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RESUMO

A dissertação “Concerto para Piano e Orquestra no. 1 de Villa-Lobos: Um

estudo analítico-interpretativo” abrange aspectos do contexto histórico,

composicional e de performance da obra. No primeiro capítulo, “Introdução e

contexto histórico”, o concerto é situado enquanto produção pós 1930,

enfatizando as características neoclássicas predominantes neste período, como

também, aspectos estilísticos e influências de compositores russos e franceses.

No segundo capítulo, “A politonalidade das teclas brancas e pretas”, é

demonstrado através de significativas amostras que perpassam os quatro

movimentos, o uso intencional por Villa-Lobos de padrões variados de

combinação entre tecla preta e branca. As amostras são divididas em três tipos

de uso da politonalidade, que são analisados em seus aspectos composicionais e

de performance. O terceiro capítulo, “Coerência motívica”, objetiva demonstrar

que a edificação melódica e harmônica do concerto está baseada no contraponto

simétrico que o inicia. A teoria dos conjuntos é utilizada como ferramenta para

testificar essa relação, demonstrando uma intencionalidade do compositor ao

proporcionar uma coerência motívica e estrutural que se mantém nos quatro

movimentos.O quarto capítulo, “Gestos interpretativos”, aborda, a partir da análise

da cadência, os principais gestos presentes no concerto, seguidos de comentários

sobre sua estruturação, funcionalidade e execução. O quinto capítulo, a

“Conclusão”, caracteriza-se por um fechamento das idéias levantadas,

enfatizando a necessidade e utilidade do processo analítico para a condução

eficaz de um caminho interpretativo.
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ABSTRACT

The dissertation "Concert for Piano and Orchestra n. 1 by Villa-Lobos: An

analytical-interpretative study" includes aspects of the historical context,

composicional design and of performance. In the first chapter "Introduction and

historical context", the concert is placed while production after 1930, emphasizing

the predominant neoclassical characteristics in this period, as well as, stylistic

aspects and Russian and French composers' s influences. In the second chapter,

"The politonality of the white-keys and black- keys", it is demonstrated by

significant samples, that include the four movements, the intentional use by Villa-

Lobos of varied patterns of combination among black and white notes. The

samples are divided in three types of use of the politonality, that are analyzed in

their composicional and performatic aspects. The objective of the third chapter,

"Thematic Coherence", is to demonstrate that the melodic and harmonic

construction of the concert is based on the symmetrical counterpoint that begins

the concert. Set theory is used as a tool to attest that relationship, demonstrating

an awareness of the composer when providing a thematic and structural

coherence that pervades the four movements. The fourth chapter, "Interpretative

gestures", approaches, starting from the analysis of the cadence, the main

gestures present in the concert, followed by comments about their structure,

functionality and execution. The fifth chapter, "Conclusion”, is characterized by a

closing of the ideas presented before, emphasizing the need and usefulness of

the analytical process for the effectiveness of an interpretative way.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO

A gravação dos cinco concertos para piano e orquestra pela Pianista

Cristina Ortiz1 possibilitou o interesse pela pesquisa em torno de aspectos

analíticos que proporcionassem uma condução na escolha interpretativa.

A obra pianística de Villa-Lobos expressa a sua preocupação de inovação

e exploração técnica nas composições, demonstrando um apurado conhecimento

da técnica instrumental principalmente no que se refere à produção pianística

seja em solo ou peças orquestrais. Ilustra o escritor e historiador Vasco Mariz:

Sua obra para piano é das mais sólidas da literatura musical brasileira.
Também aqui notamos sem dificuldade o valor excepcional que o
compositor carioca deu ao ritmo em todos os seus aspectos. Desde as
Danças africanas, em que seu estilo se concretizou, vemos essa
preocupação rítmica acentuar-se gradativamente em obras de todos os
gêneros. Sempre originalíssimo, evitando a rotina a todo custo,Villa-
Lobos foi muito pessoal em seus primeiros experimentos no terreno
pianístico, e já em 1920, ao compor A lenda do caboclo, vê-lo enveredar
decididamente pelo campo, da música nacionalista, que abordará na
Prole do bebê n 1. Desde então, sua obra pianística adquiriu
personalidade inconfundível, conquistando o ouvinte por seus timbres
sedutores e ritmos desusados, interessando o técnico com a feitura
arquitetônica complexa a esmagadora do Rude Poema. 2

Souza Lima, em seus comentários sobre a obra pianística de Villa-Lobos,

expressa que:

                                                
1 Cristina Ortiz, Os cinco concertos para piano e orquestra de Villa-Lobos, Orquestra Royal Philharmonic,

Miguel Gómez-Martínez (regente), Decca Record Company Limited, 1992, CD áudio.
2
 Vasco Mariz, Heitor Villa-Lobos: Compositor Brasileiro (Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos,

1949), 97.
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O fato de não ser um especialista do piano, surpreende-nos quando
constatamos que sua produção pianística manifesta, desde os
primeiros compassos de seus primeiros trabalhos, uma maneira tão
particular de tratar o instrumento, contradizendo aquela impressão e
parecendo-nos tratar-se, realmente, de um pianista militante,
conhecedor de todas as minúcias e segredos da técnica e, o que é
ainda mais extraordinário, revelando processos novos, fórmulas
diferentes de mecânica pianística, problemas rítmicos absolutamente
fora dos usuais, tudo sempre a serviço de feitos sonoros inéditos, de
finalidade expressiva, testemunhando a sua extraordinária sensibilidade
de autêntico artista. 3

Seu potencial criativo, suas viagens, seu contato com a música folclórica

proporcionam um espectro de influências, dificultando uma análise classificatória

de suas obras e abrindo margem a diversas hilações teóricas e analíticas. Ao que

parece, não é evidente uma progressão em termos de características

composicionais, existindo, porém, um elemento de síntese de influências da

concepção “universal” interagindo com os aspectos nacionais. Esta parece ser

uma marca do próprio talento criativo de Villa-Lobos.

A existência de um contraste entre os componentes nacional e universal,

que permeava o processo composicional de Villa-Lobos, no período posterior a

1930, é comentada pelo professor de musicologia da Universidade de Helsinki,

Eero Tarasti:

Na produção de Villa-Lobos estes dois componentes se mesclavam, da
mesma forma que ele compõe até hoje a síntese mais completa das
quatro tendências principais da música da América do Sul: romantismo,
nacionalismo, neoclassicismo e atonalidade.4

                                                
3 Souza Lima, Comentários sobre a Obra Pianística de Villa-Lobos (Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos,

1968), 6.
4 Eero Tarasti, “Paradigmas do estudo sobre Villa-Lobos,” trad. Marja P. Guimarães, Presença de Villa-

Lobos 12 (1981): 59. Obs.: Exceto esta obra, todas as demais traduções foram feitas pelo autor dessa
dissertação.
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No artigo Villa-Lobos e Chopin: o diálogo musical das nacionalidades, Lúcia

Barrenechea e Cristina Gerling comentam que “ao longo de sua produção

pianística Villa-Lobos opera sínteses de elementos díspares, criando uma música

de transformação, de diálogo entre futuro e passado.” 5

Pode-se conceber a divisão da obra de Villa-Lobos em três fases distintas:

a da juventude, que corresponde ao período que vai das primeiras criações até a

sua primeira viagem à Europa (1923); a de sua permanência na França, período

esse que poderá ser estendido até a sua volta ao Brasil (1930), onde

permaneceu por largo espaço de tempo; e a última fase quando incorporou a vida

de artista, constantemente em tournées, atendendo às solicitações de

empresários, sociedades sinfônicas e tantos outros convites, recebidos de

grandes personalidades musicais de todo o mundo. Esta terceira fase tem início,

portanto, quando não se fixa em lugar algum, mas percorre os Estados Unidos,

Europa e América do Sul.

Um problema central no estudo sobre Villa-Lobos é encontrar traços

estilísticos permanentes em suas composições, pois, a sua produção não apenas

é quantitativamente gigantesca, mas também qualitativa e estilisticamente muito

variável. Para Tarasti, ao se procurar semelhanças estilísticas deve se separar

influências diretamente genéticas de semelhanças apenas estruturais. No

primeiro sentido pode-se distinguir influências, entre outros, de Stranvisky,

Prokofiev, Debussy, Ravel, Albeniz, Tchaikovsky, Rimski-Korsakov, Franck,

Millhaud e Dukas na produção de Villa-Lobos, ao passo que no segundo sentido,

até Skrjabin, Sibelius e Shostakovitsh, podem ser considerados.

                                                
5 Lúcia Silva Barrenechea & Cristina Capparelli Gerling , “Villa-Lobos e Chopin, o diálogo musical das

nacionalidades,” Série Estudos 5 (Porto Alegre: Maria Elizabeth Lucas, 2000): 12
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Apesar de que, mesmo quando Villa-Lobos chega a conclusões

semelhantes a Stranvinsky ou Prokofiev, em relação à harmonia ou arranjo, pode

se tratar apenas de coincidências, numa determinada época onde as tendências

estéticas que estavam “no ar” podiam muito bem propiciar conclusões

semelhantes em diferentes partes do mundo.6 Bruno Kiefer também ressalta a

profunda e longa influência da música francesa (Debussy), seja pós-romântica,

seja impressionista, principalmente no período anterior a 1922.7

 Quanto à influência Russa, aborda Eero Tarasti:

Lisa M. Peppercorn, a autora da biografia de Villa-Lobos em alemão,
acentua especialmente a influência da música russa no que se refere
às obras de Villa-Lobos para orquestra. Deve-se lembrar que Borodin,
Rimski-Korsakov e Tchaikovsky foram muito tocados no Rio de Janeiro
do início do século e que essa música impressionou fortemente Villa-
Lobos (...) A maneira de repetir a melodia no uníssono expressivo das
cordas que freqüentemente aparece no modo de utilizar a orquestra de
Villa-Lobos talvez possa aludir a Tchaikovsky, mas, por outro lado, o
ouvinte atento pode encontrar citações de Tchaikovsky, até nas obras
modernas de Villa-Lobos. Por exemplo, no final da primeira parte do
Choro n.º 11, há um tema, que é uma modificação evidente da linha
melódica decrescente da parte final – elégica, da Sinfonia Patética de
Tchaikovsky. Teria neste caso a função comum do motivo, de finalizar
uma parte, levado a um empréstimo consciente? 8

Mesmo estando Villa-Lobos imiscuído neste emaranhado de influências

européias, que marcaram a sua produção, sua singularidade artística

permaneceu forte e expressiva, fundamentada em seu gênio criativo. Sobre tal

aspecto, expressa Tarasti:

Quando os contrastes estilísticos são assim tão grandes, somos
obrigados a perguntar, como é possível, que tão diferentes expressões
musicais possam representar autenticamente o mesmo compositor.

                                                
6 Eero Tarasti, “Paradigmas do estudo sobre Villa-Lobos,” 49.
7 Bruno Kiefer, Modernismo na música brasileira (Porto Alegre: Movimento, 1986), 34.
8 Eero Tarasti, “Paradigmas do estudo sobre Villa-Lobos,” 55.
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Com base no estudo sobre Villa-Lobos, no entanto, deve-se partir
justamente da aceitação deste fato, e não de que se deveria tentar
contê-lo em moldes apriorísticos da estética musical européia. 9

          Quanto à singularidade e presença do seu estilo, reporta França:

Seja qual for o material empregado, na sua diversidade, reconhecemos
do começo ao fim o estilo de Villa-Lobos, porque era êle [sic] que
escrevia essa música. E por isso, dizia: “Eu sou o folclore”. Porque
realmente encarna o sentido folclórico da nossa música.10

A obra posterior a 1930 apresenta, do ponto de vista estilístico, tudo menos

homogeneidade.  Tendo se mudado para o Brasil na década de 30 e tendo se

dedicado à organização do ensino de música nas escolas brasileiras, Villa-Lobos

passou a compor seus trabalhos pautado em uma tendência neoclássica. Neste

período existe uma retomada de aspectos do período clássico, com ênfase nos

quartetos de Haydn, e uma concepção nacionalista mergulhada num ideal de

universalidade. Eurico Nogueira França, em seu texto “O processo criador na

obra de Villa-Lobos”, aborda que o gosto de Villa-Lobos pelo classicismo,

sobretudo pelo Haydn dos quartetos, está correlacionado com a idéia de que a

estruturação clássica permitiria a construção de obras mais facilmente aceitáveis

pelas massas.11 José Maria Neves explana que o nacionalismo de Villa-Lobos, tal

como aparece nas obras posteriores a 1930, no período de tendência

neoclássica, terá como característica principal justamente a aceitação de um

certo universalismo (partindo sempre da idéia fundamental da passagem “da raça

                                                
9 Ibid., 64.
10 Eurico Nogueira França, “O processo criador na obra de Villa-Lobos,” Presença de Villa-Lobos 5 (1970):

 56.
11 Ibid., 53.
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à humanidade”), universalismo que representa a síntese entre o particular e o

geral. 12

A série das Nove Bachianas Brasileiras bem reflete esta fase estilística. As

estruturas seqüenciais da melodia possuem uma nítida proximidade com Bach,

como também a utilização de ornamentação e o uso da polifonia. Nesse contexto,

comenta José Maria Neves:

Deste ponto de partida teórico nascerão muitas obras, dentre as quais
destacam-se por sua importância a grande série das “Bachianas
Brasileiras”, cujo título mesmo pretende mostrar a conjugação possível
entre o espírito da música de Bach (e dos pré-clássicos) e a música
típica brasileira.13

Falando ainda sobre a importância de Bach na música de Villa-Lobos,

esclarece França que na série das Bachianas, o que Villa-Lobos procura obter é

o compromisso entre a linguagem universal de Bach e a nossa música,

utilizando-se da criação de formas originais que representam seu gênio e a

utilização de formas universais como o Quarteto, a Sinfonia e a Sonata, com

independência e profunda liberdade. Para Ênio, Villa-Lobos se serve de formas

que os outros compositores ergueram, mas apenas como um pretexto para a

edificação da sua música.14

Segundo David Appleby, o dualismo entre os elementos clássicos ou

barrocos e os elementos nacionais é perceptível através das bachianas

brasileiras e reflete uma forte crença por parte do compositor, que os processos

de concepção e composição de Johann Sebastian Bach e a técnica de

                                                
12 José Maria Neves, Música contemporânea Brasileira (São Paulo: Ricordi, 1981), 55.
13 Ibid., 53.
14 Eurico Nogueira França, “O processo criador na obra de Villa-Lobos,” Presença de Villa-Lobos 5 (1970): 61.
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improvisação dos mais talentosos músicos populares do mundo estavam

intimamente relacionadas15.

