se seria 

melhor trabalhar com os incidentes ou com o tom – com os incidentes 

habituais e o tom especial, ou o contrário, ou com a especialidade tanto dos 

incidentes, quanto do tom – depois de procurar em torno de mim (ou melhor, 

dentro) aquelas combinações de tom e acontecimento que melhor me 

auxiliem na construção do efeito. (...) 
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E u já havia chegado à ideia de um Corvo, a ave do mau agouro, repetindo 

monotonamente a expressão “Nunca mais”. (...) Então, jamais perdendo de 

vista o objetivo, perguntei-me: “De todos os temas melancólicos, qual, 

segundo a compreensão universal da humanidade, é o mais melancólico?” A 

Morte – foi a resposta evidente. “E quando”, insisti, “esse mais melancólico 

dos temas se torna o mais poético?” (...) A resposta também aí era evidente: 

“Quando ele se alia, mais de perto, à Beleza. A morte, pois, de uma bela 

mulher é, inquestionavelmente, o tema mais poético do mundo. E 

igualmente, os lábios mais adequados a tal tema são os do amante despojado 

de seu amor.”41 

E então Edgar Allan Poe nos revela, um a um, seus segredos, e nem 

assim perdemos o interesse pela obra. E mbora ele acrescente um novo 

procedimento à lista, o efeito, procuremos, por outro lado, apontar dois 

outros que ficaram de fora dos capítulos anteriores: migração e 

inverossímil. Ficaram de fora, em primeiro lugar, porque, em alguns 

momentos, seus conceitos esbarram em outros conceitos como, por 

exemplo, a citação e o flashback. Em segundo, porque a utilização destes 

dois procedimentos, ao longo da história, parece ter sido por demais 

esporádica. Não é necessário dizer que, mesmo assim, valeria a pena 

experimentá-los em novas composições. A ssim como valeria a pena 

experimentar as maneiras como Poe trabalha o efeito, embora, pela 

subjetividade própria do conceito, corre-se o risco de invalidálo caso se 

queira proceder com uma comparação entre as artes. A intenção de 

provocar um determinado efeito está no autor e, ao menos que ele tenha 

deixado claro seu desejo, podemos falar apenas dos efeitos produzidos, 

não dos desejados.  

Portanto, se a citação é o termo genérico utilizado para indicar quando 

um autor se apropria de trechos ou idéias de outro autor (ou de si mesmo, 

no caso da auto-citação), do ponto de vista do novo texto poder-se-ia dizer 

que o que vive ali são fragmentos de outro texto enquanto apoio ou ponto 

de partida para o novo, ou enquanto homenagem. O fl ashback é um 

conjunto de fragmentos dentro do mesmo texto, enquanto lembranças de 

                                                           
41 .  Apud Barroso, Ivo (org.) (2000). 
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um passado que vem à tona para explicar o presente. No caso da migração, 

não são mais trechos de uma obra que passam para outra, nem trechos 
de um passado que afloram no presente, mas uma personagem completa 

que migra e passa a viver no novo texto, tornando-se elemento estrutural 

da nova obra.  

Em literatura, um clássico exemplo é o do Capitão Nemo, protagonista 

das 20.000 léguas submarinas, que migra para a Ilha misteriosa e lá passa 

a viver, ajudando os náufragos que fogem da G uerra de Secessão. A 

personagem machadiana Q uincas Borba, de Memórias póstumas de Brás 

Cubas, migra para o romance que leva seu nome, Quincas Borba, embora 

neste esteja presente apenas como lembrança, uma vez que já está morto. 

Seu cachorro, também chamado Q uincas Borba, vive por todo o romance, 

mas, neste caso, a trama se desenvolve por um jogo de citação, e não de 

migração, uma vez que ele não viveu em outra obra. Outro caso clássico é 

o do fanfarrão Falstaff , que aparece em quatro peças de Shakespeare. 

