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DOS

'OMPREENDE-SE como Escola musical uma determinada comunidade em procura de estilos de composição, que individualiza e define um grupo de músicos.
Cada um preserva, dentro dessa Escola, as suas características peculiares, porém, essas mesmas características
sujeitam-se a certos princípios: resultado de uma preparação histórica.
No ciclo Renascentista, Ockeghem, Obrecht, Josquin
e Isaac têm, cada um, qualidades próprias e muito
marcadas em suas obras, sem o que seria dificílimo
diferençá-las. Há contudo, nessas obras, qualidades
comuns, que são exatamente as qualidades da Escola.
Além do mais, uma Escola evolue de acordo com uma
norma própria, e,sta norma particulariza, em sentido
uniforme a expressão coletiva, que pertence ao tempo
e à história. ,
O critério originado pelo vínculo de tempo e
espaço, sob a mesma forma, é notório — o de Bergson,
por exemplo, o qual denomina duração ao tempo

psicológico, e que seria, também, uma forma de nossa
maneira de sentir.
Duração bergsoniana "O filósofo tem a psicologia
como a base da filosofia. Sem dúvida, como em geral
acontece com os filósofos espiritualistas, foi a psicologia
que conduziu à metafísica, partindo da duração. Em
carta a Kõffding, insiste em atribuir à duração, e não
à intuição, o ponto de partida de sua doutrina. Daí
muitos chamarem de preferência ao bergsonismo "filosofia da duração".
"O conceito de duração (continuidade), oposto ao
ponto temporal (instante que passa), é antigo na
história da filosofia. A novidade de Bergson está em
ter tornado claro, dentro do sentido de seu sistema, o
caráter do tempo como duração meramente espacial
a de que o homem e a ciência se utilizam; e, principalmente, a novidade bergsoniana afirma-se em julgar
que, acima de semelhante duração ou temporalidade,
existe a duração pura, a duração concreta, que é uma
evolução de momentos. Na duração pura ou concreta
cada um dos momentos contém o precedente e anuncia
o que vai seguir. Trata-se de um devir orgânico,
estranho ao espaço e refratário ao número, "heterogeneidade pura".
"No bergsonismo, poder-se-á distinguir mais de
um tipo de intuição, sem que um anule o outro. A
intuição do superinstirtto, a que estabelece contato
com o absoluto, é espécie de instrumento do conhecimento; a intuição da duração "é o próprio espírito
e. em certo sentido, a própria vida". A intuição como

"espécie de simpatia intelectual, pela qual a pessoa se
transporta ao interior de um objeto para coincidir com
o que ele tem de único e, conseqiientemente, de inexprimível", parece expressar o sentido do papel da
intuição da duração, como sendo o próprio espírito". (1)
O campo pesquisado por Gisèle Brelet em sua
obra : Lê Temps Musical, Essai d'une esthéiique
nouvslle de Ia Musique — como tive ocasião de
observar em Música e Tempo (1952) — é vastíssimo.
As antigas noções de espaço e tempo; os grupos evidentemente definidos — mas rnuito arbitrários — já
foram estudados por filósofos de todas as disciplinas.
porém, a ciência moderna fez suprir premissas mais
complexas.
"Pour Bergson comme pour Schopenhauer, Ia
musique est lê témoin et lê symbole lê plus adéquat de
1'absolue réalité; et lê philosophe de Ia durée puré
fait volontiers appel au temps musical pour nous faire
comprendre 1'essence de Ia durée ou pluíôt pour nous
en communiquer Fintuition". (2)
"Pour Bergson, l'idée d'un certain ordre de succession implique Ia spatialité. Entre Ia continuité puré
de Ia durée et lê discontinu de Fespace, entre Ia
sucession de Fune et Ia simultanéité de 1'autre, il n'ya pás de moyen terme. Percevoir dans Ia mélodie un
(1) ORRIS SOARES — Dicionário de Filosofia.
Nacional do Livro, Kio, 1952, pg. 163.
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(2) GISÈLE BRELET --Lê Temps musical, Alcan, Paris,
1949, pg. 46.
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ordre entre sons distincts., c'est faire violence à Ia
durée puré qui est en elle, c'est quitter lê temps ou
lês sons se succèdent pour un espace ou on lês juxtapose, transformer lê sucessif en simultané, étaler "l'un
à cote de 1'autre" cê qui était "i'un dans 1'autre". Mais,
comme nous lê verrons mieux plus tard, 1'ordre temporel ne manifeste nullement 1'intrusion de 1'espace
dans lê ternps: l'ordre b.ien au contraire est une notion
essentiellement temporelle. et l'on peut dire que tout
ordre vient du temps. De plus en face de l'ordre sta.tique de 1'espace, il est un ordre spécifique de Ia durée,
— lê rythme, ordre dynamique qui l'affirme, loin de
Ia contredire et de 1'anéantir". (3)
. . ."Per il Bergson Ia durata si oppone ai tempo
in quanto Ia prima è il carattere stesso delia successione, quale è immediattamente appressa che noi se ne
facciamo per ragionare e comunicare coi nostri simili,
traducendola in imagini spaziali; quindi Ia durata è
per lui il tempo concreto il tempo reale, costituito
da una pura sucossione di cangiamenti qualitativi
senza alcuna tendenza ad esteriorizzarsi gli rispetto agli
altri, senza alcuna parentela col numero, l'hétéro£énéité puré sans aucune parente avec lê norribre". (4)
"Si notre existence se composait d'états separes
dont un "mói" impassible eúí à faire Ia synthèse, il n'y
aurait pás pour nous de durée. Car un mói qui ne
(3)

A música dirige-se a princípio, ao nascer de uma
Escola, no sentido de fixação. Fase de metamorfose
que procura, no estado da realidade subjetiva, os elementos sonoros de expressão. Essa fase evolutiva é em
geral longa e complexa. O empenho coletivo dos grandes músicos, se encaminha, agora, ao exame da realidade objetiva, a fim de separarem os elementos sonoros
e os amoldarem à forma de expressão.
Ainda é o ciclo Renascentista um exemplo característico, período que, por interferência das escolas :
Borgonhesa, Flamenga e Veneziana,, pode ser dividido
em três etapas: a) Pré-Renascentista; b) Renascença;
c) Renascença e Reforma, perpassando, dessa maneira,
por longas fases analíticas. Esse espaço de tempo, aos
poucos, demarca os princípios sonoros, distinguindo,
assim, o processo evolutivo escolástico.