Villa-Lobos procurava experimentar novos efeitos sonoros, escrevendo

música de câmara para as combinações instrumentais variadas, procurando

efeitos especiais ao compor música de solo para algum instrumento. Assim

sendo, pode-se falar de algum estilo específico, no qual a música surge a partir

da técnica do instrumento. Este estilo composicional poderia ser denominado

estilo idiomático.

Dentro desse contexto de valorização do instrumento solo, do virtuosismo e

da adoção do noclassicismo, surge a primeira peça para piano e orquestra de

notável importância, o Momo precoce, escrita em 1929 e dedicada a Madalena

Tagliaferro. Composta sobre temas da suíte Carnaval das crianças brasileiras, é

uma partitura brilhante e movimentada. Duas peças importantes para piano e

orquestra nesse período são o Choro n.º 11 e a Bachiana brasileiras n.º 3.

A partir de 1934, o compositor passou a viajar, anualmente, para os E.U.A.

e Europa, em tournées como regente. Nessa condição dirigiu, ao todo, 83

orquestras, em 24 países, entre elas os maiores e mais consagrados conjuntos

sinfônicos do mundo, como a Filarmônica de Viena, Áustria; as sinfônicas de

Boston, Filadélfia, New York, Cleveland; a Symphony of the Air (antiga NBC) e a

da Violoncello Society of New York, nos E.U.A.; a Orquestra Nacional da

Radiodifusão Francesa, Pasdeloup, Concertos Colonne e Radio-Symphonique de

Paris, na França; as orquestras sinfônicas da B.B.C. e a de Londres na Inglaterra;

a Orquestra Filarmônica de Israel; a da Academia de Santa Cecília, RAI (Rádio

de Roma) e Orchestra della Scala, de Milão, na Itália.

                                                
15 David P. Appleby, The Music of Brazil (Austin: University of Texas, 1983), 132.
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Tão numerosas e diversificadas atuações no campo da regência

permitiram-lhe fazer gravações em discos contendo considerável parcela da sua

produção, notadamente os ciclos dos Choros e Bachianas brasileiras, estas

últimas com a Orquestra Nacional da Radiodifusão Francesa, com a qual gravou

também As Quatro Suítes do Descobrimento do Brasil.

Inserida neste panorama, surge, a partir de 1945, a série de concertos para

piano e orquestra, caracterizando um período onde há uma predominância de

músicas com longa duração, possuindo uma característica rapsódica, exigindo

uma técnica instrumental virtuosística. Tal fato é referenciado no New Grove’s

Dictionary:

A última fase de atividade criativa de Villa-Lobos, iniciada em 1945, foi
caracterizada por uma preocupação com o virtuosismo instrumental (...)
Este foi o período dos concertos para piano, cello, harpa, violão e
harmônica, a maioria deles comissionados por virtuosos.16

________
16 The last phase of Villa-Lobos’s creative activity, that beginning in
1945, was, as has been noted, characterized by a concern for
instrumental virtuosity (...) This was the period of the concertos for
piano, cello, harp, guitar and harmonica, most of them comissioned by
virtuosos.

Neste mesmo ano, compôs sua última Bachiana, o Poema Sinfônico

Madona, a Fantasia para Cello e Orquestra, o Nono Quarteto de Cordas, a

Sétima Sinfonia e o Trio de Cordas, como também o Duo para Violino e Viola.

O Concerto n.º 1 para piano e orquestra (1945), em quatro movimentos, foi

encomendado, estreado e gravado comercialmente pela pianista canadense

Ellen Ballon.

                                                
16 Luis Heitor Corrêa de Azevedo, “Villa-Lobos, Heitor” in  The New Grove’s Dictionary of Music and
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Segundo Eero Tarasti, o Concerto nº. 1 para piano e orquestra, seja por

sua estrutura como pelo seu  tamanho, é, talvez, o mais significativo dos cinco

concertos para piano compostos por Villa-Lobos17. A partitura do concerto

utilizada para esta análise foi editada por Max Eschig em 1971. É um concerto

longo (1038 compassos) e de difícil execução. O primeiro movimento é um allegro

composto por 254 compassos, o qual está subdivido em três secções

denominadas X [c. 1-57], Y [58-193] e Z [194-254]. O segundo movimento em 144

compassos, também em andamento allegro, está estruturado em duas grandes

seções: X [c. 1-99] e Y [c. 100-144].

O terceiro movimento é um andante de 312 compassos (incluso a

cadência). O quarto movimento (allegro non troppo) de 328 compassos é

constituído por três seções denominadas X1 [1-61], X2 [62-195] e X3 [196-328].

Já o Concerto n.º 2, escrito em 1948 e estreado dois anos depois por

Souza Lima, contém um belo movimento lento, mas não apresenta novidades. O

Concerto n.º 3 foi dedicado a Arnaldo Estrella e, embora iniciado em 1952, só foi

terminado em 1957, ano em que foi interpretado pela primeira vez no Rio de

Janeiro com a OSB, sob a direção de Eleazar de Carvalho. Na realidade, já não

era mais o terceiro Concerto e sim o quinto. Aqueles que receberam os números

quatro e cinco foram cronologicamente o terceiro e o quarto Concertos.

O Concerto n.º 4 do catálogo, foi estreado em Pittsburgh por Bernard

Segall. Os comentários da imprensa norte-americana não lhe foram muito

favoráveis. O Post Gazzete, de 18 de janeiro de 1954, após havê-lo comparado

aos românticos alemães e a Tchaikowsky, observa que “o primeiro movimento

                                                                                                                                                   
Musicians, 6

a 
ed., 1980, vol. 19, 765.

17 Eero Tarasti, Heitor Villa-Lobos: The Life and Works (North Carolina: McFarland & Company, 1995),
341.
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utiliza ornamentalmente o piano, ao passo que o scherzo e o movimento final

parecem inacabados.”18 Seria injusto, porém, deixar de salientar uma excelente

cadenza muito bem laborada, embora o instrumento solista seja tratado, no

restante da obra, mais como uma outra voz no painel orquestral em vez de ser um

solista.

O Concerto n.º 5 (1954), dedicado a Felícia Blumenthal, foi por ela estreado

com a Orquestra Filarmônica de Londres, sob a regência de Jean Martinon. Esse

é, talvez, o mais popular dos concertos de Villa-Lobos entre os intérpretes, que o

incluem em seus programas com freqüência, aqui e no exterior. O movimento

lento tem grande efeito e seus primeiros acordes nunca deixam de impressionar.

Na pesquisa relacionada a esse trabalho foram registradas duas gravações dos

concertos por pianistas brasileiros: A de Cristina Ortiz citada no início deste

capítulo (vide a primeira nota) e por Fernando Lopes19.

                                                
18 Vasco Mariz, Heitor Villa-Lobos: Compositor Brasileiro (Rio de Janeiro: Museu Villa-Lobos, 1949), 118.
19 Fernando Lopes, 5 Concertos para piano de Villa Lobos,  Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas,
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PROBLEMA

 

Realizar um estudo analítico-interpretativo do Concerto n.º 1 para piano

e orquestra do compositor Villa-Lobos.

JUSTIFICATIVA

Os cinco concertos para piano e orquestra adquirem importância na

maturidade composicional de Villa-Lobos. Ilustra Souza Lima:

Grande significação têm estes cinco concertos para piano e orquestra
na vasta produção de Villa-Lobos. Tenho a impressão que eles são
produto de uma época em que o compositor já é possuidor de uma
técnica de composição muito sólida e de um perfeito conhecimento do
piano por ter-lhe dedicado muitas de suas obras.20

Sua importância, em duração como em expressão, entre os cinco

concertos, e sua correspondência com a música Russa é comentada por Eero

Tarasti:

O primeiro Concerto para Piano é o maior e talvez tematicamente o
mais interessante de todos os concertos de Villa-Lobos para este
instrumento. Existe uma aproximação surpreendente em relação ao
estilo do período de Shostakovich – por exemplo, a linguagem tonal de
sua Oitava Sinfonia, se sua “passacaglia” for comparada ao segundo
movimento, lento, do concerto – e em geral à ambiência do
modernismo da Rússia com sua natureza séria e patética. O tratamento
do piano é também aproximado ao estilo dos concertos de
Rachmaninoff.21

                                                                                                                                                   
 Benito Juarez (regente), 1984, CD áudio. 

20 Souza Lima, Comentários sobre a Obra Pianística de Villa-Lobos, 103.
21 Eero Tarasti, Heitor Villa-Lobos: The Life and Works, trad. Raimundo M. F. Filho (North Carolina:

 McFarland & Company, 1995), 341.
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________
21 The First Piano Concerto is the largest and thematically perhaps the
most interesting of all Villa-Lobos’s concertos for this instrument. In it he
astonishingly approaches the corresponding style period of
Shostakovich  –  for example the tonal language of his Eighth
Symphony, if its “passacaglia” is compared to the second, slow
movement of the concerto – and in general to the ambience of Russian
modernism, its serious and pathetic nature. The treatment of the piano
is also close to Rachmninoff’s concerto style.

 A escolha de analisar o Concerto para piano n.º 1 se deu pela necessidade

de um estudo com enfoque no aspecto analítico-interpretativo desta obra, haja

vista o seu valor e a pouca, quase escassa quantidade de material publicado a

esse respeito. Outro aspecto consiste na pouca produção literária e execução

dos concertos para piano e orquestra no território nacional, como enfoca Vasco

Mariz:

A lista de concertos ou peças para instrumento solista e orquestra é
bastante numerosa na obra de Villa-Lobos. Essas composições,
entretanto, não tiveram, nem no Brasil nem no exterior, êxitos
especiais. Sua interpretação foi quase sempre prejudicada pela falta de
ensaios suficientes para uma boa execução. Em outros casos, são
obras de execução difícil, que só intérpretes excepcionais se atreveram
a abordar. Poderíamos também salientar que o compositor escreveu a
maioria dos seus concertos após o seu grande sucesso nos Estados
Unidos, depois de 1945. Quase todos desse período foram
patrocinados ou encomendados por intérpretes amigos ou por
organizações culturais estrangeiras.22

Outro fator considerável é a escassez de obras baseadas em critérios

rigorosos de cunho analítico enfocando a obra de Villa-Lobos. É espantoso

perceber que, sendo um compositor profícuo de alta qualidade, não haja uma

produção séria e substanciosa nesse intuito. Pode-se notar que ao longo de uma

                                                
22 Vasco Mariz, Heitor Villa-Lobos Compositor Brasileiro, 103.
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pesquisa, boa parte das obras com conteúdo significativo, são produzidas por

autores estrangeiros. Em seu artigo, o compositor Ricardo Bordini comenta:

Quando começamos a procurar estudos sobre Villa-Lobos (e
particularmente sobre As Bachianas Brasileiras), constatamos que o
que há de mais atual ou sério foi escrito e estudado por estrangeiros.
Com poucas exceções, os trabalhos nacionais são romances ou
tentativas. Parece que a nossa História se contenta com duas linhas e
os nossos livros com poucas páginas e informações. Aliás, parece que
o que de mais gostamos é ocultar, falsificar, omitir e destruir
informações.23

Mais adiante, prossegue:

Publicado em 1971, As Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos de
Adhemar Nóbrega é o primeiro trabalho nacional que pretende ser um
‘estudo técnico estético e analítico’ da série. Contudo, apresenta certa
irregularidade na aplicação de termos (tom por tonalidade) e
imprecisão na nomenclatura, nomeando indistintamente frases, temas,
episódios, seções, etc., além de colocações discutíveis quanto a
análise harmônica.24

 

Ao longo da pesquisa bibliográfica para a elaboração desta dissertação,

somente foram encontradas duas obras que mais especificamente e tecnicamente

abordaram um estudo analítico do Concerto nº. 1 para piano e orquestra. A

primeira a ser pesquisada foi o livro: Comentários sobre a Obra Pianística de

Villa-Lobos de Souza Lima, a segunda foi o livro: Heitor Villa-Lobos: The Life and

Works, escrito por Eero Tarasti. O primeiro livro aborda de forma romanceada,

enquanto o segundo explana questões da forma e do estilo.

Diante de tais aspectos levantados, a carência de obras de cunho analítico

referentes ao Concerto nº. 1  justifica a necessidade desta pesquisa.

                                                
23 Ricardo Bordini, “Uma análise da ‘introdução’ das bachianas brasileiras no. 1 de Heitor Villa-Lobos,”
 Ictus 01 (dez., 1999): 87.
24 Ibid., 89.
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OBJETIVOS

GERAL

Estudo analítico-interpretativo do Concerto para Piano e Orquestra n.º 1 de

Villa-Lobos de modo a auxiliar em uma escolha interpretativa.

ESPECÍFICOS

• Situar o contexto histórico do Concerto nº.1 para Piano e Orquestra na vida do

compositor.

