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Resumo 
 
 
 

ASPECTOS BÁSICOS 
 
 
Primeiro plano vs segundo plano 
 
Em geral percebe-se como estando em primeiro plano o elemento que 
possui mais: 
 Complexidade e/ou 
 Novidade e/ou 
 Volume e/ou 

riqueza tímbrica 
 
 
Fluxo vs quebra (cesura); continuidade vs surpresa 
 
 Unidade vs variedade - “pilares da estrutura artística”. 
 
 Na música, em pelo menos dois níveis: fluxo local (conexões 
convincentes de eventos contíguos) e associação de longo alcance e 
equilíbrio geral. 
 
 Continuum de graus de continuidade entre a fluxo e a quebra 
abrupta. Da unidade à variedade – gradação. 
 
 Primeiro – e mais básico – problema para o compositor: assegurar 
um fluxo geral até o fim da peça, mas introduzir deferentes níveis de 
novidade em alguns pontos. 
 
 

Elementos musicais mais úteis que participam na criação de 
continuidade ou novidade: 
  Registro 
  Velocidade (valores rítmicos ou  ritmo harmônico) 
  Motivos 
  Timbre (ex.: Ravel – Bolero) 
 
 
Articulação e graus de pontuação 
 



 Segundo Schoenberg, (Style and Idea?) articulação é necessária 
porque o ouvinte não pode lembrar-se do que não tem limites 
(boundaries). 
 
 O compositor necessita de vários graus de articulação, para dar 
indicações ao ouvinte acerca de em que lugar da peça ele se encontra. 
 
 
Velocidade (rate) de apresentação da informação 
 

Muito ligada à articulação. 
 
 Efeitos psicológicos – do muito calmo ao muito inquieto. Quanto 
mais rápido, mais demanda pro ouvinte, e mais excitante o efeito. 
 
 
Estabilidade vs. instabilidade 
 
 Em grande parte relacionada à previsibilidade. (exs. de Beethoven). 
 
 Estruturas relativamente estáveis: 
  adequadas p/ primeiras exposições 
  oferecem sensação de resolução (como em recapitulações) 
  dão condições de memorizar ou reconhecer materiais 
 
 Estruturas instáveis: 
  aumentam a “temperatura”, oferecendo mais intensidade 
  sucessões de idéias abruptas e surpreendentes geralmente 
dependem, para sua coerência, com familiaridade prévia do ouvinte com 
o material. 
 
 
Progressão 
 
Qualquer série incremental de eventos do mesmo tipo. 
 
Recurso freqüente p/ dar um senso geral de direção; ferramenta 
importante p/ criar expectativa e, portanto, tensão. 
 
 Provê pontos de referência. 
 
 Uso eficiente de progressão: previsibilidade num nível mais alto, ao 
mesmo tempo em que detalhes são menos obviamente organizados. 
 
 



Momentum 
 
 Progressões criam momentum: a tendência de continuar numa 
determinada direção. 
 
 Atua no aspecto rítmico, mesmo sem progressão - é difícil mudar 
um nível já estabelecido de atividade rítmica, sem um evento que pontue. 
 
 
Equilíbrio (formal) 
 
 

Although the classical notion of proportion points to a sense of 
equilibrium that artists have sensed since at least the time of 
the Greeks, it is very hard to state in clear and objective terms 
how this can be created. Indeed, it is even hard to specify why a 
given masterpiece seems well balanced, although sensitive 
listeners often have an acute sense of whether a piece seems 
balanced or not. Comments like "it seems too short", or "it didn't 
hold together", testify to the listener's feeling that something is 
wrong in a work's proportions. 
 
One way to approach the problem of balance is psychologically. 
A musical work has a "trajectory", engendering a kind of internal 
voyage in the listener. This voyage takes the listener over varied 
emotional terrain in a coherent way. The composer's goal is to 
engage the listener, to maintain his interest and to increase his 
involvement during the whole voyage, and then finally to lead 
him back to the normal, external world in a fulfilling way. We 
call the experience "balanced" when the listener feels satisfied 
with the experience as a whole. Of course, this does not mean 
that the experience is necessarily pretty or pleasant - the 
emotional world may be serious or even troubling - but that the 
work seems meaningful in an integrated way (p. 13). 

 
 
Equilíbrio e tamanho (duração) 
 
 Maior duração implica maiores contrastes. 
 Maiores contrastes geralmente implicam maior duração (menos 
evidente). 
 