Id., Ibid., pg. 48.

(4) G. RANZOLI .— Dizionario di Sc/enza íilo^iiche,
Hoelpi, Milão, 1926, 3 a ed., pg. 332.
6 —

change pás ne dure pás, et un état psychologique qui
reste identique à lui-même tant qu'il n'est pás remplacé
par 1'état suivant ne dure pás davantage. On aura beau,
dês lors, aligner cês états lês uns à cote dês autres sur
lê "mói" qui lê soutient jamais cês solides enfilés sur
du solide ne feront de Ia durée qui coule. La vérité est
qu'on obtient ainsi une imitation artificielle de Ia vie
intérieure, un équivalent statique se prêtera mieux
aux exigences de Ia logique et du langage, précisement
parce qu'on en aura elimine lê temps réel." (5)

(5) HENRI BERGSON — L'ÉvoIution Créatrice, Alcan, Paris,
77.a ed., 1948, pg. 4.
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O andamento histórico da música possue vários
elementos para determinar um argumento ou basear
no ambiente da observação, que nos fornece a experiência histórica, os assuntos para apontamentos aos
horizontes de música.
TEMPO MODERATO, QUASI ADAGIO
ARS ANTIQUA

A

MÚSICA na Idade Média era geralmente baseada
no conceito da notação modal ou seja no canto gregoriano, de onde sobrevêm os modos gregorianos, com os
quais se designavam as escalas que lhes serviam de
base. A heterofonia medieval era rigorosamente linear
e de livre invenção, apoiando-se, mais tarde, no princípio da imitação e na independência da permuta ritmornelódica.

Em seu livro "História Popular da Música" Luiz
de Freitas Branco diz o seguinte, com relação à Escola
de Notre Dame: ". . .No início do século XII tinha-se
atingido na igreja de Nossa Senhora de Paris, que não
era a atual, embora se erguesse no mesmo lugar, uma
grande perfeição no contraponto organal, tanto para
vozes como para órgão. A escola de Notre Dame é
cronologicamente a primeira importante que se conhece
na história da polifonia. Os seus vultos principais são
os magistri (mestres) Léonin e Pérotin".
"Pérotin, que foi o sucessor de Léonin como mestre
de capela de Notre Dame, excedeu-o no génio e na
g

perfeição técnica, a ponto de merecer o cognome de
"grande" (Pérotin lê grand, Perotinus magnus). Este
grande músico medieval estava em plena atividade
cerca do ano de 1220".
"Da escola de Notre Dame foram-nos conservadas
numerosas composições, tanto vocais como instrumentais, sobre cantos firmes, e vários conducti sobre poesias
latinas rimadas em estilo lírico. Os compassos em valores ternários reinavam exclusivamente na escola de
Notre Dame". (6)
Na música para vozes se observa que, no canto
melismático. a palavra desdobra-se e possue maior valor
em sonoridade como unidade vocal. Não obstante
perder o sentido de texto, a musicalidade aumenta à
proporção que desaparece a acepção linguística; pelo
desdobramento da palavra em canto silábico, consideradas unidades sonoras: elementos aproveitados como
integrantes à heterofonia.
O Organum era um tipo de composição decorativa,
para embelezar certas cerimónias religiosas, executada
vocal ou instrumentalmente em intervalos de quartas,
quintas e oitavas paralelas, sobre uma melodia dada ou
Cantus firmus (canto firme), no qual se baseava O
trecho. A palavra organum. ou veio dos textos litúrgicos que mandam louvar a Deus in organis, isto é, no
órgão, ou, o que é mais provável, teve a sua origem
no fato de ser próprio da música primitiva do órgão.
Em La Cathédrale Engloutie, de Claude Debussy,
os métodos impressionistas se assemelham aos proces(6) Luiz DE FREITAS BRANCO - - História Popular da
Música, Lisboa, pg. 53, 1947.
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sós tradicionais da voz de "tenor'' no organum. A
palavra "tenor", aqui, não significa a voz masculina,
a que hoje se dá esse nome, mas por ser o cantas
firmas, ou canto principal., palavra que significa em
latim: tenere, que quer dizer: segurar; sustentar. Pode-se considerar La Cathédrale engloutie um organum
do século XX, ou uma irrupção vulcânica depois de
mil anos de inatividade.
O conjunto instrumental, usado na Idade Média
e no Pré-Renascimento, era composto de Vièles; Alaúdes e Recorders, a este último os italianos denominavam de Flauto dolce; os franceses de Flúte à bec.
Este instrumento era muito usado na época Tudor e
nas peças de Shakespeare e possue a sonoridade semelhante à ocarina.
Outro tipo de composição do período medieval era
o Conductus, que representara um grande passo no
desenvolvimento da polifonia livre, sendo que a sua
característica era a ausência do cantus firmus e o
contraponto das diversas vozes juntas, quase sílaba a
sílaba. O conductus, ao contrário do organum, não era
baseado em cantos litúrgicos e sim em melodias de
livre invenção.
No fim do período da ars antiqua floresce o motete, que devia suplantar as outras formas mais importantes de então: o organum e o conductus. O motete
era, afora a fixação de uma voz. o nome dado a fragmentos de música para diversas vozes que divergiam
especialmente na execução e na acentuação. Pode-se
dizer que o Motete significa um trecho polifônico
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vocal, com ou sem acompanhamento de instrumento,
religioso ou profano, mas de caráter lírico. O primeiro
tipo do mot-ete, o tipo medieval, era comumente a
três vozes, diferençando-se dos organa a três partes,
pela liberdade das duas vozes acima do "tenor".
O Motete, o Conductus e o Rondeau são as primitivas formas da composição polifônica, vindas da
Escola de Paris (século XIII). Formas que apresentam a base estética da polifonia. O Rondeau como o
princípio da imitação das partes (Cânone e Fuga); o
Motete como a liberdade de movimento, de ritmo e
de texto e o Ccnductus como invenção livre. Segundo
Alfred Lorenz a forma medieval da polifonia coral e o
princípio de seccionamento temático seriam os elementos básicos da música instrumental do século XVIII.
Do mesmo modo, a heterofonia medieval, rigorosamente linear e de livre invenção, demonstra grande
tendência combinatória com as manifestações polifônicas da arte musical de hoje.