• Analisar aspectos harmônicos e melódicos da obra através da aplicação das

seguintes abordagens analíticas:

1.   Politonalidade através do uso de teclas brancas e pretas.25

2. Análise motívica26

3. Teoria dos conjuntos27

3.1  Utilização do programa gerador de classes PCN para o

processo de classificação e comparação dos conjuntos. 28

• Relacionar os resultados da análise com a seleção de gestos interpretativos,

com respectivos comentários sobre estrutura, funcionalidade e execução. Tal

                                                
25 Jamary Oliveira, “The Black Key versus White Key: A Villa-Lobos Device,” Latin American Music

 Review (Spring/Summer 1984): 33-46.
26  Os aspectos motívicos apresentados têm como principal referência as obras: Rudolph Reti, The Tematic

Process in Music ( New York: Mcmillan, 1951); David Epstein, Beyond Orpheus: Studies in Musical

Structure (Cambridge-Mass: Massachusets Institute of Technology, 1979).
27 Tal abordagem é baseada sobretudo na obra: Allen Forte, “The Magical Kaleidoscope: Schoenberg’s

First Atonal Masterwork, Opus11, No. 1,” Journal of the Arnold Schoenberg Institute 5.2 (November
1981): 127-168 e na classes e operações de conjuntos abordadas no livro:  Joseph Straus, Introduction to

Post-Tonal Theory (New Jersey: Prentice Hall, 1990), 27-44.
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idéia de abordagem dos gestos está inspirada no artigo Terra Selvagem,

Lamentos da Terra e Alternâncias: o componente octatônico nas últimas três

peças para piano de Bruno Kiefer de Cristina  Gerling.29

                                                                                                                                                   
28 Jamary Oliveira, Processador de Classes de Notas (PCN), ver. 1.0, 2001.
29 Cristina Capparelli Gerling, “Terra Selvagem, Lamentos da Terra e Alternâncias: o componente octatônico

nas últimas três peças para piano de Bruno Kiefer,” Per Musi 4 (2001): 52-71
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

1. Fazer um levantamento de dados biográficos de Villa-Lobos.

2. Fazer um levantamento de dados, publicações, artigos e material literário

sobre os concertos para piano e orquestra e especificamente o Concerto n.º 1 para

Piano e Orquestra.

3. Estabelecer contato com o Museu Villa-Lobos e demais instituições

ligadas ao compositor Villa-Lobos visando obter material de pesquisa e manuscrito do

concerto.

4. Efetuar o processo de análise do Concerto n.º 1 conforme o exposto no

objetivo deste projeto.

5. Selecionar, analisar, concluir e transcrever dados para a dissertação.
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RELEVÂNCIA DA ANÁLISE

No livro Como devemos estudar piano30, Leimer-Gieseking defende a idéia

segundo a qual o intérprete deve analisar de forma reflexiva toda a obra até

conseguir memorizá-la, chegando a ponto de poder reescrevê-la por inteiro e

somente depois disso, passar à execução do instrumento. São muitas as

publicações na área de execução musical que afirmam ser imprescindível analisar

a obra a ser executada para se obter uma boa interpretação.

O estudo dos dados históricos referentes à obra a ser executada contribui

para conhecer as circunstâncias da composição, assim como as tradições e a

sensibilidade da época. É necessário também, não se prender meramente ao

texto musical, mas desenvolver uma percepção mais ampla de outros fatores que

servem de substrato no processo interpretativo. Diante desta abordagem,

comenta Diana Santiago:

Creio ser essa a melhor abordagem para o intérprete: deter-se não
apenas na análise orgânica da peça a ser trabalhada; tomá-la como
ponto de partida, porém, além dela, buscar a análise mais abrangente,
de relacionamentos com todos os outros aspectos da composição e de
seus sentimentos pessoais em relação a ela, ao ato de execução e à
própria arte – à vida, enfim, em busca de uma síntese final a ser
manifestada em sons.31

Em seu livro Musical Structure and performance, Wallace Berry coloca que

a obra musical não deve ter meramente uma execução pautada na intuição e no

impulso emocional, mas deve ter um planejamento e controle, pois este tipo de

                                                
30 Leimer-Gieseking, Como devemos estudar piano (B. Chuta’s Cine- Maias, 1949).
31 Diana Santiago, “Sobre análise para executantes,” ART 21 (dez., 1992): 84.
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análise resolve complexos problemas e oferece idéias para conduzir o processo

interpretativo.

               Berry ainda coloca que o problema central de uma interpretação pode

ser resumido em duas questões básicas: numa estrutura musical, em quais

pontos deve ser baseada a condução da interpretação? Qual o papel do

intérprete na descoberta e projeção de elementos essenciais à direção e

continuidade da interpretação? Ele aborda a necessidade da análise do tempo,

não somente o tempo referente ao metrônomo, mas à aceleração e

desaceleração que ocorrem no decorrer da execução da obra ou mesmo em um

trecho.32 Para Berry, outro aspecto de suma importância que afigura uma atitude

ou intervenção na análise musical, é a observância ao tempo e à articulação que,

para ele, constituem-se em categorias essenciais na escolha e atitude

interpretativa. 33

Ocasionalmente, teóricos sugerem ou insistem em direções específicas

de performance baseadas em suas análises. Este fato gera posicionamentos

diferenciados relacionados à escolha de uma análise mais rígida limitada ao texto,

ou uma análise que englobe outros elementos subjetivos e extra-musicais. Neste

aspecto, expressa John Rink que a interpretação é obviamente uma conexão

entre o crítico e o intérprete; ambos, o crítico e o intérprete, quando defrontado

com um trabalho musical, dependem primeiro de toda intuição guiada pela

experiência, sendo que o intérprete não deve estar limitado a uma visão

idiossincrática, mas deve confiar na combinação de uma análise técnica do som

com uma relevante escola de musicologia.34

                                                
32 Wallace Berry, Musical Structure and Performance (Yale University, 1989), 3.
33  Ibid.
34  John Rink, The Practice of Performance (New York: Cambridge University, 1995), 243.
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 John Rink, ainda em seu livro The Practice of Performance, aborda

que existem duas correntes analíticas contraditórias. A primeira toma a partitura

como base de sua análise e interpretação, a segunda, de caráter pessimista,

levanta dúvidas se a análise e performance têm muito ou nada de substancial

para ofertar uma a outra. 35

 Com as diferentes linhas de análise, surgem possibilidades de

escolhas interpretativas pautadas nesta conexão entre a análise e performance,

gerando ferramentas analíticas na tentativa de auxiliar e/ou nortear a escolha

interpretativa. Tal fato é exemplificado por William Rothstein ao questionar qual

análise é a melhor, sugerindo, então, a análise baseada em motivos, a análise

métrica (incluindo versificação musical), a análise fraseológica, e a análise

Schenkeriana. 36

Quanto ao questionamento de Rothstein, surgem as perguntas: que

tipo de análise pode se adequar para o estudo de determinada obra? De que

forma tal abordagem pode auxiliar no processo da escolha interpretativa?  Tais

questionamentos foram certa vez respondidos por Diana Santiago:

“Cada intérprete deve buscar as metodologias analíticas que
mais se coadunem com sua personalidade no momento em
que vive e com a peça que pretende desvelar.
Indubitavelmente, a análise harmônica é necessária, mas a
que clarifique as estruturas – não aquela que somente dê
nome a acordes seguidos de acordes. O essencial é
percebermos a forma da obra e tentar transmiti-la tão
claramente quanto possível aos nossos ouvintes (...),
utilizando-nos dos recursos do nosso corpo e do nosso
instrumento, apoiados numa fundamentação teórica que
busque esquadrinhar todos os aspectos relacionados com a
obra em questão.” 37

                                                
35 Ibid., 254.
36 Ibid., 238.
37 Diana Santiago, “Sobre análise para executantes,” 84.
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Concluindo, tais referências de autoridades na área de análise e a

existência de tais processos composicionais específicos na partitura do concerto

viabilizam um estudo pautado em técnicas analíticas concernentes ao objetivo

desta pesquisa.
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CAPÍTULO II

A POLITONALIDADE DAS TECLAS BRANCAS E PRETAS

A politonalidade das teclas brancas e pretas caracteriza-se pelo uso

variado de padrões na combinação de teclas pretas e brancas, realizado

intencionalmente por Villa-Lobos de acordo com as necessidades estilísticas do

trecho, e por aspectos de conveniência da técnica pianística.  Segundo Lúcia

Barrenechea, em sua tese Heitor Villa-Lobos’ Hommage à Chopin: A Musical

Tribute, no início do século vinte os compositores que empregaram a

politonalidade e o uso de pentatônicos freqüentemente exploraram a relação de

tecla preta e branca. Cada compositor com seu estilo pessoal produziu diferentes

resultados com este procedimento composicional.38

Jamary Oliveira, em seu artigo Black Key versus White Key: A Villa-Lobos

Device:

A combinação de teclas pretas e brancas, entretanto, era uma
preocupação real de Villa-Lobos em suas peças, e, de fato, ele
desenvolveu este recurso até o extremo, com óbvias conseqüências
para seu próprio estilo.39

___________

39 “The combination of the black- and white-key notes, however, was
one of Villa-Lobos’s real concerns in his piano pieces, and, in fact, he
developed this device to the extreme, with obvious consequences to
his own style.”

 

                                                
38 Lúcia Barrenechea, “Heitor Villa-Lobos’ Hommage à Chopin: A Musical Tribute” (Tese de doutorado,

University of Iowa, 2000), 89.
39 Jamary Oliveira, “The Black Key versus White Key: A Villa-Lobos Device,” Latin American Music

Review (Spring/Summer 1984): 34.



22

22

Oliveira ainda aborda que é importante observar que o uso de tal artifício

composicional está relacionado diretamente com a produção pianística de Villa-

Lobos.

    Na análise do Concerto no. 1 para piano e orquestra de Villa-Lobos,

foram encontrados três tipos de uso da politonalidade, abrangendo tanto aspectos

melódicos como harmônicos no processo composicional desta obra. Tais tipos

são comentados a seguir:

1) Distribuição das teclas pretas e brancas para a mão esquerda e direita
separadamente:

Ex. 1. Gesto presente no primeiro movimento (c. 198-199).

A análise do motivo rítmico apresentado no exemplo 1, além da polirritmia,

também evidencia o uso da politonalidade estruturada por teclas brancas na parte

superior se contrapondo a teclas pretas na parte inferior, caracterizando o aspecto

melódico no uso da politonalidade. Outro fato que merece ser abordado é a

composição do acorde final deste trecho, que apresenta alternância entre tecla

preta e branca, desconsiderando a duplicação do lá bemol na parte inferior.

Analisando o fragmento abaixo retirado do segundo movimento:
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Ex. 2. Acordes em seqüência politonal (c. 136-138).

Constata-se, que neste fragmento, Villa-Lobos, além de explorar o registro

do piano proporcionando um rico efeito timbrístico, cria uma seqüência de

acordes todos em teclas brancas na parte superior do piano, contrapondo-se a

uma massa de acordes formados unicamente por teclas pretas na parte inferior.

Segundo Jamary Oliveira, este tipo de distribuição de teclas pretas e

brancas para a mão esquerda e direita separadamente, é certamente o mais

óbvio exemplo deste tipo de recurso técnico, evidenciando uma intencionalidade

do compositor.

A distribuição de teclas pretas e brancas para a mão esquerda e
direita, separadamente, é certamente o mais óbvio exemplo da
técnica. 40

________

40 “The distribuition of black- and- white-key notes for the left and right
hands, separately, is quite surely the most obvious example of the
technique.”

                                                
40 Jamary Oliveira, “The Black Key versus White Key: A Villa-Lobos Device,” 34.



24

24

Oliveira ainda aborda, que a combinação de teclas brancas na mão direita

e teclas pretas na esquerda caracteriza uma preferência de Villa-Lobos por ser

um aspecto de conveniência da técnica pianística.41 Uma outra forma de trabalhar

esta característica da politonalidade, está relacionada ao uso de oitavas

quebradas, articulando-se entre as mãos no piano, como ilustrado a seguir:

Ex. 3. Seqüência politonal (2o mov.) (c. 141).

Interessante notar, que este gesto guarda a condensação do uso

harmônico da politonalidade, exemplificada pelo acorde inicial tendo sua parte

inferior branca se contraponto à sua parte superior preta. A configuração inversa

se processa nas oitavas quebradas em movimento melódico e pode ser

encontrada na composição de significativo trecho que compõe a cadência (c. 277-

282, 298-301), com característica similar de combinação e agrupamento politonal

na formação de gesto bastante peculiar à criatividade do compositor (Ex. 4).

                                                
41 Ibid.
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   Ex. 4.  Fragmento politonal iniciado com a tecla branca (c. 299).

O compositor também pode variar a cor da nota inicial do movimento

alternado. Nos exemplos 3 e 4, o movimento é iniciado com a tecla branca, mas

analisando o fragmento no exemplo 23, percebe-se que a nota inicial do padrão

de alternância é preta. Tal fato vem demonstrar como em um mesmo trecho

podem ser encontradas diferentes formas de variação do uso deste recurso

técnico.

  O exemplo a seguir ilustra tal aplicação na formação do gesto pianístico,

de caráter melódico, que desempenha relevante papel no decurso do concerto:

     Ex. 5.  Arpejo de característica politonal executado pelo
                 piano no segundo movimento (c. 57).
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Este exemplo ilustra a politonalidade na formação de arpejos que se

adaptam eficazmente às mãos, em uma escrita idiomática, proporcionando assim,

uma execução cômoda para o intérprete.

A combinação contrária (grupo de teclas pretas na parte superior se

contrapondo ao de teclas brancas na parte inferior) é mais rara, mas pode ocorrer

de acordo com a necessidade contextual. Um arpejo contendo essas

características pode ser encontrado no compasso 140 referente ao segundo

movimento na parte executada pelo piano (Ex. 6):

Ex. 6.  Arpejo politonal.

Jamary Oliveira demonstra nos últimos compassos da música Baratinha de

papel de Villa-Lobos, o mesmo tipo de agrupamento exemplificado tanto na

formação de acordes, como na formação de linha melódica (formada por teclas

pretas) com acompanhamento em teclas brancas42.

O agrupamento de teclas preta na parte inferior e branca na superior também

pode ser executado por uma única mão, como exemplificado em relevante

fragmento rítmico do primeiro movimento, ilustrado no exemplo 7:

                                                
42 Jamary Oliveira, “The Black Key versus White Key: A Villa-Lobos Device,” 35 (ex. 1-2).
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Ex. 7. Presença de elementos politonais (c. 70-75).

A estrutura politonal expressa na formação do preenchimento harmônico (Ex.

7), apresenta uma progressão descendente de intervalos harmônicos de terça e

quarta mantendo o padrão de formação que utiliza teclas pretas na parte inferior e

teclas brancas na superior. Já a seqüência percussiva que surge nos compassos

203-207 referentes ao primeiro movimento (Ex. 8), também manifesta

característica politonal em relação a sua parte superior formada por terças

constituídas por teclas brancas se contrapondo à parte inferior de coloração

oposta, não se considerando a duplicação da nota pedal (sol) na parte inferior.
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Ex. 8. Seqüência rítmica de característica politonal (c. 205-206).