 Contraste forte e abrupto funciona como uma questão provocativa. 
Estimula interesse, mas a integração dos materiais demanda tempo. 
 



 Grandes contrastes implicam maior complexidade formal. 
Proporções mais complexas e transições mais sofisticadas. 
 
 
 

INÍCIO 
 
 
Funções psicológicas de elementos estruturais 
 
Seções não podem ser simplesmente intercambiadas. 
Numa peça bem construída cada seção tem uma função psicológica 
orgânica, enraizada na progressão temporal da peça. 
 
 
Requisitos estruturais para o início de uma obra 
 
Objetivo do compositor, nesse ponto, é engajar o ouvinte e fazê-lo 
querer ouvir mais; metaforicamente, é fazer uma pergunta. 
 
 
Alguns gestos iniciais típicos 
 
Devem ser provocativos e de algum modo requererem elaboração e 
continuação. 
 

- crescendos e/ou significativa expansão de registro na primeira 
frase 

- linhas ascendentes 
- harmonia não-resolvida e frases incompletas 
- variedade rítmica e contraste de figuras rítmicas, ou contraste 

repentino de motivos 
- descontinuidades orquestrais ou de registro 

 
Gestos desses tipos também são encontrados em transições ou outros 
momentos. Mas quando ocorre algo que sugere que “haverá mais”, em 
outros momentos que não no inicio, essa sensação em geral é aliviada 
por outros elementos. 
 
 
A abertura como seção distinta 
 
 
A introdução 
 



Função é provocar interesse. Frequentemente introduções a andamentos 
rápidos são lentas. Não necessariamente relacionada tematicamente à 
seção que segue. 
 
Termina com “efeito upbeat”: rítmico (accelerando, p. ex.), harmônico 
(harmonia instável, p. ex.), dinâmico (crescendo, p. ex.), etc. 
 
 
A exposição 
 
Material é apresentado de forma que seja fácil de ser lembrado. O modo 
mais comum é através de uma estrutura estável. Ausência de mudanças 
grandes, e pontuação clara em estruturas equilibradas (frequentemente 
simétricas), aliviam as exigências à memória do ouvinte. 
 
 
 

ELABORAÇÃO E CONTINUAÇÃO (PARTE 1) 
 
 
Aqui ocorre uma viagem de exploração, elaboração e intensificação do 
material. 
 
 
Requisitos gerais para uma continuação bem-sucedida 
 
 Fluxo satisfatório 
 Renovação de interesse através de contraste 
 Suspense 
 Pontos de referência 
 Clímax 
 
 
1 – Técnica de transição: a base de um fluxo musical satisfatório 
 
O problema da transição é criar “continuidade convincente” (Elliot Carter). 
 
“Linha mestra”, e “hearing the work through” (Boulanger e Berg). 
 
Continuidade narrativa: cada evento deve emergir convincentemente do 
evento precedente; até mesmo surpresas devem ser limitadas no grau de 
contraste, para evitar incoerência. Quando ocorre contraste, refere-se 
geralmente a um material já apresentado, e elementos comuns 
funcionam como elos de ligação. 
 



 
2 - Contraste 
 
Contraste no primeiro plano evita o tédio e aprofunda a experiência do 
ouvinte. Cria amplitude emocional, expões idéias e aumenta o alívio e a 
definição de caráter. 
 
Analogia com o romance: ver o personagem reagir a circunstâncias 
variadas faz-nos conhecê-lo melhor. Material familiar, ao ser 
apresentado em novos contextos, tem seu significado enriquecido. 
 
Grau e quantidade de contrastes se relaciona com o tamanho da peça. 
 
 
3 - Suspense 
 
Sensação de expectativa. 
 
O compositor deve manter algum suspense até o final, evitando a 
sensação de fechamento prematuro. 
 
Suspense depende de previsibilidade que, por sua vez, depende de 
progressão. 
 
Para criar suspense musical: 
 
 Deixar gestos incompletos em pontos de pontuação (sic), p. ex.: 
  Parar em tempo fraco 
  Parar em harmonia instável 
  Dar inicio a um novo elemento enquanto um antigo se 
completa 
 
 Usar instabilidade (mudanças mais rápidas) p/ “aumentar a 
temperatura”, aumentando as demandas sobre o ouvinte; para evitar 
incoerência, as idéias devem: 
  Referir-se a material previamente apresentado; 
  Ter boas junções, para assegurar continuidade local. 
 