EXPRESSÕES FORMAIS DA MÚSICA

"E ACORDO com a "Gestalttheorie" são as formas ou
estruturas da música que nos dão um cabal aspecto do panorama histórico, e não apenas os sistemas de Notação Alfabética, Neumática, Coral Alemã,
Mensuralista ou simplesmente as reações emocionais-estéticas. Vários são os aspectos pelos quais as expressões formais da música se podem manifestar ao
conhecimento. Havendo evidências na duração sonora
das categorias seculares, a forma musical vem a ser
uma condição do tempo. Estas formas encerram sistematizações que se lhes sucedem historicamente, por
exemplo: a suite é um acontecimento para a Sinfonia;
o Poema sinfónico uma consequência natural desta.
Não se concebe facilmente o aparecimento destas for*
mas musicais sem a existência de uma precedente.
A primeira manifestação da Fuga instrumental se
deu na Itália, como peças polifônicas em estilo de
Cânone, derivadas dos antigos Ricercare, forma usada
nos séculos XVI e XVII. A Fuga consiste, esquematicamente, na apresentação de um tema, por uma voz
isolada, depois outra emite a resposta, continuando a
primeira elaborando um contraponto. Uma série destas
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apresentações e respostas alternadas — segundo leis
tonais rigorosas, em várias vozes — constitue a exposição da Fuga.
Em meados do século XV se tem notícia de pequenos agrupamentos instrumentais, destinados à
execução de suites. Com Morley na Inglaterra, Dalza
na Itália, Schein na Alemanha e Arbeau na França, a
forma da suite esboça-se com a execução das danças:
Alemandas, Branles, Correntes, Pavanas, Galhardas,
Passacalhas, Gigas e Saltarelos. Foram os Cravistas do
século XVII que desenvolveram a forma de suite, mas,
Johann Sebastian Bach é quem dá a musicalidade suprema para a suite germânica, que é uma série de
danças com ritmos determinados.
A palavra Sonata, vinda do verbo tocar (suonare)
nasceu na península itálica, e designava apenas uma
peça instrumental. Sua característica era a seriação
de andamentos diferentes, entretanto, a Sonata clássica
consiste em três tempos, distintos no andamento e
condicionados uns aos outros pela tonalização modulatória.
Foi Johann Kuhnau, antecessor de Bach, o autor
das primeiras Sonatas para piano, que eram antes peças
descritivas do que propriamente Sonatas. Num depoimento de Hans Rosenwald as Sonatas bíblicas de
Kuhnau são importantes documentos da música de
programa.
E' ainda Johann Sebastian Bach quem fixa
as formas vocais e instrumentais mais importantes da
música pura, como sejam a Ária e a Sonata, todavia,
14 —

seu filho Philipp Emanuel - - possuidor de excepcional
invenção rítmica — foi o criador das Sonatas para
cravo em vários andamentos, dentro de um novo estilo.
Philipp Emanuel adaptou a técnica ou os moldes antigos às exigências de suas tendências estilísticas; fez
mudanças radicais na forma horizontal para a forma
vertical, e definiu as linhas estruturais da forma Sonata
como sua característica.
Não será demais
cofiev, quando diz :
mais flexível ou mais
que contém tudo que
estrutural".

citar a opinião de Serguei Pro"Não quero nada melhor, nada
completo que a forma da Sonata,
é necessário ao meu propósito

Na Itália aparecia a forma da Toccata, genuinamente italiana, do mesmo modo que a suite era alemã.
Os germânicos estavam, desde então, demonstrando '
sua tendência metódica que criaria as grandes formas
da arquitetura sonora, com a Fuga, a Sonata e a
Sinfonia. Os processos formais de escrever para orquestra se desenvolveram na Alemanha, sob a influência
da Escola de Mannheim, porque foram fixados os
métodos de tratar sinfônicamente a orquestra, pela
tematização curta, pelo seccionamento dos elementos
melódicos e pelos naipes orquestrais, assim como a
constituição da forma da sinfonia.
A Fuga, a variação, a sonata e o concerto —
grosso -- este último forma primitiva do Concerto —
são as formas da música instrumental pura que despontaram no século XV e culminaram nos fins do
século XVI e princípios do XVII.
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A existência de um único solista, na forma do
concerto, foi concebida pelo veneziano António Vivaldi,
que também criou o esquema de três movimentos :
Allegro — Adagio — Alíegro. E' também à Itália que
se deve o desenvolvimento de instrumentos solistas,
porém, os processos formais da Sonata ou do Concerto
desenvolveram-se sob o impulso, ainda, da Escola de
Mannheim, um dos primeiros centros da arte instrumental, do qual cumpre salientar a família Stamitz,
entre eles citaremos Johann, Karl e Anton. Este último foi mestre do célebre Rodolfo Kreutzer.
Essencialmente de estilo concertante é a música
das épocas setecentista e oitocentista, período no qual
se realizaram as grandes promessas do Renascimento.

CLÁSSICOS VIENENSES E ROMANTISMO MUSICAL

N,

o ANO de 1781 encontraram-se pela primeira vez
os dois expoentes da música clássica do século
XVIII: Haydn e Mozart. Encontro que marcou o
princípio de sólida amizade e admiração entre ambos.
Cada um deles procurava novas formas de manifestar
suas ideias musicais. Não obstante sofrer a influência
um do outro, manifestavam, claramente em suas obras
instrumentais, o contraste fundamental de suas personalidades artísticas.
Haydn e Mozart viveram e escreveram numa
época de absoluto academicismo e formalismo intelectual, por isso, produziram verdadeiras obras primas de
música académica.