A alternância de acordes entre as mãos, que seguem este mesmo padrão de

uso da politonalidade, pode ser percebida na progressão executada pelo piano no

quarto movimento (Ex. 9), que explora o registro de forma rítmica e virtuosística,

com relevante aproximação ao estilo de Rachmaninoff.

   Ex. 9. Fragmento da progressão politonal constituída por acordes (c. 98-99).

2)  Alternância entre tecla preta e branca constituindo padrões variados de
combinação binária.

Na análise deste concerto, o padrão binário de alternância entre tecla preta e

branca é mais freqüente, sendo mais rara a utilização de padrões de três e quatro

notas. Dentro deste tipo de utilização da politonalidade, podemos ainda encontrar

dois subtipos importantes:

Seqüência politonal
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2.1) Dentro do padrão binário existe uma relação de dependência por
vizinhança entre as teclas pretas e brancas:

Ex. 10. Contraponto simétrico de característica politonal
         referente ao primeiro movimento (c.1-2).

Como observado no exemplo acima, toda a linha melódica executada pelos

violinos e violoncelos, que compõe o contraponto simétrico inicial do concerto,

está estruturada a partir da utilização da politonalidade das teclas brancas e

pretas. O agrupamento das teclas brancas, expresso em semínimas, compõe a

escala penta-sol formadora da parte superior do contraponto simétrico. Por

conseqüência, as teclas pretas, expressas em colcheias, compõem a escala

penta-fá sustenido. A sobreposição dessas escalas proporciona a estruturação de

uma seqüência melódica de caráter politonal baseada num padrão expresso pela

associação de uma tecla preta e sua vizinha branca. Sobre esse aspecto, explana

Jamary Oliveira:

Agrupamento de notas brancas formando a escala penta-sol

Agrupamento de notas pretas formando a escala penta-fá sustenido
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O conjunto completo de teclas brancas não aparece somente
na forma de escala, (...) mas também como combinações de
pentatônicos  ou outros conjuntos. 43

__________

43 “The complete white-key set appears not only in a straighforward
manner, scalewise, (...) but also as combinations of pentatonic or other
sets, (...).”

Pedro kröger em seu artigo O parâmetro altura no Rudepoema, de

Villa-Lobos, observa que no trato da melodia, aplica-se o uso distinto da

politonalidade das teclas brancas e pretas em dois aspectos. O primeiro

implica na utilização de conjuntos escalares, em geral esboçando uma escala

formada por partes de teclas em teclas brancas e partes em teclas pretas, e

pentatônicos, já que, o conjunto das teclas pretas sendo pentatônico, irá, é claro,

tender a gerar conjuntos pentatônicos nas teclas brancas. O segundo, o uso na

alternância entre teclas brancas e pretas como vizinhos (superiores ou inferiores).

44

No trecho referente ao primeiro movimento apresentado no exemplo 11 (c.

58-64), observa-se uma estrutura polifônica, sendo que a primeira voz apresenta,

nos seis primeiros compassos, um padrão binário de alternância baseado no

intervalo de quarta, que vai culminar, no compasso 64, em uma seqüência de

teclas pretas e brancas em relação de vizinhança. Essa relação foi anteriormente

exposta no desenho melódico do contraponto inicial do concerto (Ex. 10).
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Ex. 11. Presença de elementos politonais em voz superior e preenchimento harmônico.

Outro fato importante consiste na estruturação da voz intermediária

também baseada, em sua maioria, na alternância de tecla preta e branca. Não

podendo passar desapercebido, o padrão de alternância binária em feição

harmônica também pode ser encontrado no acorde presente no compasso 63 do

exemplo acima citado.

Na passagem referente aos compassos 76-99 do primeiro movimento, o

piano relaciona-se efetivamente com as cordas, executando um companhamento

que se baseia no gesto exemplificado a seguir:

Ex. 12. Gesto politonal formado a partir do contraponto inicial (c. 76).

                                                                                                                                                   
43 Jamary Oliveira, “The Black Key versus White Key: A Villa-Lobos Device,” 42.
44 Pedro Kröger, “O parâmetro altura no Rudepoema, de Villa-Lobos,” 40

Alternância
politonal

Preenchimento
politonal
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Esse gesto idiomático fundamenta-se no próprio contraponto inicial do

concerto, principalmente pelo fato de reapresentar a estrutural politonal de

alternância binária baseada na relação de vizinhança, tanto na voz superior como

na voz inferior que compõem a progressão de intervalos harmônicos, que

guardam a mesma característica politonal.

Outro exemplar deste tipo de uso da politonalidade pode ser encontrado

em trecho executado pelos violinos:

Ex. 13. Melodia orquestral executada pelos violinos no primeiro movimento (c. 76-78).

Essa linha melódica guarda nítido contorno referencial ao contraponto

simétrico inicial do concerto. Isso se dá pela importante influência estruturadora

relacionada a este tipo de uso da politonalidade.

Ainda no primeiro movimento, encontra-se um gesto constituído por

oitavas, que explora amplamente o registro do piano, proporcionando um singular

efeito que sugere uma aproximação com o estilo romântico, principalmente o de

Rachmaninoff (Ex. 14).

Alternância binária por vizinhança
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Ex. 14. Gesto virtuosístico no primeiro movimento com nítida referência
politonal ao contraponto inicial do concerto (c. 108-110).

Esse gesto também estrutura-se na vizinhança de tecla preta e branca. A

consciência dessa relação pelo intérprete pode ser de grande auxílio no processo

de associação e automação durante o desenvolvimento da performance.

Outra exuberante e virtuosística construção em escala formada pelas notas

do contraponto inicial do concerto, como expresso no oitavo exemplo, manifesta

semelhante padrão de alternância dual:

              Ex. 15. Seqüência politonal (c. 187-190, mov. 1)
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Importante observar, que nesta passagem Villa-Lobos condensa o

movimento melódico da voz inferior, acompanhando em movimento paralelo a

alternância binária entre a variação de intervalo de quinta e sexta (formado

unicamente por teclas pretas) e uma única tecla branca. Uma outra passagem no

terceiro movimento, que guarda estruturação similar, evidencia na parte superior,

intervalos de terça (formados por tecla branca e preta) que se alternam com

teclas brancas em progressão descendente, como ilustrado a seguir:

Ex. 16. Fragmento da seqüência politonal (c. 135-136).

Na parte inferior, pode-se perceber a utilização de intervalos de quarta

(formados unicamente por teclas pretas) em alternância com teclas brancas. Tal

fato demonstra como Villa-Lobos utiliza-se de intervalos de terça e quarta - muito

característico ao seu estilo - em combinação variada do recurso politonal.

 Esta expressão da politonalidade proporciona uma execução de fácil

assimilação, dedução do dedilhado e com boa acomodação à mão do executante.
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A introdução do segundo movimento reafirma a importância da

estruturação politonal proveniente do contraponto inicial do concerto como

demonstrado no exemplo a seguir:

Ex. 17. Variação do contraponto inicial (c. 4-5).

 

A parte superior desse contraponto (Ex. 17) está estruturada a partir de

intervalos harmônicos de quarta em nítida relação dual de politonalidade. Este

mesmo desenho motívico reaparece de forma variada nos fragmentos dos

exemplos 18 e 19. Neles, percebe-se não somente a utilização do padrão binário

de alternância, mas também, por conseqüência, o aspecto rítmico em Villa-Lobos

decorrente de tal associação, pois as teclas pretas estão correlacionadas ao

tempo fraco, contrapondo-se às teclas brancas em tempo forte.
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             Ex. 18. Passagem politonal executada pela orquestra no segundo movimento (c. 77).

O trecho referente ao exemplo 19 reapresenta o motivo inicial do concerto,

com sua textura ampliada para cinco vozes, mantendo as mesmas características

rítmicas e politonais.

Ex. 19. Seqüência politonal em cinco vozes (2o mov.) (c. 94-95).

O próximo exemplo (20) mostra-nos, na segunda seqüência demarcada no

gráfico, outro momento em que Villa-Lobos enfatiza a relação de alternância dual

por vizinhança. Tal momento exemplifica as múltiplas combinações no processo

de elaboração musical baseado em tal técnica.
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                Ex. 20. Passagem politonal referente ao piano (2o mov.) (c.133-134).

No exemplo seguinte, retirado do segundo movimento, a relação de

dependência na distribuição é também demonstrada na formação dos acordes

que se seguem:

          Ex. 21. Seqüência politonal finalizadora do segundo movimento (c. 143).

A passagem do piano nesse exemplo propicia uma condensação de dois

tipos de aplicação da técnica politonal. A primeira refere-se à seqüência

harmônica na parte superior, estruturada a partir da progressão de tríades pela

associação de notas vizinhas; a segunda aponta para uso do primeiro tipo de

Alternância por vizinhança    Alternância livre
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utilização da politonalidade abordado anteriormente, pois ao se observar a cabeça

dos tempos fortes, percebe-se, numa visão vertical, a formação de acordes

constituídos de teclas brancas na mão esquerda, se contraponto a acordes de

teclas pretas na mão direita. Este exemplo demonstra como diferentes tipos de

utilização desta técnica podem ser manipulados e combinados ao sabor da

criatividade de Villa-Lobos.

Na cadência referente ao terceiro movimento deste concerto, também foi

possível encontrar tal tipo de utilização desta técnica, demonstrando o poder

motívico do contraponto inicial do concerto (Ex. 10). O gesto responsável pela

seqüência virtuosística que dá início à cadência está todo estruturado a partir da

alternância binária:

       Ex. 22. Fragmento politonal da cadência (c. 276-281).

A forma reduzida da passagem na cadência contém este gesto (c. 276-

281), como demonstra o exemplo a seguir:
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Ex. 23. Forma reduzida do trecho (cadência, c. 276-281).

Tal construção melódica expressa claramente o uso da politonalidade

baseada na associação de vizinhança entre tecla preta e branca, o que reforça a

aproximação gestual com o contraponto inicial do concerto (vide ex. 10).

Analisando o exemplo acima, percebe-se nas áreas demarcadas, a inversão da

ordem inicial na associação de tecla preta e branca, pois nos trechos

demarcados, a tecla branca inicia o processo de alternância binária.

Toda a amostragem referente a este segundo tipo de uso da politonalidade

das teclas brancas e pretas, evidencia sua utilidade na estruturação de

significativos trechos que compõem essencialmente o primeiro, segundo e

terceiro movimento.

2.2) Dentro do padrão binário não existe uma relação de dependência.

O conjunto formado pelas quatro notas iniciais do trecho demarcado no

exemplo acima expressa um padrão binário de alternância independente, pois

entre elas não se estabelece uma relação explícita a nível intervalar. Tal fato

Pequeno trecho de inversão na
ordem.

Inversão na ordem de combinação de preta e branca.
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também pode ser apreciado no quarto movimento deste concerto, onde os

violoncelos e contrabaixos executam uma curta melodia explicitada a seguir:

Ex. 24. Forma reduzida da seqüência politonal (c. 94-97).

3) Padrão ternário de combinação entre tecla preta e branca.

Este tipo de utilização da politonalidade está expresso em menor

quantidade ao longo do concerto.

      Ex. 25. Seqüência melódica de característica politonal (primeiro movimento, c. 65-69).

De forma implícita, pode-se perceber, mediante a análise do exemplo 25,

presença da politonalidade das teclas brancas e pretas de duas formas distintas:

� A primeira essencialmente melódica, pela presença de um padrão

ternário de alternância que está implícito nos grupos de
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semicolcheias que compõem a progressão descendente deste

trecho, como pode ser verificado na ilustração gráfica contida no

exemplo 25. Este padrão termina por constituir uma espécie de

motivo rítmico que se repete ao longo da estrutura melódica. Quanto

a este aspecto fundamenta Jamary Oliveira:

A combinação da alternância de cores com a subdivisão do
tempo, resulta em motivos rítmicos para serem repetidos ou
seqüenciados (...) De fato estas são alternações binárias
organizadas para produzir um padrão mais elaborado. 45

___________

45 “(...) the combination of color alternation with the beat
subdivision, resulting in rhythmic motivies to be repeated or
sequenced (...) As a matter of fact these are binary alternations
arranged so as to produce a more elaborate patttern.”

A aplicação rítmica da politonalidade, com motivos formados por

duas notas, pode ser percebida na estruturação politonal do

contraponto inicial deste concerto (vide exemplo 10) e em todos os

exemplos aqui abordados, que representam uma variação deste

contraponto.

� A segunda forma consiste na interessante interpolação de dois

acordes de nona, formados por cinco notas, um constituído somente

por teclas brancas e outro unicamente por teclas pretas, como

ilustrado no exemplo a seguir:

                                                
45 Jamary Oliveira, “The Black Key versus White Key: A Villa-Lobos Device,” 38.
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Ex. 26.  Acordes com relação politonal interporlativa.

Estes acordes foram obtidos a partir do agrupamento seletivo das notas

que estruturam a seqüência melódica descendente exemplicitada no

exemplo 25. É importante notar, que as notas que compõem os acordes

possuem uma relação de vizinhança entre teclapreta e branca,

demonstrando a utilização harmônica da politonalidade.

Essas duas formas de percepção do recurso politonal enfatizam uma

condensação do primeiro e segundo tipo no uso da politonalidade.

Pode-se também encontrar a forma inversa deste padrão na combinação

de duas teclas brancas seguidas de uma tecla preta (Ex. 27).
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Ex. 27. Seqüência referente à parte do piano (seg. mov., 96-97).

Uma significativa passagem executada pelos violinos e violoncelos no

segundo movimento apresenta uma gama de variação do padrão ternário de

combinação de teclas pretas e brancas, como explicitado a seguir:

   Ex. 28. Combinações a três notas referentes aos violoncelos e violinos (c. 131-132).

É importante observar que o compasso 132 termina com uma seqüência

melódica politonal baseada no segundo tipo de utilização desta técnica já

abordado nesse capítulo. Villa-Lobos parece querer sempre reforçar a importância

matriz do contraponto simétrico inicial do concerto.

(PPB) (BPP)

(PBPB)
(BPP) (PBB)
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Ainda no segundo movimento, os violinos executam uma seqüência

politonal ascendente, como exemplificado a seguir:

Ex. 29. Seqüência politonal (c. 202-204).