 O modo como as seções se articulam são uma importante 
ferramenta para criar suspense; cadencias abertas contribuem muito para 
o suspense. 
 
 
4 – Pontos de referência 
 



Possibilitam que o ouvinte dê sentido e se situe na peça, e “amarram” a 
peça. 
 
 Parar antes de um ponto de referencia 
 Aumento de intensidade (“buildup”) antes de um ponto de 
referência; 
 Um acento repentino no ponto de referência. 
 
 
5 – Clímax 
 
Fluxo coerente de continuação (“carry farther”) das idéias já apresentadas 
deve ter intensidade desenvolvida, para criar momentum e direção. O 
Clímax representa a consumação do momentum.  
 
Um clímax é um ponto de intensidade máxima, seja de uma frase, de 
uma seção ou de um movimento inteiro. A musica alcança uma 
culminância dramática/emocional. 
 
Intensidade do clímax é proporcional ao tempo de acumulação da 
intensidade e o tempo gasto no seu pico, como também o grau de acento 
em relação ao que o cerca. 
 
Clímaxes têm três estágios: preparação, acento culminante e liberação 
(release). 
 
 
Formas de se preparar um clímax 
 
Quanto maior e mais cheia de suspense a preparação, mais excitante é o 
clímax. 
 
Técnicas de preparação: 
 Crescendos 
 Linhas ascendentes 
 Ampliação de registro 
 Aumento de tensão harmônica 
 Aumento de densidade de textura 
 
 
O acento culminante 
 
Extremo em um ou mais aspectos: ritmo, volume, etc. Quanto mais 
elementos que chegam a um extremo, mais intenso e importante o 
clímax. 



 
 
A resolução 
 
Se a descida (sic) é de igual tamanho ou maior do que o buildup, há uma 
sensação de resolução. Se descida é muito mais curta, há uma sensação 
de incompletude, o que pode ser explorado para se criar suspense. 
 
 
 

ELABORAÇÃO E CONTINUAÇÃO (PARTE 2 – formas maiores) 
 
 
Hierarquia 
 
Grandes estruturas são hierárquicas: uma forma grande satisfatória não 
pode ser feita de uma junção de formas pequenas. Seções articuladas e 
pontos de referência facilitam a apreensão. Algumas divisões, pontos de 
referencia e clímaxes serão mais proeminentes que outros, criando uma 
estrutura hierárquica. 
 
Técnicas de transição e articulação de seções tornam claras as funções e 
relativa importância de cada seção. 
 
Para fazer com que os pontos de recapitulação cheguem com suficiente 
proeminência, certas técnicas são requeridas. 
 
 
1 - Fluxo 
 
a. Articulação em seções parar tornar a forma compreensível 
 
A razão para a subdivisão é a inteligibilidade. 
 
Pode haver muitos níveis de articulação. O tipo de cadência escolhida 
para cada seção dá informações essenciais sobre a hierarquia e dá 
sensação de forma. 
 
Articulações são classificadas segundo o grau de finalização (finality). 
 
 Cadência completa – todos os elementos musicais combinam para 
sugerir fechamento. 
 Cadência aberta – clara pontuação harmônica e rítmica, enquanto 
pelo menos um elemento permanece irresolvido no nível local. 
 



 Cadencia de engano – evita finalização através de uma continuação 
surpresa. 
 Cesura – parada repentina no meio de uma frase. 
 
 
b. Transição  
 
A dificuldade de se fazer uma transição convincente é o equilíbrio entre o 
numero de coisas que mudam e o tempo disponível. O tempo disponível 
depende de onde a transição ocorre na forma. O objetivo é preparar a 
nova idéia convincentemente, camuflando a articulação (junta).  
 
Múltiplas transições no mesmo movimento não devem ser muito 
similares em procedimento e proporção. Variedade e sutileza de 
construção contribuem muito para manter o interesse. 
 
Técnicas de transição específicas: 
 
Ponte. Quanto mais distintas as margens, mais estágios são necessários 
para uma transição gradual. 
 
 Evolução gradual – transição mais ou menos como seção 
desenvolvida, ponte. Observar quantos elementos mudam, e em que 
grau. Para maior gradatividade, não mudar mais de um elemento por vez. 
 
 Repetição com mudança de direção – muito comum na sonata 
clássica, especialmente ai deixar o primeiro tema. 
 