Enquanto que Haydn dirigia seus estudos para
as criações formais da Escola de Mannheim, Mozart
dominava, com seu extraordinário talento inventivo,
a composição de quartetos, chegando mesmo a fazer
mudanças nos moldes iniciados por Haydn.
Mozart dedicou vários de seus quartetos de corda
a Haydn, talvez em reconhecimento pelo muito que
dele aproveitou, entretanto, esse oferecimento repre16 —
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senta a maior admiração e estima, pois, naquela época
quase todas as músicas, dos dois mestres, foram escritas
por encomenda de nobres, para os quais eles trabalhavam (Prematuro exemplo da "Gebrauschsmusik" de
hoje, movimento introduzido por Hindemith e outros
em 1923).
A música de Mozart representa a sujeição do
sentimento à forma.
Haydn com seu espírito criador reformou e deu
os definitivos retoques nas criações formais da Escola
de Mannheim, ocupando-se com o desenvolvimento temático do primeiro andamento da Sonata, cuja função
primordial é o afastamento da reexposição dos dois
temas.
Não só o primeiro andamento da Sonata — o
Allegro — estava sendo impulsionado interiormente
pelas ideias renovadoras de Haydn; também os outros
tempos que a constituem sofreram sua influência.
Infiltra-se o princípio duotemático na parte Lenta,
derivada da canção unitemática, se expandindo com
maior liberdade a inspiração do compositor. O Rondo
(derivado das antigas formas de dança) teve seus
elementos ampliados, sofrendo alterações e acréscimos
de movimentos desconhecidos das danças da Suite.
O Minueto, incorporado à estrutura da Sonata, como
andamento moderado, completou-a de maneira admirável, tornando-a, desse modo. mais fecunda que qualquer outra forma musical.
Bach anunciando o novo sentido das transformações musicais, manifestadas na Fuga, representa o
18

i
ponto culminante das formas polifônicas., enquanto que
Beethoven, nas suas últimas obras, marca o apogeu das
formas harmónicas reveladas na Sonata, e com o engrandecimento e enriquecimento da ideia musical
anuncia as futuras direções da Sonata, pelo vigor e
plasticidade dos temas, pelas modulações audaciosas,
pela precisão contrapontística, se revelando um digno
sucessor de Bach.
E' interessante se observar que os quartetos desses
três clássicos vienenses soam muito mais modernos e
atuais do que seus trabalhos orquestrais. Isso. entretanto, é um reflexo de, acharem-se, naquele tempo, os
instrumentos de corda totalmente desenvolvidos, enquanto que a orquestra apenas começava a adotar
caráter de música em conjunto que hoje conhecemos.
Na história da música Haydn é considerado o
criador da música instrumental moderna; Mozart tem
a reputação de leveza e gracilidade e Beethoven o
precursor do Romantismo.
Diferentes fatores exteriores h música contribuíram para a formação da mentalidade romântica. Nesse
género musical as variações temáticas e interpretativas
não tinham como no classicismo: frisar as intenções
musicais e sim caracterizar e apresentar os diferentes
estados psicológicos.
A música torna-se, então., instrumento da literatura, com a finalidade de descrever e transmitir emoções, porém, a estética formal novecentista atingiu o
limite das suas possibilidades nos Poemas sinfónicos
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de Richard Strauss, onde as preocupações literárias e
descritivas são levadas até aos extremos realistas.
Desde os períodos trovadorescos até aos nossos
dias o romantismo tem sido manifestado na sua forma
característica e emocional, mas, foi no século XIX,
depois da Revolução Francesa, que ele atingiu o seu
apogeu.
Na Renascença ou no período imitativo a capelía,
aperfeiçoou-se de maneira tão concreta a forma severa
da missa, que de um modo geral, se pode qualificar de
românticas as formas mencs rigorosas do motete, do
madrigal e da canção.
Em Schubert se vê nitidamente a tendência harmónica dos românticos, podendo-se dizer que ela se
encontra nele muito marcada. Considera-se esse genial
criador um clássico dentro do romantismo, pela facilidade e largueza com que tratou as grandes formas da
música pura, a verdade, porém, é não ter sido a perfeição formal sua principal condição.
E' na sua música instrumental de câmara que
vamos encontrar algumas das mais belas obras da
música de todos os tempos,, como os quartetos de corda
e os dois quintetos, muito embora as melodias para
canto e piano constituam a parte mais importante e
característica do génio de Schubert.
Ao ouvirmos a música de Schubert verificamos
que, para ele, as emoções são o próprio tema, o que
nos faz lembrar o conceito romântico do século XIX,
isto é, que a completa personalidade de um compositor
se pode refletir através de suas composições. Liszt
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se refere a Schubert como "lê musicien lê pltts poete
que fut jamais", porque a sua música transmite a qualidade subjetiva e introspectiva que se encontra na
poesia lírica.
E' inegável que o fenómeno harmônico-melódico
seja observado não somente nos seus "lieder" como
também abundantemente em suas obras instrumetais,
como meio de construção, acusando os temas a personalidade do compositor, com a revelação imediata
de sua maneira característica. Embora a sua melhor
e mais completa música seja a que se encontra em
seus "lieder", nas sinfonias ou quintetos as melodias
cantam como se fossem canções.
Não obstante ter Robert Schumann escrito que
havia tentado se fortalecer e se requintar através da
música de Bach, e embora reflita sua obra um tanto
da harmonia polifônica desse mestre, ainda assim, dentro do temperamento romântico que o caracterizava,
foi ele, na essência, a verdadeira antítese do grande
músico. A obra de Bach reflete ordem e precisão; em
Schumann se encontra a liberdade com que se deliciavam os românticos. Foi o período byroniano em
que o artista primava por "épater lês bourgeois" ao
mesmo tempo que escrevia para essa classe. Foi o
período artístico em que a forma se sujeitava ao sentimento ou expressão e em que a nota lírica predominava em todas as manifestações de arte.
Assim, enquanto que o classicislmo revela a intensidade da música pura, o romantismo é precisamente
o alargamento das condições emocionais.
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mais fortemente consciente da história musical do Brasil contemporâneo — revela ainda a sua universalidade artística pelas criações e descobertas dos elementos
formais plásticos em que tece os motivos sugeridos.
POÇO VIVAGE (SCHERZO)
"O RABELAIS DA MÚSICA MODERNA"

A

. s MANIFESTAÇÕES formais, nascidas pela justeza
de fases históricas, na realidade, não podem representar o espírito contemporâneo, entretanto se os
compositores de hoje designam formas renovadas, ou
anteriores à expressão formal que tiveram no classicismo, é porque esses meios correspondem a uma real
necessidade de exprimir os seus sentimentos musicais.
Heitor Villa-Lobos • • cognominado por Irving
Schwerke "O Rabelais da música moderna" — é,
sem dúvida, o representante mais categorizado no panorama da música brasileira contemporânea.
«
Percebe-se na maioria das obras de Villa-Lobos
o processo de interpenetração dos elementos musicais
provenientes do folclore brasileiro e o conteúdo enérgico, por vezes áspero, adquirido pelo progresso do
idioma musical em sua órbita de desenvolvimento.
Não obstante grande parte das obras desse compositor estar situada na fase nacionalista de aspecto
folclórico - - marcando assim o ciclo mais original e
22