Em tal passagem observa-se um padrão raro de combinação composto por

quatro notas, formado por duas teclas brancas antecedendo duas teclas pretas.

Mediante a análise dos dados apresentados pode-se dizer que Villa-Lobos

aplica, de forma criativa e condensada, os aspectos melódicos, harmônicos e

rítmicos do recurso politonal.
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CAPÍTULO III

COERÊNCIA MOTÍVICA

PRIMEIRO MOVIMENTO

A análise aqui apresentada objetiva demonstrar que a construção melódica

do primeiro movimento está sedimentada fundamentalmente no contraponto

inicial, executado pelos violinos, que abre a introdução orquestral, derivando os

demais motivos que surgem no primeiro movimento.

Os dados aqui levantados não pretendem afirmar a intencionalidade de

Villa-Lobos no uso e manipulação dos conjuntos, mas que tal elemento de

coerência está implícito em estruturas subjacentes à concepção melódica e

harmônica expressa nessa obra.

No decurso da análise, são comentados aspectos estilísticos, timbrísticos,

rítmicos e melódicos de partes isoladas, como sua relação com as seções.

Quanto ao aspecto formal, o primeiro movimento está dividido em três

grandes seções:

                 Tabela 1. Características das seções do primeiro movimento.

X [c. 1-57]:
Apresentação dos três motivos importantes
denominados A, B e C na edificação do
concerto.

Y[58-193] Desenvolvimento de elementos

Z[194-254] Surgimento de novos elementos rítmicos e
re-exposição do motivo principal.
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Seção X (c. 1-57)

A seção “X”, que se inicia com uma introdução orquestral, guarda relevante

papel na apresentação de três motivos importantes no desenvolvimento do

concerto.

Motivo A

Este motivo (c.1-4) em forma de contraponto simétrico a três vozes,

apresenta uma parte superior ascendente, executada pelos primeiros e segundos

violinos e, por conseguinte, uma parte simétrica descendente, tocada pelos

violoncelos e baixos, erguida sob um baixo em sol, que através de procedimentos

melódicos e harmônicos vai estar presente ao longo de toda a peça.

Ex. 30. Motivo A formado por um contraponto simétrico a três vozes
       (primeiro mov., c. 1-4).

(7-4)

(7-5) (7-5)

(7-11)

(4-3) (4-1)(4-1)
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Como observado no gráfico acima, a voz superior deste contraponto é

subdividida em duas partes: a primeira corresponde ao conjunto (7-4), a segunda

corresponde ao conjunto (7-11). As partes que compõem a voz inferior expressam

o conjunto (7-5). A nota sol que inicia o contraponto constitui um trítono com as

notas coincidentes: dó sustenido na voz superior e ré bemol na inferior. Este

trítono é reapresentado na composição do trecho demonstrado no exemplo 42.

O conjunto (5-35) que está oculto no desenho melódico deste contraponto

corresponde a um elemento estruturador essencial neste motivo, pois é

responsável pelo agrupamento das teclas brancas, expressas em semínimas, que

compõem a escala penta-sol formadora da parte superior do contraponto

simétrico. Por conseqüência, as teclas pretas, expressas em colcheias, que

compõem este motivo, também seguem a mesma estruturação baseada nesse

conjunto, formando a escala penta-fá sustenido. Esta configuração também se

aplica à parte inferior do contraponto (Ex. 31).

Ex. 31. Escalas penta-sol e penta-fá sustenido.

Penta-sol (5-35)

Penta-fá
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A sobreposição dessas escalas proporciona a estruturação de uma

seqüência melódica de caráter politonal baseada num padrão expresso pela

associação de uma tecla preta e sua vizinha branca (como explanado no capítulo

II). A estruturação da politonalidade das teclas pretas e brancas neste contraponto

é gerada também pela associação dos conjuntos (4-1) [0123], que é responsável

pelo cromatismo, e o (4-3) [0134] caracterizando a quebra do cromatismo a partir

da quinta nota, gerando um intervalo de segunda maior, como evidenciado no

exemplo 30.

Os intervalos: segunda menor, presentes no cromatismo; o de segunda

maior, terça maior, quarta justa, quinta justa e sexta maior que podem ser

observados na análise da escala penta-sol (vide Ex. 31), constituem importantes

demarcadores da influência motívica do motivo A no decurso da obra.

Abrangendo os aspectos acima abordados, esta análise objetiva

demonstrar que os conjuntos que norteiam a estruturação do concerto estão

direta ou indiretamente relacionados com a escala decafônica estruturada pelo

conjunto [012345789A]:

Ex. 32. Escala estrutural do contraponto simétrico exposto
no exemplo 30.
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Em suma, esta escala estrutura o contraponto simétrico inicial que foi

caracterizado como motivo A, proporcionando uma concepção estrutural do

concerto baseada na coerência e unidade motívica a abranger aspectos

melódicos e harmônicos.

Motivo B

A preparação para a entrada do motivo B (c. 5-8) introduz uma seqüência

modulante baseada em estrutura rítmica sincopada, que vai servir de

acompanhamento para esse motivo.

O exemplo 34 evidencia uma análise detalhada da linha melódica

correspondente ao motivo B. Esse motivo é apresentado em rica textura

constituída por um acompanhamento sincopado em forma de acordes executados

pelas violas que é sustentado por um baixo ostinato, muito característico em Villa-

Lobos, realizado em uníssono pelos violoncelos e baixos.  Lúcia Barrenechea

observa que Villa-Lobos é um melodista privilegiado, pois ele dá importância a

este parâmetro de modo a dosar os elementos composicionais para que a

apresentação melódica seja a de maior efeito46.

                                                
46 Lúcia Barrenechea, “Heitor Villa-Lobos’ Hommage à Chopin: A Musical Tribute,” 62.
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O uso virtuosístico nas cordas proporciona um importante efeito no

aumento da textura evidenciada no exemplo 34. Tal prática parece ser uma

característica da escrita de Villa-Lobos, nesse aspecto comenta França a partir de

um estudo elaborado por Orrego Salas (Heitor Villa-Lobos, Figura, Obra e estilo,

Boletim Interamericano de Música, março de 1966):

Exigência de virtuosismo especialmente nos instrumentos de corda,
com o emprego de duplas, triplas e quádruplas cordas, de sucessão
elaborada de sons harmônicos e figurações muito rápidas. Isto é
freqüente em quase todas as suas obras.47

Segundo Eero Tarasti, o primeiro movimento desse concerto, em relação à

textura do piano e orquestra e à estrutura formal rapisódica, possui nítida

aproximação com o estilo dos choros, principalmente com o décimo primeiro

Choro48. Em relação ao acompanhamento sincopado presente no exemplo 34, a

aproximação com o “Choro 11” é ilustrada no exemplo 33.

Ex. 33. Villa-Lobos: Choros No. 11, Lento, score no. 60, Max Eschig.

 

                                                
47 Eurico Nogueira França, Villa-Lobos: síntese crítica e biográfica (Rio de Janeiro: Mec/Museu Villa-

Lobos, 1970): 23-24.
48 Eero Tarasti, Heitor Villa-Lobos: The Life and Works ,341.



51

51

Tanto a linha melódica relativa ao motivo B como o acompanhamento

erguido sobre o baixo ostinato (Ex. 34), evidenciam uma gama de conjuntos de

importante função motívica que estarão presentes no processo analítico de todo o

concerto. Pode-se observar que as formas primas dos conjuntos apresentados,

relativos ao motivo B, estão integralmente relacionadas com o conjunto formador

do motivo A, como ilustra a tabela 2.

Vale ressaltar a importante presença do conjunto (4-1) caracterizando o

contorno melódico inicial do motivo B; os conjuntos (4-10) e (6-33) terão

importante papel na estruturação melódica do motivo C como será analisado no

exemplo 40. Já os conjuntos (7-25) e seu complementar (5-5), o (6-Z25) e seu

subconjunto (5-23), como o (9-11) vão compor significativas estruturas melódicas

relativas ao segundo e terceiro movimento. Conforme a análise das combinações

da forma prima desses conjuntos em relação à escala decafônica formadora do

motivo A, pode-se conceber que o material motívico utilizado para a estruturação

do motivo B é proveniente na íntegra da escala geratriz do contraponto inicial do

concerto.
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Ex. 34. Gráfico relativo à análise do motivo B (c. 9-23).

(4-1)

(4-14)

(4-10)

(6-Z25)

(5-23)

(5-10) (5-25)

(7-23)

Importante notar que (4-1) + (4-14)= (7-Z36)

Importante notar que (4-10) + (6-Z25)= (7-11)

(6-Z23)

(6-33)

   (5-26)

(6-Z39)

(7-25)

c. 9

c. 13

c. 17

c. 21

(7-Z38) (6-Z25)

(6-Z10)

(8-5)

(5-23)

(6-Z11) (6-27)

(5-25)
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Tabela 2. Quadro relacional dos conjuntos mais representativos do motivo B (Ex. 3).

Execução Conjunto Combinações no motivo A
Violinos (4-1) [0123] [1234] [2345] [789A]

Violinos (4-14) [8013] [A015] [0237] [0457] [5780]
[59A0] [9124] [1348] [A235] [2459]

[79A2] [378A]
Violinos (4-10) [A013] [0235] [79A0] [2457] [578A]

Violinos (6-Z25) [78A013] [578A01] [023578]
[9A0235] [79A023] [4579A0]

[23578A] [24579A]
Baixo ostinato + acordes (7-Z38) [0124578] [9A01345] [89A0134]

[1245789]
Baixo ostinato + acordes (7-23) [A012357] [8A01235] [0234579]

[A023457] [5789A02]
[35789A0]

Baixo ostinato + acordes (6-Z11) [012457] [79A012] [A01345]
[89A013] [245789] [34578A]

Baixo ostinato + acordes (6-27) [A01347] [79A014] [12457A]
[4578A1]

Baixo ostinato + acordes (9-11) [01235679A] [789A01245]
[345789A01]

Baixo ostinato + acordes (6-Z39) [023458]  [901235] [023458]
[4789A0] [5789A1]

Baixo ostinato (5-10) [01346] [A0134] [9A013] [79A01]
[12457] [24578] [4578A]

Baixo ostinato (5-25) [02358] [7A013] [02358] [90235]
[79A03] [479A0] [578A1] [2457A]

[2578A]
Baixo ostinato (6-Z10) [A01245] [9A0124] [013457]

[134578]
Baixo ostinato (5-23) [02357] [A0135] [8A013] [02357]

[A0235] [02457] [79A02] [578A0]
[579A0] [24579] [3578A]

Baixo ostinato (6-Z23) [023568] [79A013] [24578A]
Baixo ostinato (6-33) [023579]  [A01357] [023579]

[8A0235] [A02457] [79A024]
[578A02]  [3579A0] [13578A]

Baixo ostinato (5-26) [02458] [90135] [8A014] [02458]
[478A0] [14579] [579A1]

Baixo ostinato (7-25) [0234679]  [A012457] [79A0124]
[A013457] [134578A]

 Analisando a escala composta pelas notas da linha melódica executada

pelos violinos no motivo B, verifica-se a presença do importante conjunto (8-2)

(Ex. 35).
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Ex. 35. Conjunto de oito sons expressando a forma prima [01234568] (8-2)
do motivo B referente ao (Ex. 34).

Ex. 36. Conjuntos oriundos da escala estruturadora do motivo B

Tanto o conjunto (4-23) como o (4-11) se relacionam com o motivo A pelo

fato de serem subconjuntos do conjunto (7-11), formador da segunda parte

correspondente à voz superior do contraponto simétrico (vide exemplo 30).

No compasso 23, na parte orquestral, encontra-se uma seqüência

ascendente e percussiva sob um pedal em sol sustenido. Toda essa seqüência

está estruturada a partir da escala executada pelos fagotes (Ex. 37).

Ex. 37. Melodia estruturadora da seqüência percussiva (c. 23-24).

(4-23) (4-11)

(8-2)

(9-11)
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Essa coleção expressa a forma prima do conjunto (9-11), que constitui um

subconjunto do motivo A em três combinações: [01235679A] [789A01245]

[345789A01]. O conjunto (9-11) também representa uma sutil referência ao

motivo B, pelo fato de compor o acompanhamento sincopado deste motivo no

compasso 17 (vide Ex. 34).

Motivo C

A seqüência rítmica de acordes alternados (c. 31-35) realizada pelos

violinos e violas, e composta por acordes formados predominantemente por

intervalos de quinta e quarta, que guarda uma referência ao contraponto da

introdução (motivo A) pela presença do subconjunto (8-17) em sua estruturação,

como evidencia o exemplo 38.

               Ex. 38. Fragmento da seqüência formada por acordes (c. 33-35).

(8-17)
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Essa seqüência realiza a função de explorar o registro e realizar uma

ponte para a entrada do piano, sobre uma nota pedal em ré sustenido,

apresentando o motivo C (Ex. 39).

Ex. 39. Entrada do piano contendo o motivo C (c. 35-40).

Esse motivo delineia um contorno melódico, baseado no modo eólio,

iniciando com um confronto politonal entre um baixo formado por uma tecla preta

e um acorde formado por teclas brancas (Vide exemplo acima, c. 35). Este gesto

constituído pela alternância de acordes ou a relação de nota contra acorde é

bastante utilizado por Villa-Lobos, e será mais detalhadamente abordado na

análise da cadência no cap. IV. Numa visão vertical, este motivo é estruturado em

acordes de seis sons, predominantemente dissonantes, que são formados pela

inclusão do baixo (D#), evidenciando uma progressão ascendente que enriquece

a textura e proporciona um efeito muito interessante quanto ao timbre. Em termos

de sonoridade, segundo Eero Tarasti, este motivo explora inteiramente a

superfície do teclado, não meramente de modo percussivo e linear, mas com o

objetivo de extrair um timbre especial, tendo como característica idiomática, o fato
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de ser perfeitamente adaptável à estrutura da mão49, Este fato sugere talvez a

preocupação técnica de Villa-Lobos com a execução cômoda para o intérprete,

favorecendo a acomodação da mão na produção de relaxamento necessário para

uma execução sonora e expressiva.