 Antecipação – antecipação de algum elemento da nova idéia, logo 
antes de sua chegada. 
 
 Elisão – final de uma idéia como início de outra. 
 
 Sobreposição (overlap) – difere da elisão porque usa contraponto. 
 
 Alternância – alternar fragmentos das idéias antiga e nova, 2 ou 3 
vezes. Pode ser útil diminuir gradualmente a extensão da primeira e 
aumentar a da segunda. 
 
 Clímax levando a mudança – incrementação pode levar a uma 
mudança para uma nova idéia. 
 
 Interrupção – primeira idéia fica incompleta, interrompida 
frequentemente por algum som percussivo (sic). Isso anuncia mudança, 
cria tensão, e sugere que a idéia incompleta voltará mais tarde. 



 
 Parada total e reinício – num sentido, não é uma transição (sic); útil 
apenas como efeito especial ocasional; se repetido, enfraquece a 
continuidade. 
 
 
2 – Grandes contrastes 
 
Há uma relação entre o grau de contraste requerido para manter o 
interesse e a extensão da peça. 
 
Técnicas de contraste: 
 
 Mudança de caráter 
  Material temático/motívico 
  Ritmo harmônico 
  Orquestração, textura 
  Registro 
 
 Variação das extensões das seções  
 Mudar a construção interna (frase) (sic) 
 
 
3 – Criar suspense em grandes extensões de tempo 
 
A técnica de criação de suspense em formas grandes se diferencia da de 
formas menores pela importância dada a gestos interrompidos. 
 
Ë possível, numa forma grande, iniciar e suspender uma idéia musical 
mais de uma vez. 
 
 
4 – Pontos de referência de logo alcance 
 
Em formas grandes, esses podem ser até repetições bastante literais de 
seções inteiras.  
 
Pode-se reforçar a familiaridade de um reprise fazendo-o iniciar de 
modo idêntica, para variar depois. 
 
Tal reprise pode tanto ir para uma outra direção, ou representar um 
retorno à estabilidade. 
 
 
5 – Clímax 



 
Normalmente, um número de clímaxes acontece num movimento, com 
intensidades diversas. O mais forte tende a ocorrer bem tarde no 
movimento, por diversas razões: 
 Intensidade do clímax depende da extensão da incrementação que 
leva até ele; 
 A necessidade de pontos de comparação para reconhecer o clímax 
mais forte implica vários clímaxes prévios; 
 Uma vez que o ponto de intensidade máxima é alcançado, torna-se 
difícil manter o interesse por muito tempo; 
 Delinear uma progressão nos picos de diferentes clímaxes 
sucessivos leva o ouvinte a atentar para relações de larga escala, 
encorajando uma visão geral da forma. Isso facilita a apreensão geral e 
ajuda a situar o ouvinte. 
 
 
 

FINAL 
 
 
Como o compositor pode concluir a peça convincentemente? 
 
Um final satisfatório é um dos requisitos formais mais difíceis. Deve 
satisfazer o ouvinte em vários níveis arquitetônicos simultaneamente.  
 
 
Resolução: a questão principal 
 

A sensação de cadência final deve envolver: 
  A harmonia 
  A linha melódica 
  O ritmo 
  A dinâmica 
 A resolução deve ser a mais forte possível 
 Não deve ser seguida por novidade: isso sugeriria a continuidade 
da forma. 
 
 
Rounding off 
 
Reprises dão sensação de retorno à estabilidade; menos demandas sobre 
o ouvinte. 
 
 
Gestos de finalização 



 
 Climáticos 
  Final como maior mais impressionante clímax da peça 
 Diminuendos 
  Atividade diminui, volume cai, textura se rarefaz; usualmente 
há uma progressão para o registro mais grave ou mais agudo. 
 Alguns casos especiais 
  Mahler, 6a sinfonia, 4o movimento 
  Berg, Wozzeck. 
 
 
O final como seção distinta: a Coda 
 
Papel de realçar e e enfatizar a cadência final. Deve reforçar e concentrar 
a sensação de final. Recursos: 
 Cadências repetidas 
 Digressões curtas, como desenvolvimentos, mas que no entanto 
retornam a seus pontos de partida rápida e previsivelmente, ao contrario 
de desenvolvimentos verdadeiros; momentaneamente aumentam tensão 
e o desejo por resolução. 
 
 

FIM 
 
 
 
 
 