Villa-Lobos conquistou com a série das Bachianas
Brasileiras uma verdadeira assimilação do vigor da
obra de Johann Sebastian Bach.
O crítico de arte Boris de Schloezer assim se
manifestou em relação à volta a Bach: "Nós bem sabemos que há em Bach coisa muito diversa, que Bach
é um poeta, um cristão, um místico. Geração virá que
se voltará um dia para esse Bach; era, porém, do Bach
dos Allegros de que tinham necessidade os músicos do
após-guerra; e o que os atraía, o que em verdade os
fascinava nesses "allegros", nessas fugas, era o seu
movimento contínuo, o seu impecável desenvolvimento
que parece interdizer aos elementos psicológicos toda
a intrusão nessa trama sonora na qual em vão se
procuraria o menor interstício". (7)
Villa-Lobos, em suas Bachianas Brasileiras, não
estiliza e sim desfigura com indescritível liberdade
certos processos contrapontísticos aplicados ao folclore
brasileiro.
A série das nove Bachianas, dfc Heitor Villa-Lobos,
está distribuída para os seguintes conjuntos instrumentais: Bachiana n.° l, para orquestra de cellos; Bachiana, n.° 2, para orquestra de câmara; Bachiana n.° 3,
(7) ANDRÉ COEUROY — Panorama da Música Contemporânea, Cultura Brasileira, São Paulo, s/d, pg. 134.
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para piano e orquestra; Bachiana n.° 4, para grande
orquestra; Bachiana n.° 5, para canto e orquestra;
Bachiana n.° 6, para flauta e fagote; Bachianas ns. 7
e 8 para orquestra e Bachiana n.° 9 para orquestra e
vozes.
Uma das características da forma clássica da
toccata se percebe na Bachiana n.° 7 na qual VillaLobos introduz, entre o piston e o trombone e entre
os violinos e violoncelos, desafios nordestinos. Pelos
meios da técnica empregada na tocata, desenvolvimentos
à maneira de Bach são bem visíveis. Também dilatou,
na sua Bachiana n.° 9 a arte de combinar a orquestra
com a voz humana, obtendo, dessa forma, excelentes
efeitos vocais.

qual se combinam : contra-baixos, violoncelos, fagotes,
alaúdes graves (chitarrones), dois órgãos, cravos,
harpas., etc.
Das possibilidades vocais é bem reflexo a missa
do compositor brasileiro, em que se processa mais a
estrutura lirúrgica do que mesmo o estilo Villalobeano.

Na Missa a São Sebastião escrita em 1937, para
três vozes a seco, Villa-Lobos emprega o caráter da
música coral do século XVI, segue, no entanto, a estrutura formal de Bach, omitindo apenas as aberturas
tradicionais dos versículos GLÓRIA e CREDO, respectivamente: "Gloria in Excelsis Deo" e "Credo in unum
Deum".
Outros compositores deste século, como Stravinsqui com sua Missa, e Kodály com seu Pange Língua,
não foram tão grandiloqiientes quanto alguns compositores do primeiro barroco. Por exemplo: Orazio
Benevoli (1602-72) com a Missa Solene a 32 e 48
partes vocais, destinada à inauguração da catedral de
Salzburgo. Essa partitura de Benevoli foi composta
para dois corpos corais, acompanhados por colossal
massa instrumental, indicada por baixo cifrado, na
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tocá-la ou ouvi-la, mas com o de investigar e estudar
essa música como um grande fenómeno natural.

COERÊNCIA ARTÍSTICA

C,

' ONSTITUIRIA, sem dúvida, observação atraente pesquizar até onde os compositores contemporâneos se correspondem nos processos de coerência artística.
A pureza incondicional, ideal, ninguém atinge.
Ela forma um marco para as nossas capacidades e para
as nossas aspirações. Se a exatidão artística ideal é
inabalável, não o são os modos de expressão do pensamento e dos conceitos musicais.
A fim de pesquisar os processos dos compositores
contemporâneos para atingirem a uma real coerência
artística, nada melhor do que ouvi-los. Paul Hindemith,
um dos mais categorizados compositores contemporâneos, diz :
"A base de toda a composição de valor deve ser,
por certo, a inspiração e ideias musicais boas; depois
disso vem a técnica. E' ideia geral de que hoje existe
técnica demais, porém, a minha impressão é de que
ainda não há técnica bastante. Não se pode chegar a
ser um compositor, no sentido moderno, com alguns
anos de harmonia, contraponto e teoria num Conservatório, e sim com anos de intimidade diária com a música de toda espécie. Não somente com processo de
26

Quando um compositor escreve, ele deve ser capaz
de fazê-lo sem nenhuma consciência de técnica. Um
grande novelista ou dramaturgo certamente nunca
pensa na gramática, sintaxe ou retórica. E' lamentável que tantos compositores esperem se inspirar num
teclado. Teclas de marfim ou de ébano e cordas de
violino são pobres fontes de originalidade. No meu
caso, estou quase sempre em viagens e se tivesse que
esperar por um teclado ou um instrumento, nada poderia compor. Para mim, o compositor deve ser inteiramente independente de quaisquer artifícios mecânicos.
Provavelmente a música mais iconoclasta, â mais
radical, a mais revolucionária, já foi escrita durante os
últimos vinte e cinco anos. Todos os extremos já forarn
aparentemente atingidos. Isto não significa que todas
as combinações rítmicas 'ou harmónicas já foram realizadas, que o compositor de amanhã não poderá encontrar novo e convidativo campo para penetrar, mas significa que os meios fundamentais já foram estabelecidos.
Algumas novas cores tonais podem ser adicionadas
à paleta do compositor, porém elas não p»dem fa?er
mudanças concretas na base estrutural da música.
Instrumentos elétricos fornecem um campo interessante
para especulação. Estive por anos, muito interessado
neles, mas ainda é muito cedo para profetizar o que
pode ser feito, desenvolvendo-se um novo "modas operandi". Certamente, nada pode tomar o lugar dos exe27