 Na análise da linha melodia condutora do motivo C, através de

seccionamento preservando o contorno melódico original, foram encontrados, em

nível mais interno, os conjuntos (3-6), (3-2) e (3-7), que vão estar presentes em

diversas estruturas no decurso do concerto (Ex. 40).

    Ex. 40. Melodia principal do motivo C, contendo conjuntos motívicos (c. 35-40).

 Como se pode observar, a presença do conjunto (4-10) tem fundamental

importância estrutural, que associado ao (4-22) constituem o conjunto (6-33)

caracterizado pela forma prima [023579].  O conjunto (6-33), além de ser

responsável pela estruturação do motivo C, realiza também um importante papel

relacional com o motivo A, pois sua forma prima está expressa em nove

combinações significativas (Ex. 41) em relação ao conjunto formador do motivo A

(Vide Ex. 32).

                                                
49 Tarasti, Heitor Villa-Lobos:The Life and Works, trad. Raimundo M. F. Filho (North Carolina: McFarland

& Company, 1995), 342.

(6-33)
(4-22)

(3-6)

(3-2) (3-2)
(3-7)

(4-10) (4-10)
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Ex. 41. Combinações de (6-33) no motivo A.

[023579] [A01357] [023579] [8A0235] [A02457] [79A024] [578A02]
[3579A0] [13578A]

Seção Y (c. 58-159)

Esta seção caracteriza-se pelo desenvolvimento dos elementos melódicos

e harmônicos expostos na seção “X” (c.1-57). Observar-se que a introdução

orquestral dessa seção (c.58-64) (Ex. 42)  aproxima-se com o contraponto inicial

do concerto, por dois aspectos:

a) As notas executadas pelos primeiros violinos formam os intervalo de

quarta aumentada (C-F#) e quinta diminuta (F#-C) (vide ex. 42) que são intervalos

característicos do motivo A como expresso no ex. 30.  Estes mesmos intervalos

estão presentes na composição do acorde inerente ao compasso 63, executado

pelos segundos violinos, violas e violoncelos.

b) O preenchimento melódico de característica cromática, expressa o

importante subconjunto motívico (4-1) [0123] nos compassos 62 e 64. A presença

do subconjunto (7-Z38) também reporta à influência motívica do motivo B, pois

este conjunto faz parte do seu acompanhamento como ilustrado nos exemplos 34

e Tabela 2.
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Ex. 42. Presença do conjunto (4-1) (c.58-64).

A entrada contrastante do piano, no compasso 65, evidencia uma nova e

importante estrutura rítmica, erguida sobre a nota sol bemol, que é responsável

pela formação de um relevante fragmento motívico, que será exposto de forma

mais delineada no início da seção “Z“ (c.194). Esse motivo rítmico dá consecução

a uma seqüência melódica intrincada, que guarda importante referência estrutural

em relação à introdução do concerto, como demonstrado no exemplo 43.

Ex. 43. Seqüência melódica de característica politonal (65-69).

Essa referência se dá pelo fato de que as notas que compõem

integralmente esses compassos formam exatamente a escala evidenciando a

forma prima [012345789A] geradora do contraponto simétrico que constitui o

motivo A.

[012345789A]

(4-1)
4a aum.

(4-1)

(7-Z38)
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O desfecho da seqüência apresentada no ex. 43, constitui um acorde

formado por quinta justa (parte inferior) e quarta aumentada (parte superior),

intervalos motívicos relacionados à presença motívica do motivo A.

 Do compasso 70 ao 75, a parte superior do piano apresenta uma linha

melódica, que se aproxima do fragmento rítmico referente ao compasso 63. Um

aspecto importante, é que esta linha melódica possui formação politonal

interpolativa, similar ao arpejo explicitado anteriormente já comentado no cap. II

(vide ex. 25), através da combinação de um acorde formado por três teclas

brancas e outro contendo cinco teclas pretas como ilustra o exemplo 44:

Ex. 44. Melodia principal e acordes constituintes (c. 70-75).

Observando-se o gráfico acima, percebe-se que essa melodia está

relacionada com o motivo A por duas formas:

� As notas que compõem esta melodia correspondem à forma prima do

subconjunto (8-26).

� As notas que compõem o acorde formado por teclas pretas, no exemplo

citado acima, apresenta o importante conjunto (5-35) que corresponde à

escala penta-fá sustenido formadora do motivo A, como exposto no

exemplo 30.

(8-26) (5-35)
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O preenchimento harmônico que está relacionado com a melodia

explicitada no exemplo 44, também se relaciona com o contraponto inicial do

concerto, pois existe a presença de dois conjuntos estruturais do motivo A – (4-3)

e (4-1) – ambos apresentados pela voz intermediária na parte superior executada

pelo piano, como mostrado no exemplo 45. Toda a parte superior referente aos

compassos 74-75 está estruturada a partir do subconjunto (7-2), cuja forma prima

está contida no motivo A em duas combinações: [0123457] [A012345].

Ex. 45. Presença de subconjuntos do motivo A (c. 70-75).

 Na passagem referente aos compassos 76-99, o piano relaciona-se

efetivamente com as cordas, executando um acompanhamento que se baseia no

gesto exemplificado a seguir:

(4-3) (4-1) (4-1)

(7-2)
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Ex. 46. Gesto formado a partir do contraponto inicial (c. 76).

Esse gesto idiomático fundamenta-se no próprio contraponto inicial do

concerto, sendo que adaptado ao piano de forma muito peculiar a Villa-Lobos.

Quanto a este aspecto, comenta Eero Tarasti:

Villa-Lobos gosta de escrever passagens bem adaptadas à
estrutura da mão: conseqüentemente, (...) a linha cromática e
simétrica do início muda posteriormente no piano.50

___________

 50 “Villa-Lobos likes to write passages well adpated to the
structure of the hand: therefore, (...) the cromatic, symmetrical
line of the beginning later changes in the piano.”

A função relativa a este gesto caracteriza-se pela exploração do registro

através da utilização de oitavas quebradas como forma de ligamento entre o baixo

e nota mais aguda. Este tipo de recurso é bastante peculiar a Villa-Lobos e

bastante utilizado ao longo do concerto.

A análise da melodia executada pelos violinos ilustrada a seguir:
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Ex. 47. Melodia orquestral estruturada pelo conjunto (9-7) (c. 76-78).

A linha melódica executada pelos violinos (Ex. 47) guarda nítido contorno

referencial ao motivo A, tanto pelo uso da politonalidade (vide cap. II, ex. 13) com

características similares às expostas no motivo A, como pelo fato de apresentar

o conjunto (9-7), subconjunto do motivo A, que vai exercer importante papel

relacional de continência aos demais conjuntos que serão apresentados no

decurso da seção Y (58-159). Esta idéia pode ser reforçada pela expressiva

melodia (c. 81-84) dos primeiros violinos, que conduz o acompanhamento

orquestral (Ex. 48).

Ex. 48. Acompanhamento orquestral contendo uma gama de conjuntos relacionados
 com o  conjunto (9-7) (c. 81-85).

                                                                                                                                                   
50 Eero Tarasti, Heitor Villa-Lobos: The Life and Works ,342

(9-7)

(7-25) (7-35)

(8-26)

(7-34)

(9-7)
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A melodia exposta no exemplo 48 evidencia uma amostragem de conjuntos

que se caracterizam como subconjuntos do conjunto (9-7).  Vale ressaltar que o

conjunto (7-35) tem relação direta com o motivo A, pois corresponde ao

complemento do conjunto (5-35) formador da escala penta-sol (vide Ex. 30). Uma

outra referência ao motivo B, pode ser feita pela ocorrência do conjunto (7-25),

que demonstra importância como elemento estruturador do baixo ostinato (Ex.

34), executado pelos violoncelos e baixos, referente aos compassos 19-22. Este

conjunto ainda caracteriza uma relação complementar com o conjunto (5-25) que

também contribui para a formação do baixo ostinato nos compassos (10 e 16). O

(8-26) e (7-34), ambos subconjuntos do motivo A, desempenham relevante papel

na formação de gestos pautados em escalas, que serão mais detalhadamente

abordadas posteriormente. O campo relacional, proporcionado pela presença

desses conjuntos, sugere uma condensação motívica oriunda da capacidade

criativa e articuladora de Villa-Lobos de mesclar elementos motívicos na produção

de melodias expressivas pelo seu caráter romântico.

O acompanhamento realizado pelo piano (c. 95-99) (Ex. 49) tem sua

textura adensada pelo acréscimo de acordes compostos por intervalos de quarta

e quinta. O gesto estrutural abordado anteriormente no exemplo 46 apresenta

aqui uma complementação rítmica.

Ex. 49. Gesto com textura ampliada (c. 95-96).
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Toda a linha melódica executada em uníssono pelos violinos e violas (c.

96-102) está estruturada integralmente pelo conjunto motívico (7-35), como pode

ser observado a seguir:

Ex. 50. Presença do conjunto (7-35) na melodia executada pela orquestra (c. 96-102).

Essa melodia, de caráter brilhante, que comuta para o enriquecimento da

textura no acompanhamento do piano, referencia-se ao motivo A não somente

por apresentar o subconjunto (7-35), já comentado anteriormente, mas também,

pelo fato dessa melodia apresentar predominantemente os intervalos de quarta e

quinta justa, e segunda maior.

Após uma seqüência rítmica ao piano formada por acordes que exploram o

registro de forma percussiva (c. 100 e 101), delineia-se na parte superior referente

ao piano, um interessante fragmento melódico (c. 102-104) (Ex. 51), que

evidencia novamente conjunto (9-7), abordado no exemplo 48, reafirmando assim

sua função estruturadora.

(7-35)
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          Ex. 51. Fragmento melódico contendo o conjunto (9-7) (c. 102-107).

Interessante notar que logo após a execução dessa melodia pelo piano, o

uníssono até então presente nas cordas é quebrado por um arpejo, compartilhado

pelos segundos violinos e violas (c. 103), que vai culminar em uma seqüência

melódica executada pelos primeiros violinos e baseada no importante conjunto

motívico do motivo A, o (4-1) [0123], como ilustrado no exemplo 52.

              Ex. 52. Linha melódica executa pelos violinos e violas (c. 103 e 104)

(9-7)

(4-1)
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Ainda no primeiro movimento, encontra-se um gesto, constituído por

oitavas (Ex. 53), que explora amplamente o registro do piano, proporcionando um

singular efeito, que sugere uma aproximação com o estilo romântico,

principalmente o de Rachmaninoff.

Ex. 53. Gesto virtuosístico referente ao motivo A (c. 108-110).

Essa seqüência é finalizada através da sucessão de acordes (vide c. 111-

112), proporcionando uma sonoridade dissonante que culmina com um lá

suspensivo dando a idéia de continuidade para a mudança de textura que se

processa no momento seguinte. Essa sucessão de acordes introduz uma espécie

de contraponto executado pela orquestra e estruturado, assim como a passagem

correspondente ao exemplo 53, pelo conjunto (6-Z19), que corresponde a um

subconjunto do já abordado (9-7), como ilustrado a seguir:

(6-Z19)
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Ex. 54. Contraponto estruturado pelo conjunto (6-Z19) (c. 111-113).

       É notável como Villa-Lobos trabalhou de forma eficaz as escalas para

explorar e unir registros distintos do piano, articulando-as através das mãos numa

espécie de scherzo baseado num criativo diálogo. Toda a passagem

correspondente aos compassos 114-145 evidencia predominantemente esta

característica.

Necessário lembrar que o conjunto (9-7) desempenha importante função

exemplificada no exemplo 55. A análise desse exemplo evidencia como uma

escala formada pelo conjunto (9-7) pode estruturar todos os conjuntos que

compõem as escalas na composição da parte do piano (c. 114-145). Mesmo

estando o conjunto (9-7) diretamente relacionado com o motivo A, um

subconjunto deste, o gráfico explicitado neste exemplo demonstra singular

referência ao motivo C pela presença do conjunto (8-22) complementar do

conjunto (4-22), que faz parte da construção desse motivo (vide ex. 40). O

conjunto (8-23) já apresenta outra importante relação com o motivo B, pois é

complemento do (4-23), que forma o conjunto das teclas pretas que compõem a

escala geratriz do motivo B, como exemplificado no exemplo 36. O conjunto (7-

(6-Z19)
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34) terá posterior papel na construção das longas escalas que finalizam o

concerto, como passagens relativas ao terceiro movimento.

Ex. 55. Gráfico ilustrando campo relacional com o conjunto (9-7) (c. 114-145).

(7-31) (8-27) (7-35) (8-23)

(8-26) (8-22) (7-34)

(9-7)

c. 126
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A tabela 3 corresponde a uma lista dos conjuntos relativos ao exemplo 55,

seguido dos compassos em que tais conjuntos estão presentes.

Tabela 3. Subconjuntos do conjunto (9-7).

Conjunto Compassos de ocorrência em escalas
(7-31) 115, 117
(7-34) 120, 130-131 ( na orquestra)
(7-35) 124, 126 (na orquestra), 135-136, 141
(8-22) 127, 129, 130-131
(8-23) 128, 134 (na orquestra)
(8-26) 125, 132-133
(8-27) 119, 139, 142
(9-7) 126, 137-138

Mediante os dados evidenciados acima, foi criado um gráfico ilustrativo da

presença desses conjuntos demonstrado a seguir:

Ex. 56. Gráfico baseado nos conjuntos evidenciados no ex. 55.

0

1

2

3

4

5

1

(7-31)

(7-34)

(7-35)

(8-22)

(8-23)

(8-26)

(8-27)

(9-7)



71

71

Como podemos observar, o conjunto (7-35), pelo seu maior grau de

ocorrência, juntamente com o conjunto (9-7), constituem fundamental referência

motívica ao contraponto simétrico relativo ao motivo A, demonstrando coerência

e unidade motívica através dos conjuntos constitutivos da passagem analisada (c.

114-145).

No compasso 144, na parte do piano, ocorre uma redução do andamento

com a indicação “MENO”, preparatória para a entrada de elemento rítmico, que

expressa uma referência ao acompanhamento sincopado, condutor do motivo

principal na introdução orquestral.