Falstaff surge pela primeira vez em Henrique IV, parte 1; logo depois em 

Henrique IV, parte 2; e sua morte chega a ser mencionada em Henrique V. 

Nestes casos talvez não possamos chamar de migração, pois que trata-se 

de uma única obra escrita em partes. Porém, alguns anos mais tarde, 

Falstaff migra para As alegres comadres de Windsor e lá acaba se tornando 

uma peça essencial da trama. Um caso curioso de migração em música 

pode ser verifi cado no tema da primeira fuga da Arte da fuga, de Johann 

Sebastian Bach, que migra para todas as outras fugas da obra. E não 

seriam, também, migrações os casos do tema popular Ah, vous dirai-je 

Maman, que migra para uma obra de Mozart (Tema com variações, K . 

265); a valsa de Anton D iabelli que migra para uma obra de Beethoven 

(Variações Diabelli); o nome BAC H que migra para um Prelúdio e fuga de 

L iszt; e o tema de H aendel que migra para as Variações e fuga, Op. 24, de 

Brahms?  

O inverossímil surgiria nas situações absurdas, totalmente 

inesperadas, como quando G regor Samsa acorda, certa manhã, e se vê 

transformado em um inseto gigante, na Metamorfose, de Kafka; ou 

quando Sherlock Holmes encontra D om Pedro II no Rio de janeiro, em O 

xangô de Baker Street, de Jô Soares (neste caso, talvez uma mistura de 

inverossímil com migração). Em música contemporânea, o Mi bemol em 
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oitavas vazias, a partir do compasso 38 do Kammerkonzert, de Ligeti, soa 

como uma transposição do inverossímil para a música. E não seriam 

também alguns temas de Mahler e Ravel, na Sinfonia de Berio, além de 

colagens, claros exemplos de inverossímil? C itação, migração, flashback, 

colagem e inverossímil parecem se tocar, em alguns momentos. Quando 

um estudo chega a impasses como este, talvez seja um indício de que 

tenha chegado ao fi m. Ao menos por enquanto.  

Ao longo do livro travamos contato com algumas relações entre música 

e literatura, e música e pintura, e verifi camos não apenas como se dão tais 

conexões, como suas aplicabilidades no ato de compor. Vimos como uma 

história pode ser contada de trás para frente ou em ziguezague; como o 

tempo pode ser acelerado e desacelerado e causar, por vezes, tensão ou 

relaxamento; como figura e fundo se comportam em uma cena; como o 

corte possui um efeito dramático, principalmente quando logo após temos 

uma mudança de andamento; como os fl ashback e flashforward ajudam 

a dar unidade à obra, ao conectarem o leitor/ouvinte com o passado 

relembrado ou o futuro previsto; como uma personagem pode migrar para 

outra obra e às vezes criar uma situação inverossímil... Apesar disto, como 

dito anteriormente, não se pode jamais sugerir uma conclusão por 

analogia, a de que a obra de arte possa ser imitada. Por isso faz-se claro 

que o presente estudo não se destina a servir como um manual de fazer 

arte. Aprender os meandros da arte e observar os grandes mestres de 

perto foi uma excelente diversão, além de um ótimo auxílio para a 

compreensão do fazer artístico. A transposição dos procedimentos, aqui 

apresentados, para a composição musical, deu-se como um hábito 

particular de compor, não com uma comprovação prática de um corpo 

teórico.  