cutantes, quer eles toquem individualmente ou em
grupos". (8)
Bela Bartók manifesta sua opinião da maneira
seguinte :
"Estritamente falando, o período de 1910 em diante
não foi nada revolucionário. Em arte existem progressões lentas ou rápidas. Existe essencialmente evolução, não revolução.
Eu próprio, acredito, tenho progredido de um
modo consistente e numa direção, exceto talvez de
1926 em diante, quando minha obra tornou-se mais
contrapontística e também mais simples no seu todo.
Uma maior importância dada à tonalidade é também
característica dessa época. Antes disso, cerca de 1918
a 1924, minha obra foi mais radical e mais homofônica.
Com a maturidade, parece-me, vem o desejo de
economizar — de ser mais simples. Sim, isto poder-se-ia referir a tendências semelhantes na música de
outros compositores da minha geração. A maturidade
é o período em que se encontra a medida justa, o
caminho que melhor expressa a própria personalidade
musical. O compositor novo é inclinado a dar tudo
de uma vez. Se eu pudesse escrever meu primeiro
Quarteto novamente, por certo não escreveria do mesmo
modo. Hoje vejo nele algum material supérfluo e
alguma semelhança com Wagner. Meu Quinto Quarteto é uma obra individual. Quanto ao estilo do compo(8) DAVID EWEN — The Bock of Modetn Cornposers,
Knopf, 1945, pg. 303.
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sitor não há outra explicação senão de que deve partir
do próprio compositor". (9)
Já Serguei Procófiev diz :
"Luto pela maior simplicidade e por mais melodia.
Tenho por minha vez usado também a dissonância,
mas em geral esta tem sido utilizada demais. Bach
empregava-a em sua música assim como se emprega sal
na comida. Outros aplicavam-na como pimenta, temperando os pratos mais e mais fortemente. Creio
que disto a sociedade tem tido bastante. Queremos
um estilo de música mais simples e mais melódico, uma
atmosfera emocional menos complicada, e a dissonância relegada ao seu lugar próprio, como um elemento
da música, aparecendo principalmente no encontro
de linhas melódicas. Stravinsqui disse-me, certa vez,
que sonhava com um estilo tão simples e puro que
deveria consistir somente de duas melodias.
Poder-se-á dizer o que bem entender do ouvido
humano e da sua capacidade de se adaptar à música
mais e mais complicada, porém, não creio que essa
capacidade de adaptação cresça tanto e tão rapidamente. Três melodias é o máximo que o ouvido normal
pode perceber e seguir ao mesmo tempo. Isto pode
acontecer quando as melodias são claramente tocadas
e contrastadas em timbres e cor. Por um curto tempo
o ouvido pode perceber e assinalar o efeito de quatro
partes diferentes, porém, isto não continuará, se as
quatro partes ou melodias forem de igual importância.
(9)

Id., Ibid., pg. 216.
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Ouvindo uma fuga a quatro, cinco ou mesmo seis partes,
o ouvido é, possivelmente, cônscio da presença de todos
os sons, porém, somente percebe e segue com precisão
a melodia mais importante. As outras partes enchem,
enriquecem o fundo musical e a harmonia, mas vão
se tornando traços apagados na imaginação do ouvinte.
Não ficam claramente registradas como distintas linhas
melódicas na construção tonal. Isto sendo verdade leva
o compositor a descobrir que na construção polifônica.
assim como na estrutural, deve-se guardar certos limites". (10)
Esses três mestres enriquecem com elementos
estilísticos as suas obras, perfazendo uma conexão formal com os princípios históricos da música.
O conceito rítmico-melódico. na obra desses compositores, estabelece uma expressiva prova dos processos de composição, em que se verifica a mudança orgânica de uma nova expressão sonora, pelo vínculo de
períodos históricos, ao mesmo tempo contrários e
correspondentes.
Avaliar ou indagar qual desses compositores seja
o melhor me parece insensato, pois, cada um deles
possue suas virtudes próprias e seus méritos pessoais.

ALLEGRO ENÉRGICO E PASSIONATO
(FINALE)
EUTERPE E TERPSÍCORE

MÚSICA desempenha uma substancial função na
A
dança, uma função de tal maneira inequívoca que,
excluindo-a, a arte de Terpsícore cairia em pura
mímica, ou na categoria da dança introvertida. De
acordo com Curt Sachs: "El cultor de Buda olvida
el mundo con su sonido peculiar su OM!, y el danzarin
samoano sentado con su MM! El derviche profiere
un sonido UU! el antiguo sacerdote de Cibeles y el
danzarin hipnotizado de Bali su HUU! y el Índio dei
noroeste dei Brasil, PUU! Tal vez Ias danzas de
zumbido de los maidus meridionales de Califórnia pertenezcan tambien a esta categoria". (11)
A identidade entre a poesia cantada, dança e
música, já se encontra no Velho Testamento da Bíblia
Sagrada: Primeiro livro de Samuel:, Cap. XVIII.
v. 6: "Succedeu porem que, vindo elles, quando David
voltava de ferir os philisteos, as mulheres de todas as