Esta passagem também explora recursos de registro com os baixos pedais

característicos de efeito tímbrístico em Villa-Lobos. Dessa forma, o compositor

cria uma atmosfera percussiva, rica em textura, que vai servir de base para o

surgimento de uma melodia expressiva, que é delineada em registro agudo.

Tanto o acompanhamento ritmado, como a estrutura intervalar da melodia

fazem referência ao motivo B, motivo principal exposto no exemplo 34, servindo,

talvez, como prelúdio da reexposição do motivo principal na parte do piano, no

compasso 162.

Essa relação é perceptível, quando se observa a presença da forma prima

do motivo B [01234568] (8-2), logo no início do “MENO” (Ex. 57).
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           Ex. 57. Seqüência melódica contendo o conjunto (8-2) (c. 144-145).

Através deste gesto, o compositor explora de forma percussiva a região

grave do piano, causando um singular efeito contrastante com a expressiva

melodia em registro agudo, que será exposta primeiramente pelos violinos (c.

147-148) e posteriormente pelo piano, como ilustrado a seguir:

Ex. 58. Linha melódica executada pelo piano (c.152- 159).

(8-2)

(8-2)

(5-26) (5-23)

(6-Z24) (7-35) (6-Z25)
(7-35)

(8-2)
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Nessa melodia, percebe-se um reforço do motivo B pela presença do

conjunto (5-23), que está contido no conjunto (6-Z25) com singular importância

estrutural na última semifrase do motivo B (vide Ex. 34). Já os subconjuntos (6-

Z24), (5-26) e principalmente o importante (7-35) estão mais diretamente

relacionados com o motivo A.

A linha condutora executada pelo baixo referente à voz superior executada

ao piano (c. 144-160), guarda uma subjacente referência ao contraponto simétrico

do motivo A, pela presença do subconjunto (7-15) [0123567], como evidenciado

no exemplo 59.

Ex. 59. Linha do baixo pedal ao piano formando o conjunto (7-15) (c. 144-160).

Nota-se então, na análise dos exemplos 58 e 59, uma condensação

motívica, onde a melodia expressiva, de forte influência do motivo B, é conduzida

por uma linha do baixo bastante caracterizada pelo motivo A, que além de conter

os conjuntos abordados, funciona como uma espécie de pedal a conduzir toda a

estruturação melódica exposta anteriormente no exemplo 58.

 Novamente o motivo principal que corresponde ao motivo B é reexposto

(c.162-174), agora no piano, acompanhado por arpejos na parte inferior erguidos
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sobre um baixo pedal de caráter cromático. É de se perguntar se esta utilização

de um baixo com características cromáticas fundamentando a harmonia, não

estaria fazendo uma referência estilística ao compositor francês Debussy. Villa-

Lobos, principalmente durante sua fase inicial de composição, sofreu muita

influência deste compositor, com a utilização de escalas de tons inteiros,

cromatismo e a utilização de escalas menores sem a sensível. Neste período de

retorno a aspectos neoclássicos, esta referência seria proposital, enfatizando a

necessidade de uma concepção musical de cunho universal?

Tanto a forma de acompanhamento arpejado, associado ao baixo

cromático como a própria melodia do motivo B, aludem ao estilo de Tchaikvosky

e Rachmaninoff. Quanto a este aspecto, aborda Eero Tarasti:

O canto do tema principal retorna no piano. Ele é caracterizado pelo uso
de seqüências simples e a linha cromática descendente do baixo. Por
um lado a melodia alude à tradição de concerto criada por Tchaikovsky
e Rachmaninoff. 51

________

51 The singing main theme returns in piano. It is characterized by the use
of simple sequences and the chromatically descending line of the bass.
On the one hand the melody alludes to the concerto tradition created by
Tchaikovsky and Rachmaninoff (...).

          Ex. 60. Linha do baixo pedal caracterizando a forma prima do conjunto (9-7) (c. 162- 182).

                                                
51 Eero Tarasti, Heitor Villa-Lobos: The Life and Works, 343.

(9-7)

(4-1)
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 Nos compassos 162-174 (vide Ex. 60), encontra-se a presença de uma

característica de Villa-Lobos: a utilização de notas longas exercendo a função de

baixo pedal.

O mesmo conjunto (9-7), observado no exemplo 60, atua como elemento

estruturador dos demais subconjuntos apresentados na seção Y, como pode ser

reforçado pela análise já comentada no exemplo 55.  Tanto a presença do

conjunto (9-7), como o conjunto (4-1) sugerem que o contraponto inicial do

concerto, aqui correlacionado à linha do baixo, estaria conduzindo de forma

contrapontística a melodia principal relativa ao motivo B, o que nos induz a

pensar que o talento criativo de Villa-Lobos não teria engendrado tais estruturas

de forma meramente intuitiva.

 O compositor parece utilizar-se tanto de escalas como de arpejos para

interligar e explorar registros (Ex. 61).

Ex. 61 - Gestos interligando registros (c. 184-188).
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O gesto acima explicitado baseia-se em um arpejo do piano, integrando de

forma harmônica as duas mãos, o que torna sua execução perfeitamente cômoda,

facultando assim, uma fácil dedução do dedilhado a ser aplicado.  Esse gesto vai

estar presente de forma significativa ao longo do concerto e será abordado em

maior detalhe no capítulo IV.

A seqüência melódica, peculiar a Villa-Lobos, que se segue na parte do

piano (c. 191-193), apresenta um intervalo de segunda menor (2m), na sua parte

inferior, muito característico do motivo principal (Ex. 62).

Ex. 62. Fragmento que forma seqüência melódica (c. 191-193).

Outra característica motívica a ser observada (Ex. 62), caracterizando uma

referência ao motivo B, é a presença do conjunto (4-2) [0124], sendo este, um

conjunto complementar do (8-2), que tem como forma prima a escala geratriz do

motivo B.

O “Meno Mosso (pesante)” introduz um fragmento melódico (c. 194-195)

executado pelo piano, com um motivo rítmico muito similar ao já exposto na seção

“X” (c. 65). Este motivo é trabalhado melodicamente e tem sua textura aumentada

(4-2)
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pelo acréscimo de um intervalo de sexta, tendo seu caráter rítmico acentuado

pelo uso de apogiaturas, como ilustrado a seguir:

Ex. 63. Gesto de caráter rítmico formado a partir do conjunto (4-10) (c. 198-199).

Esse motivo proporciona uma sonoridade permeada de dissonâncias e

com um fluxo rítmico interrompido por um acorde dissonante, em região

extremamente aguda. Esse acorde é bastante repetido ao longo do trecho

referente aos compassos 194-225, evidenciando duas relevantes características:

O efeito timbrístico do acorde contrasta com o contorno melódico do motivo

rítmico, pois explora o registro agudo do piano além de gerar um efeito harmônico

de tensão, pela sua dissonância, que vai ser sustentada através de todo este

trecho em nível crescente até culminar na reexposição do motivo B no compasso

226.

Como podemos perceber no exemplo 63, existe uma referência ao motivo

C no que diz respeito à especial presença do conjunto (6-33) - vide ex. 40 - como

elemento formador do motivo rítmico em análise. Mais interessante ainda é a

(4-10)
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presença desse mesmo conjunto ser reforçada na melodia executada pelos oboés

e fagotes (Ex. 64).

Ex. 64. Melodia executada pelos fagotes e oboés (c. 201).

 Em todo o trecho que se inicia no compasso 194, observa-se a relação

entre elementos rítmicos e melódicos de caráter motívico e o manuseio de efeitos

relativos ao timbre e à textura.

A passagem de caráter politonal – já abordada no cap. II – é realizada

pelos violinos (Ex. 65):

Ex. 65. Seqüência politonal (c. 202-204).

(6-33)

(4-25)
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Nessa passagem, observa-se também uma referência motívica ao

contraponto simétrico inicial do concerto, pela presença do subconjunto (4-25)

que estrutura a sucessão do padrão de duas teclas brancas antecedendo duas

teclas pretas. Nessa seqüência, portanto, o uso da politonalidade e a presença do

conjunto (4-25) reafirmam a importante influência do contraponto inicial do

concerto na composição de estruturas melódicas. A seqüência percussiva que

surge nos compassos 203-207 (Ex. 66) também manifesta relação com o motivo

A, pois as notas que compõe a parte superior associada às notas da parte

inferior, formam o conjunto (6-27), que é subconjunto do significativo conjunto (9-

7) – já abordado nos exemplos 55 e 56 deste capítulo – que por sua vez, é um

importante subconjunto do motivo A. A parte orquestral relativa a este trecho

evidencia uma rítmica representativa do acompanhamento do motivo B exposto

anteriormente na seção “x”.

       Ex. 66. Seqüência rítmica estruturada a partir do conjunto (6-27) (c. 205-206).

(6-27)
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No “a tempo” que se inicia no compasso 210, retorna o mesmo motivo

rítmico (vide Ex. 63) estruturado sob o acorde de F com décima terceira,

mantendo as mesmas características anteriormente explicitadas.

 Os compassos 224 e 225 (Ex. 67) demonstram uma significativa

sobreposição de escalas na parte do piano, onde a parte superior contém uma

escala de sol sustenido menor, com alteração descendente no segundo e quarto

grau, formada pelo conjunto (7-21), associada à parte inferior representada pelo

conjunto (7-35) que compõe a escala de si maior, como ilustrado no exemplo 67.

     Ex. 67. Sobreposição de escalas  de tonalidades distintas (c. 224-225).

Este recurso de sobreposição de escalas de tonalidades diferentes é

também encontrado nos compassos 246 e 247. Esses dois subconjuntos do

motivo A fazem alusão à sua força construtora de diversas estruturas do

concerto. Essa escala prepara o registro para a entrada da segunda e triunfante

reexposição, sendo o ponto culminante do concerto, onde o motivo principal

(7-21)

(7-35)
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(motivo B) é grandiosamente evidenciado na parte do piano. O uso de acordes

paralelos, contendo a linha melódica motivo B (Ex. 68), evidencia a exploração

do registro do piano, aproximando-se sugestivamente de Rachmaninoff e

Tchaikovsky.

Ex. 68. Fragmento extraído da reexposição do motivo B com textura
ampliada nos c.226-245.

 A utilização de escalas modais e cromatismo no acompanhamento

orquestral enfatiza a ampliação da textura, dando um caráter imponente que

muito lembra o estilo de Rachmaninoff pelo tratamento dado ao tema, como a

Debussy pelo nítido cromatismo realizado pela orquestra. Tal passagem denota

como Villa-Lobos consegue sintetizar diversos elementos tais como textura, altura

e ritmo, gerando um efeito timbrístico muito peculiar ao seu talento.

A reexposição se finda num acorde de ré sustenido com décima terceira (c.

249) na parte do piano. O sol sustenido é sustentado como pedal tanto pelo piano

como pela orquestra. Reaparece a escala de sol sustenido menor (Ex. 69), com

alteração descendente relativa ao quarto grau, formando o conjunto (7-21) já
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abordado no exemplo 67. Os dois acordes finais na parte do piano (c.253;254)

expressam uma relação politonal de vizinhança.

Ex. 69. Seqüência finalizadora do concerto. (c. 251-254).

Prepara-se dessa forma o âmbito harmônico do segundo movimento,

através de uma condensada referência motívica ao motivo A pela presença do

intervalo de terça menor formado pela nota sol e si bemol presentes na parte

superior do último compasso.

A análise desse movimento possibilitou a exposição de um campo motívico

relacional pautado nos motivos A, B e C apresentados na seção X, tendo como

elemento base, a escala decafônica que estrutura o contraponto inicial do

concerto, que será amplamente referenciada no decurso da análise dos demais

movimentos.

(7-21)

Relação politonal



83

83

SEGUNDO MOVIMENTO

O segundo movimento pode ser concebido formalmente em duas grandes

seções: X (c. 1-99) e Y (c. 100-144).

Este movimento dá consecução aos elementos oriundos do primeiro. Inicia-

se através do si bemol presente no último compasso do primeiro movimento e que

funciona como elo. O seu conteúdo harmônico e melódico guarda relação

motívica com o do primeiro movimento, como será demonstrado no decurso desta

análise. Tal fato pode ser percebido desde os primeiros compassos com a

presença de uma condensação motívica do motivo A representado pela

seqüência formada por intervalos de segunda menor, estando associada a um

acompanhamento sincopado (Harpas e Tímpanos) característico do motivo B

(Ex. 70).

Seção X (c. 1- 99)

                Ex. 70. Elementos motívicos no início do segundo movimento (c. 1-3).
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Neste exemplo está presente outra referência ao motivo A (vide ex. 30), o

intervalo de segunda menor (Bb - A), sendo tocado pelos primeiros violinos.

 Os fagotes I e II executam uma variação do motivo A que é seguida pela

exposição na íntegra deste motivo pelos Oboés.

Ao longo dos compassos 9-30, elementos do motivo C (vide ex. 40) são

trabalhados em forma de variação. Este motivo reaparece (c.16) em sua forma

original, sendo tocado pelas flautas.

Na escala referente à variação de elementos do motivo C:

Ex. 71. Forma prima do conjunto [013468] (6-Z24)
correspondente à voz superior (c.9-12).

Ocorre a presença do subconjunto formado pelo conjunto [0134] (4-3), que, por

sua vez, está contido na variação seguinte como demonstra o exemplo 72.

Ex. 72. Forma prima do conjunto [013457] (6-Z10)
relativa à voz superior (c.12-16).
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 A escala que compõe esta variação apresenta o conjunto (6-Z10) formado

pela forma prima [013457], que caracteriza-se  como um subconjunto do conjunto

[012345789A], o qual estrutura parte superior do motivo A (vide ex. 30).

O motivo C é reexposto pelas flautas em sua forma original (c. 16-20),

tendo fragmentos motívicos expostos em forma de diálogo entre as madeiras e as

cordas, seguindo-se então a entrada do piano (c. 21-30).

Sobre um baixo ostinato D (c. 31), Villa-Lobos cria uma ambiência sonora

contrastante em relação à textura executada pelos acordes ao piano, evocando à

entrada do piano no primeiro movimento. Uma análise da linha melódica na parte

superior relativa ao piano revela o cromatismo (B, Bb, A), e, principalmente, a

presença do conjunto (6-8) constituído na escala que engloba este trecho, como

ilustra exemplo a seguir:

Ex. 73. Forma prima do conjunto [023457] – (c. 31-38).