Se um estudo histórico conclui-se com a delimitação temporal do 

objeto, este parece não ter fi m, pois que seu objeto não conhece 

delimitações explícitas e não pressupõe conclusões, a não ser as mais 

óbvias de todas: a de que o fazer artístico é muitas vezes um só, e a 

ambiguidade é o jogo próprio da arte. Se este livro não concebe 

conclusões, ele poderia gerar, quem sabe, desdobramentos. Uma vez que 

já foram verifi cadas algumas relações música/literatura e música/ pintura, 

nos restaria, para um futuro estudo, talvez apontar algumas relações da 

música com outros domínios, tais como os prazeres da mesa, por exemplo. 
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É provável que a música acompanhe a culinária melhor que qualquer 

outra arte. Embora as relações entre o prazer da culinária e as sensações 

psicológicas da música não tenham sido ainda estabelecidas cientifi 

camente, é de se notar, ao menos, as predileções de alguns músicos pela 

cozinha. A convivência entre culinária e música poderia ajudar na 

descoberta íntima de ambos, onde, por exemplo, a escuta de um timbre 

se compararia ao prazer da degustação de um prato; ou a execução de um 

trecho à acidez ou doçura de um determinado sabor. Na música hindu, de 

acordo com Adrian McNeil (1993-94), as analogias entre música e culinária 

podem ser divididas em duas categorias: a percepção culinária da melodia 

e a percepção melódica da comida. A percepção culinária da melodia é útil 

na demonstração dos princípios que regem a organização melódica nas 

composições, sendo tal estrutura similar ao processo de cozinhar, 

especialmente no que diz respeito ao ato de seguir os passos de uma 

receita. A percepção melódica da comida é efetivamente utilizada pelos 

músicos ao se referirem às diferenças sutis de entonação, fraseado e 

interpretação dos rãgs, comparando-as às sensações de paladar de certos 

pratos ou à combinação de certos temperos. 

Ao que tudo indica, ao longo dos séculos, os prazeres da mesa 

estiveram sempre em contato com a apreciação musical. E nquanto os 

jantares servidos com acompanhamento musical no palácio dos Médici, 

em F lorença, nos séculos X V e X VI, tinham como intenção primordial 

aumentar os prazeres da mesa através da boa música; os manuais de 

culinária e de gerenciamento do lar no século X IX tinham como intenção 

manter os homens em casa: “onde a música é cultivada pela dona da casa 

ou por suas filhas, maridos e filhos são geralmente encontrados em casa 

de noite”.42 

Se a música é a alma da festa, animando celebrações e banquetes 

desde a antiguidade, não se poderia imaginar o contrário, ou seja, o papel 

das festas e da comida no fazer musical? Inúmeros foram os compositores 

que manifestaram uma inclinação ao álcool, tais como H aendel, Johann 

Sebastian Bach, W ilhelm Friedemann Bach, Mozart, Beethoven, 

Schumann, Brahms, Mussorgsky, Stravinsky e Liszt: Haendel tinha uma 

                                                           
42  . Household Management de Mrs. Beeton, publicado na Inglaterra em 1861, apud: 

Stewart, Madeau (1974). 
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predileção por vinhos da Borgonha; Johann Sebastian Bach preferia a 