(10) Id.( ibid., pg. 141.
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(11) CURT SACHS — Historia Universal de 7a Dama,
Centurión, Buenos Aires, pg. 189.
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cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul,
cantando, e em danças com adufes, com alegria e com
instrumentos de musica".
Também nas obras da escultura primitiva de
Sakkâra (cidade do Egito), cerca de 1500 anos a.C.,
foram descobertos vários relevos que deixam bem
claro figuras que tocavam instrumentos em sincronismo rítmico, o qual se unia ao gesto articulado da dança.
Tal harmonia se verificava através da imitação, isto
é, através da mímica.
i
Os poetas gregos - - na opinião de Jules Combarieu — usavam artifícios tais como a repetição de
certas palavras para contrabalançar o paralelismo rígido das frases., completando um ângulo de consonâncias,
as quais denominavam de rimas líricas. Deste modo,
as acentuações da poesia, oriundas da simples repetição, constituem as formas elementares do equilíbrio
entre a dança, poesia e, naturalmente., a música.
Desde a heterofonia gregoriana às magistrais construções polifônicas de Machault, Dufay, Palestrina, De
Lasso ou aos mestres de "ballet" de Luiz XIV. o
conteúdo substancial da música é sempre o mesmo,
apenas as expressões formais se desarticulam e se alargam, abandonando a noção clássica da sua arquitetura
interior. O bailado puro não deixou de ser cultivado,
mantendo, entretanto, um caráter inteiramente à parte.
O Ballet de cour, bailado palaciano, pantomina dançada e cantada, teve o seu começo em 1653 com o
Ballet de Ia Nuit.
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Com Marius Petipa prepondera a expressão dinâmica, combinada com outros elementos : o bailado
é, por assim dizer, uma síntese de gestos. A regularidade rítmica dos movimentos se fixa a relações definidas da obra coreográfica. Às correlações do porí de
feras e £r&nd battement sucedem-se os passos simplificados de rond de jambe à terre, assemblé, bailonné e
changement do ALLEGRO. Assim, o significado da
dança clássica estabelece um nexo determinado nos sete
movimentos básicos, que são: — plié; tendu; releve
glissé; sauté; elancé e tournant. Os battement tendu,
quatrième devant e petit jeté do ALLEGRO, aparecem,
também, em função dos elementos fundamentais. Esses
elementos, que em conjunto formam o alfabeto da coreografia, equilibram-se sempre dentro da obra, mas
geralmente esta se apoia num ou noutro desses elementos e adquire a sua supremacia. Note-se que, em
todas as danças de cunho clássico, os bailarinos têm
uma função mais ou menos estável.
Somente no princípio do século XX, sob a influência dos célebres "Ballets Russes". o bailado alcançou
uma excelente reputação artística na preferência das
multidões.
Nos trabalhos de Nijinsqui, como nos de Foquine,
o elemento coreográfico predomina, num contrabalanço
de linhas e de saltos representados no espaço. Uma
sólida construção domina a dança. Em Massine, o
caráter coreográfico e o musical igualam-se, como em
Balanchine. Já em Serguei Lifar, e de uma maneira
geral nos impressionistas, a expressão musical da obra
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bailada domina quase exclusivamente, não obstante a
tentativa de volta ao bailado puro, com o seu ÍCARO.
Quanto ao levantamento do padrão estético do
"ballet" deve-se a um processo mais sério no seu tratamento, a uma grande compreensão dramática da pantomima e a uma nova construção, conferindo-lhes, ao
mesmo tempo, o aspecto de sinfonias coreográficas,
onde se une o canto solístico ou coral, como em : Lês
Noces de Stravinsqui; El Amor Brujo de Falia e .Aeneas
de Roussel.

DO ESTILO

É

DE autoria do eminente ensaísta e crítico Eduard
Hanslick a seguinte observação: " . . . Quisiéramos
que se considerara el estilo en Ia musica desde el
ângulo de sus propiedades musicales, como Ia técnica
perfecta, tal como aparece a modo de hábito en Ia
expressión de Ia idea creadora. El maestro acredita
"estilo" cuando ai realizar Ia idea claramente concebida, suprime todo Io mezquino, inconveniente, trivial,
conservando así uniformemente en cada pormenor
técnico Ia actitud artística dei conjunto. Emplearíamos
el término de "estilo", como Vischer (Aesthetik, inc.
527) tambien en el tocante a Ia musica, de un modo
absoluto para decir, con abstracción de Ias divisiones
históricas o individuales: este compositor tiene estilo,
en el sentido en que se dice de alguien que tiene
carácter".
"El aspecto arquiteíónico de Io musicalmente
bello ocupa en Ia cuestión dei estilo, visiblemente., um
primer plano. Siendo un imperativo superior ai de Ia
mera proporción, el estilo de una composición se malogra ccn un solo cornpás que, siendo intachable de por
sino armonice con Ia expresión dei conjunto. Igual que
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a un arabesco inadecuado en un edifício, llamamos falta
de estilo a una cadencia o una modulación, que se
aparta como inconsecuencia dei desarrollo uniforme de
Ia idea básica.
Esa uniformidad, por supuesto,, debe entenderse
en un sentido superior y más amplio, de modo que
eventualmente comprenda el contraste, el episódio y
no poças libertades". (12)
O ponto de vista estilístico foi introduzido na
música por escritores do século XVII, os quais inventaram uma série de vocábulos para determinar as
várias expressões da música: Stile antico (obligato,
grave, osservato, romano), estilo antigo, do período
"Palestrina", de contraponto rigoroso; Stile concertante
(moderno), é um estilo típico da música Barroca;
Stile conciato, estilo do gesto e da expressão dramática
(Monteverdi). "II Combattimento di Tancredi e Clorinda"; Stile nuovo (espressivo, rappresentativo, recitativo), estilo em que se pretende encontrar um símbolo
de lirismo monódico expressivo; Stile galante ou Stile
sueto, estilo do século XVIII, período Rococó (Haydn,
Mozart).
Cada época divisa na história da música seus problemas e seus horizontes, por isso, a música barroca,
do período de sua plenitude, bem vista hoje, mostra
o seu ritmo e sua móvil plasticidade, assim a Inglaterra
vinha, desde o começo da polifonia, enriquecendo a
arte dos sons de processos e formas com uma plêiade
de compositores polifônicos e instrumentais, entre os

quais se nos apresenta Henry PurcelI, um dos compositores mais famosos da melodia acompanhada.
O barroco é anterior ao século XVII, isto é, se
define claramente na música desde o fim do século
XVI. E' um estilo ornamental, que se pode manifestar,
e se manifesta em todos os campos da atividade humana, por exemplo: o barroco, empregado à literatura;
não envolve unicamente a poesia transcendental, envolve
também formas diferentes que enobrecem a literatura
de então. Como aditamento citarei um trecho de "Aspectos da Literatura Barroca", de Afrânio Coutinho :
"Mostra Roy Daniels as diferenças do barroco inglês e
do barroco continental, diferenças devidas a seu ver, a
condições diversas; a posição geográfica, a concomitância do movimento renascentista e da reforma protestante, a monarquia tudor e a igreja anglicana como
influências moderadoras, a ausência do papado vitorioso e de movimentos jesuísticos triunfantes, a persistência de elementos medievais, "góticos", a dentro do
Renascimento, o hábito inglês do acordo e da conciliação, tudo fazendo com que o barroco na Inglaterra se
apresentasse distinto. Em todo o caso. como sinal de
que também lá surgiu uma expressão dessa sensibilidade artística peculiar, aponta o sentimento de triunfo
e esplendor, um esforço árduo para unificar tendências
paradoxais, um afã exagerado de virtuosismo técnico". (13)
A música barroca inglesa teve o seu apogeu em
Haendel (1685-1759) com a criação da "Academia

(12) EDUARD HANBLICK — De Io B eito en Ia Musica,
Buenos Aires, 1947, págs. 85-86.

(13) AFRÂNIO COUTINHO — Aspectos da literatura barroca, A Noite, Rio, 1950, pg. 97.
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Real de Música", semelhante a que Lully criara em
Paris, sob o patrocínio de Luiz XIV, sendo que os
principais teóricos do estilo barroco são: o francês
Marino Mersenne, amigo de Descartes, autor da Harmonie universelle (1630); o alemão Kircher, autor da
Musurgia universalis (1650) e da Fhonurgia nova
(1673) e o inglês Tomas Mace, autor do Music's
mcnument (1676).
Todavia, a música inglesa desapareceu com seu
interesse histórico universal.
No campo da música instrumental, em contraposição ao dualismo enternecedor da sonata do século
XIX, a toccata, a ária e a variação — bases técnicas
da música barroca, três conjuntos de formas da arte
musical — são os modelos preferidos pelos compositores ingleses contemporâneos.

clássica barroca, me parece, sob o ponto de vista musical e dramático, tão atraente quanto The Rape of
Lucietia, onde se encontram, também, bafejos dos
métodos barrocos, tanto no estilo musical como no
teatral.
Outros compositores ingleses contemporâneos:
Michael Tippet, William Walton e Alan Rawstborne
surgem, nestes últimos anos, numa perfeita compreensão dos conceitos tradicionais da música barroca e
dos conceitos renovadores radicais da música atual,
retomando a música inglesa, dessa forma, sua eficiência musical histórica.

A origem remota da ópera se encontra na tragédia
grega e, portanto, no ano 534 A.C., data em que
Téspis teria feito representar a primeira tragédia entretanto, a ópera florentina teve origem, indiretamente,
nos espetáculos das festas suntuárias barrocas e, diretamente, pela necessidade de encontrar um tipo de
lirismo monódico expressivo, no qual o sentido harmónico provêm de um novo elemento: a harmonia instrumental,, como fonte de expressão dramática, ambiente
poético e colorido.
Na técnica de Benjamin Britten, particularmente
nos recitativos, e na estrutura dos coros e da instrumentação, sente-se o estilo da ópera barroca. Em sua
obra Peíer Grimas, na qual ele incorpora a técnica
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MÚSICA ANTIGA E MÚSICA ATUAL

E,

/ M 1180, confrontando o monumento polifônico
mais avançado que se conhece : Magnus Líber
Organi "de £radali" et "de, antifonario", o mestre
Léonin (com quem começou a celebridade da escola
de Notre Dame em 1150) emprega, constantemente,
agudas dissonâncias como uma engenhosa estrutura
polifônica, que vem emprestar uma rara analogia com
a música atual do compositor Arnold Schoenberg.
Esta dissonância está, pois, manifesta, isto é, se desenvolve num espaço de tempo que só o processo evolutivo permite oferecer, e ela é a expressão, em suma, de
um elan contínuo para um limite sem fim.
A Escola Expressionista de Arnold Schoenberg caminha necessariamente no sentido de fixação. (Considerando os termos "expressivo" e "expressionista" na
mesma relação que "emoção" está para "complexo
psicológico" se verifica que a designação de música
expressionista é, talvez, menos expressiva do que a música impressionista ou romântica) . Essa fixação não é
uma finalidade estética, mas uma etapa transitória para
o desenvolvimento do período de transformação. Quando os elementos sonoros atingirem o grau de amadure40 —

cimento e de flexibilidade — suficientes para se adaptarem à finalidade estética — começam a se afastar
da objetividade que caracteriza a fase de fixação, e o
conceito de Escola se define, verificando-se, assim, a
evolução do sentimento harmónico, que encerra em si
a complexidade estrutural, através de um fluxo, cuja
qualidade principal, no caso, é a dissonância.
Augusto Meyer, em seu ensaio O Valor da Incompreensão, define muito bem, do ponto de vista literário, o processo evolutivo: "...Na história da literatura, —
diz ele — impõe-se igualmente outra face positiva
desse valor, que decorre da própria fatalidade da incompreensão. Com a distância no tempo, de geração
a geração, acentua-se o conjunto de circunstâncias que
tende a retocar, modificar e às vezes deformar o sentido original das grandes obras, a pureza genuína das
intenções que animavam o autor, ou dos sentimentos de
afinidade que o ligavam ao leitor contemporâneo,
numa espécie de harmonia pré-estabelecida. Com a
mudança inevitável, e apesar de todas as tentativas de
reconstituição crítica, nunca podemos afirmar com certeza que o compreendemos como ele desejou ser compreendido, e é quase certo que jamais o interpretamos
como o interpretaram a seu tempo os contemporâneos.
Mas é justamente essa forma dialética da incompreensão, necessária, cambiante, imperceptível na sua
marcha miúda, b principal fator de enriquecimento progressivo no conteúdo das grandes obras, e na sua cumplicidade com o tempo que passa, nós sentimos, por
força de uma intuição contraditória mais viva, o seu
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valor mais concludente — o verdadeiro valor da incompreensão" . (14 )
Era opinião de Arnold Schoenberg não existir
distinção entre música antiga e moderna, somente boa
e ruim. Toda a música, como resultado da imaginação realmente criadora, é nova. Bach, segundo Schoenberg, é tão novo atualmenie como sempre o foi —
uma contínua revelação.
Ao terminar este escorço de música confirmo,
uma vez mais, a minha opinião, dizendo: E' certo que
se não surgissem personalidades excessivamente independentes, no campo da sensibilidade musical, a arte
dos sons cairia numa eterna substância sem desenvolvimento. A influência histórica dos conceitos clássicos
musicais, sem passar por períodos sucessivos de crescente aperfeiçoamento, áerarl'a urn dogmatismo e,
posto em contradição com épocas de crescentes conclusões, criaria um academicismo monótono ou uma
escolástica asfixiante, tenderia a impedir e condenar
a transformação histórica normal.
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