cerveja, a cidra e os vinhos brancos; Brahms tinha um apetite vigoroso por 

bebida e comida; Schubert e Mussorgsky tinham um gosto imoderado pela 

bebida; e L iszt era constantemente alertado pela princesa C arolyne de 

Sayn-W ittgenstein quanto aos seus excessos com o conhaque. Teria o 

álcool estimulado a imaginação de alguns compositores, dando-lhes a 

sensação de maior liberdade e facilitando-lhes a composição de algumas 

obras primas? As bebidas alcoólicas não eram as únicas apreciadas pelos 

compositores. Introduzido na E uropa no século X VII, o café faria também 

seus adeptos, tais como Johann Sebastian Bach, que compôs uma cantata 

em sua homenagem (K aff ee-K antate); Mozart, que consumia grandes 

quantidades pela manhã, para se manter acordado; Schumann, que 

frequentava assiduamente os cafés de L eipzig; L iszt que bebia café todos 

os dias; e Villa-Lobos, que ensinava aos maîtres dos hotéis por onde 

passava a preparar um café ultra-forte, e que, em toda a sua vida, 

aprendera a falar, em inglês, apenas as palavras strong strong coffee e 

vanilla ice cream. Villa-Lobos apreciava também os charutos, assim como 

L iszt, que fumava quase sempre charutos baratos, e Schubert era um 

fumante inveterado.43 

Inúmeros compositores foram apaixonados pela gastronomia e alguns 

chegaram a praticar seriamente a arte de cozinhar. Existiria, talvez, alguma 

relação entre o apetite e a composição musical? Schumann, que tinha um 

apetite voraz por comida, bebida e cigarros, viu-se privado, não apenas 

destes prazeres, nos seus últimos anos no Asilo de Endenich, como de sua 

capacidade criativa; François Couperin se deleitava com os pratos 

preparados pela esposa e possuía um exemplar do Cuisinier françois, de La 

Varenne, livro de culinária extremamente popular na época; Johann 

Sebastian Bach, com sua força criativa considerável, seus vinte filhos e seu 

gosto por festas, nos faz imaginar um homem dotado de um apetite 

robusto; Haendel dava uma importância enorme às refeições constantes e 

à capacidade de tais refeições de restaurar seu espírito cansado de tantos 

esforços; A lban Berg, cujo maior interesse era viver uma vida tranquila 

                                                           
43  . Para as informações neste e no parágrafo seguinte ver: Cantagrel, Gilles (2004); 

Watson, D erek (1994); Peppercorn, L isa (1985) e (2000); Topik, Steven (1999); Van 
den Borren, Charles (1932); Schwarz, Egon (1988); Dumas, Alexandre (1861); Stendhal 
(1992); V itoux, Frédéric (1996). 
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com a esposa, com boa comida e bebida, algumas viagens, um pouco de 

música, tempo e prazer para com suas obras, compartilhava com os 

amigos uma forte inclinação pelos refi namentos culinários de V iena, 

como se vê em suas cartas.  

Rossini, talvez o maior glutão de todos os compositores, cujas 

peripécias culinárias há muito tornaram-se lendárias, adorava cozinhar, 

comer e promover as mais animadas festas. Ele não apenas figura em um 

romance de Alexandre Dumas pai, sugestivamente intitulado Um jantar na 

casa de Rossini; como lhe é atribuída a paternidade do Tournedos Rossini, 

um prato composto de um medalhão de filet mignon sobre uma fatia de 

pão dourada com manteiga, coberto com foie gras e servido com fatias de 

trufa negra e molho madeira. Uma de suas anedotas famosas conta que, 

terminado um jantar chique em Paris, onde as porções eram 

extremamente modestas, quando a anfitriã lhe perguntou quando poderia 

tê-lo novamente em sua casa para jantar ele prontamente respondeu: “Q 

ue tal agora?”. E m uma entrevista ele afirmou que as únicas vezes em que 

chorou na vida foi quando o Barbeiro de Sevilha estreou, quando sua mãe 

faleceu, e quando o frango assado que ele levava a um piquenique 

escorregou de suas mãos e caiu no lago. Além de escrever inúmeras 

receitas com a mesma voracidade com que compunha suas óperas, Rossini 

nos deixou, ao final da vida, algumas breves peças para piano, 

curiosamente intituladas Figos secos, Amêndoas, Passas e Avelãs 

(agrupadas sob o título de L es quatre mendiants);44 R abanete, Anchova, 

Pepino e Manteiga (agrupadas sob o título de L es quatre hors d’oeuvre).45 

Seria a composição musical, para Rossini, uma espécie de variação 

gastronômica? Estaria a criatividade e a fatura composicional de alguns 

compositores condicionada à culinária? 

                                                           
44 .  Les quatre mendiants, ou, os quatro mendicantes, é uma sobremesa composta da 

mistura de quatro frutas baratas. Na época, as frutas que os pobres podiam comprar: 
figos secos, amêndoas, passas e avelãs. 

45 .  Ou seja, os quatro aperitivos. 
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