O conjunto (6-8) é um subconjunto do conjunto [012345789A] formador da

parte superior do motivo A. Outra condensação motívica pode ser percebida ao

longo dos compassos 39-46. O piano funciona como acompanhamento através de

semicolcheias que proporcionam um ritmo motor bem característico ao estilo de

Villa-Lobos. A nota inicial de cada tempo deste acompanhamento gera uma
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escala que na aparência do desenho melódico se assemelha com o motivo C,

mas que no conteúdo intervalar está mais relacionada como o motivo A, sendo o

conjunto (7-35) formador desta escala, um subconjunto do conjunto formador do

motivo A (ex. 74).

     Ex. 74. Forma prima [013568A] (7-35) (c. 39-46).

Esta escala está bem definida na parte inferior do piano, como na parte

referente aos primeiros violinos.

Na parte orquestral (c.38-46), encontra-se a melodia que é acompanhada

pela estrutura rítmica formada a partir da escala no ex. 74. A estruturação

intervalar desta melodia e seu acompanhamento orquestral sincopado

aproximam-se de forma significativa do motivo B (vide Ex. 34). Já no trecho

seguinte (c. 47-54), tanto o gesto formado por acordes alternados do piano, como

as variações melódicas executadas pela orquestra constituem importante

referência ao motivo C (vide ex. 40). Esta mistura motívica proporciona um rico

colorido que abrange aspectos rítmicos, melódicos, como também de textura,

registro e timbre.

Uma análise da escala referente às notas de maior duração da parte do

piano (Ex. 75), demonstra a presença do subconjunto motívico (4-3) [0134].



87

87

                    Ex. 75. Escala expressando a forma prima do conjunto [013478]
(6-Z19) – (c. 55-73).

O conjunto (6-Z19) caracteriza-se por ser um subconjunto da parte superior

do contraponto simétrico da abertura.

Um fragmento do motivo B é exposto no compasso 58 na parte superior

referente ao piano, como ilustrado a seguir:

                               Ex. 76. Fragmento do motivo B contendo o
       conjunto (5-23) [02357] (c. 58-59).

   Esse elemento é repetido no mesmo registro em cânone pelos primeiros

violinos. O conjunto (5-23), caracterizado pela forma prima [02357] (Ex. 7),

reafirma a influência do motivo B  por ser um subconjunto do conjunto (8-2)

[01234568] em duas combinações possíveis [13468] [13568], contudo, esse

(4-3)

(6-Z19)
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elemento está mais relacionado com o conjunto [01234578910] referente ao

motivo A, pois sua forma prima [02357] possui dez combinações possíveis como

subconjunto do motivo A: [A0135] [8A013] [02357] [A0235] [02457] [79A02]

[578A0] [579A0] [24579] [3578A].

    Ex. 77. Forma prima do conjunto [01234568A] (9-6) (c. 72-99).

A escala que evidencia a forma prima do conjunto (9-6) está formada pelas

notas melódicas mais longas em cada compasso (Ex. 77) executado pela

orquestra. Este conjunto detém a forma prima do conjunto (8-2), que é formador

do motivo B.

No gesto articulado ao piano em forma de arpejo iniciado com um intervalo

harmônico de quarta (Ex. 78), evidencia-se na parte superior ao piano, os

conjun]]tos (6-33), correspondendo ao conjunto estruturador do motivo C, que

juntamente com o conjunto (7-23) representam importantes subconjuntos do

motivo A.   

(8-2)

(9-6)
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         Ex. 78. Seqüência referente à parte do piano (c. 96-97).

Seção Y (100-144)

No “Poco Moderato” que se inicia no compasso 100, caracterizando o início

da seção “Y” , Villa-Lobos, na parte referente ao piano, introduz um trecho (c.100-

132) cuja melodia na voz superior, duplicada na parte orquestral pelos primeiros

violinos, é intercalada por uma voz intermediária arpejada e idiomática que se

apóia numa terceira voz constituída numa linha melódica inferior. O piano

funciona, também, como uma forma de elemento de ligação entre madeiras e

metais.

A escala deste trecho referente à linha melódica da voz superior no piano

(Ex. 79),

Ex. 79. Forma prima do conjunto [012345689A] (c. 100-132).

(7-23)(6-33)
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 corresponde a uma formação que engloba todas as notas da melodia superior,

denotando a  presença do motivo B, pois o seu conjunto formador [01234568] (8-

2) está contido nessa escala (Ex. 79) em três combinações (Ex. 80). Por sua vez,

a influênciado motivo A está caracterizada pelo conjunto (5-35) – importante

conjunto estruturador do contraponto inicial do concerto – contido em quatro

combinações (Ex. 81).

Ex. 80. Três combinações da forma prima do motivo B.

[01234568] [356789AB] [56789AB1]

Ex. 81. Quatro combinações da forma prima do conjunto (5-35).

[02479] [B1368] [68A13] [1358A]

A escala relativa à voz inferior, expressando a forma prima (Ex. 82),

Ex. 82. Forma prima do conjunto [012345678A] (c. 100-132).
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também evidencia uma relação mais direta como  o motivo C, pois o conjunto (6-

33) formador deste motivo, caracteriza-se como subconjunto desta escala em seis

significativas combinações: [A01357] [68A013] [8A0235] [A02457] [578A02]

[3568A0]. Tal fato evidencia a predominação da influência do motivo C sobre o

motivo B já que o (6-33) está presente neste motivo em cinco combinações:

[01234568] [A0123456] [02345678] [2345678A].

Outra característica importante está associada à influência motívica do

motivo A ao longo do desenho melódico da linha melódica executada pelo

contrabaixo ilustrada no exemplo 83.

                  Ex. 83. Forma prima do conjunto [012346789] (9-5) (c. 100-132).

A forma prima deste conjunto não se caracteriza como subconjunto do

motivo B, mas estabelece um relacionamento com o motivo A expresso em

duas combinações além da sua forma prima: [789A01234] [12345789A].

Essa correlação motívica também pode ser verificada em melodia

executada por violinos e violoncelos (Ex. 84), onde são mostrados os conjuntos

(8-26), (7-32) e (7-23), todos subconjuntos do motivo A.
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Ex. 84. Presença de subconjuntos do motivo A (c. 131-132).

.A passagem politonal executada pelo piano (Ex. 85) apresenta importante

condensação de conjuntos.

Ex. 85. Passagem executada pelo piano (c.133-134).

(4-12) (8-6)

(4-1) (4-1)

(8-14) (7-32) (7-23)
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O conjunto (4-12) faz uma dupla referência, pois é subconjunto do motivo

B e mais significativamente do motivo A, pelo fato de estar contido neste motivo

em nove combinações: [0236] [9013] [A014] [A124] [1347] [1457] [79A1] [2458]

[478A].  Já o conjunto (8-6) é constituído pela associação de dois conjuntos (4-1),

cuja importância na estruturação do motivo A já foi abordada no primeiro

movimento. É relevante notar como os elementos motívicos e o próprio uso da

politonalidade se mesclam na criatividade do compositor.

A seqüência de acordes politonais (Ex. 86), já abordados no cap. II (Ex. 2),

demonstra como é marcante a influência do contraponto simétrico na composição

de estruturas harmônicas. O conjunto (8-6), já comentado no exemplo 85, aqui

reaparece compondo a seqüência em sua parte final. Já o (5-Z17) caracteriza-se

como subconjunto dos motivos A e B.

      Ex. 86. Acordes em seqüência contendo conjuntos motívicos (c. 136-138).

No acompanhamento orquestral deste trecho, os violinos reapresentam o

rítmo sincopado característico do motivo B. Já os contrabaixos, violoncelos e

(5-Z17) (8-6)
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posteriormente as violas executam uma escala politonal formada pelo

subconjunto (6-Z44) do motivo A (Ex. 87).

Ex. 87. Escala evidenciando conjunto motívico (c. 138).

Esta escala conduz ao desfecho do movimento pela seqüência virtuosística

realizada pelo piano:

                  Ex. 88. Seqüência politonal finalizadora deste movimento (c. 143).

Nessa passagem, o piano executa o contraponto de abertura do concerto

(motivo A) arrematando a teia de relações motívicas proveniente do primeiro

movimento e reafirmando a importância estrutural do motivo A.

(6-Z44)
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Os dados levantados acima, que se baseiam tanto na utilização da teoria

dos conjuntos, como no recurso composicional relativo ao uso da politonalidade

das teclas brancas e pretas, sugerem a coerência de Villa-Lobos na estruturação

do primeiro e segundo movimentos do primeiro concerto para piano orquestra,

revelando uma concepção de unidade que abrange os aspectos melódicos e

harmônicos ao longo desses movimentos.

TERCEIRO MOVIMENTO

Este movimento expressa a capacidade de transformação de Villa-Lobos

no que tange tanto a ambiência sonora – neste andante assume uma

característica mais reflexiva – como na manipulação de elementos motívicos que

foram bastante trabalhados nos movimentos anteriores. Eero Tarasti tece

comentários específicos sobre este movimento.

O estilo expressionista de todo o Andante representa um experimento
interessante na produção do compositor e novamente corporifica sua
versatilidade e habilidade para transformar. 52

________

52“The expressionist style of the whole Andante represents an interesting
experiment in the composer’s production and again embodies his
versatility and ability to transform.”

Como este concerto foi escrito num período de maturidade composicional

de Villa-Lobos, com uma forte tendência neoclássica, muitos elementos russos,

principalmente Rachmaninoff e Prokofiev, estavam presentes no contexto musical

                                                
52 Eero Tarasti, Heitor Villa-Lobos: The Life and Works (North Carolina: McFarland & Company, 1995),
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do compositor, proporcionando assim solo fértil para influências estilísticas em

sua música.

Eero Tarasti aborda que este movimento poderia ser aproximado ao

movimento lento do concerto póstumo para piano e orquestra de Prokofiev.

Tarasti ainda comenta que Villa-Lobos teria seguido uma linha composicional

muito próxima ao modelo  Rachmaninoff-Gershwiniano.53

Em temos formais, este movimento se estrutura numa forma binária

expressa em duas grandes seções: X (1-186) - Y(187-312).

Seção X (1-186)

Esta seção inicia-se com uma espécie de cantus firmus, com um contexto

harmônico que denota nítida influência da música francesa de Milhaud:

(...) um campo tonal ao etilo de Milhaud é criado no ensaio no. 1 onde
trompas, violoncelos e contrabaixos apresentam  o cantus firmus (...).54

________

54 “(...) a Milhaud-like tonal field is created in the score no. 1 where
horns, cellos and contrabasses present cantus firmus (...).”

Ex. 89. Cantus firmus executado pela orquestra  (c. 1-9).

                                                                                                                                                   
 344.

53 ibid.

Orq.



97

97

O desenho melódico correspondente ao cantus firmus (Ex. 89), apesar de

não demonstrar um contorno nitidamente relacionado com o motivo A, evidencia

uma relação muito peculiar com este motivo.

     Ex. 90. Escala evidenciando o conjunto (5-35) (c. 1-9).

A escala (Ex. 90) gerada pelas notas que compõem esse motivo revela a

presença do conjunto (5-35) [02479] que corresponde a um subconjunto contido

no cantus firmus. Tal fato pode ser atestado pelas seis combinações referentes à

forma prima [02479], contidas no conjunto formador do motivo A [012345789A],

como ilustrado a seguir:

      Ex. 91. Seis combinações referentes à forma prima do conjunto (5-35) (c. 1-9).

[02479] [57902] [A0257] [357A0] [8A035] [1358A]

Outra importante referência motívica ao motivo A pode ser encontrada,

também, em forma de contraponto simétrico, pela presença do conjunto [012345]

                                                                                                                                                   
54 ibid.
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(6-1), expresso inicialmente pelos primeiros violinos (Ex. 92), logo em seguida

transposto uma quinta justa ascendente pelos segundos violinos (c.13-15), e

finalmente executado uma segunda maior descendente pelas violas (c.16-18).

Ex. 92. Contraponto simétrico nas vozes extremas formando
o conjunto (6-1) (c. 10-12).

 Este cantus firmus também evidencia uma condensação motívica, pois seu

contorno melódico demonstra uma relação motívica com o motivo C,

corresponde à entrada do piano no c.35 do primeiro movimento. Esta relação não

é tão direta como a expressa no motivo A, pois a forma prima [02479] deste

canto está contida no motivo C em uma combinação somente [57902].

Da mesma forma que o cantus firmus era utilizado na idade média como

elemento melódico estruturador, Villa-Lobos faz uso desse elemento de coerência

polifônica, pois toda a primeira parte do terceiro movimento evidencia a sua

predominância motívica. Cânones entre os naipes da orquestra, como

demonstram os primeiros quarenta compassos desse movimento, expressam esta

escolha. A nítida relação motívica com o contraponto inicial do concerto (motivo

A), reforça a idéia de uma elaboração musical pautada num ideal de unidade e

coerência, a qual é fundamentada pelo ideal de universalismo que permeou o

contexto de criação dos concertos, principalmente a influência associada à figura

de Bach.
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A elaboração de acordes pejados por intervalos de quarta (Ex. 93),

sobretudo quarta justa, denota uma importante referência ao intervalo (A-D)

inerente à parte superior  do contraponto simétrico formador do motivo A.

              Ex. 93. Passagem executada pelos primeiros violinos e violas (c.25-26).

Nesse exemplo, uma importante referência ao motivo C está ocultada ao

longo da voz inferior dos acordes executados pelos primeiros violinos,

apresentado, de forma sutil, o subconjunto motívico (6-33) formador do motivo C.

Esta mesma referência intervalar – intervalo de quarta – ao motivo A

ocorre também em linha melódica mais abrangente. A partir da análise referente à

parte dos primeiros violinos (c.19-27), extrai-se, assim, a escala formadora do

conjunto [012345689 A] (Ex. 94).

Ex. 94. Escala  contendo o conjunto [012345689A] (c. 19-27).

(6-33)
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 O conjunto formador desta escala, por sua vez, contém as cinco

combinações (Ex. 95) da forma prima do conjunto (6-33), que estrutura a

formação do  motivo C.

Ex. 95. Combinações da forma prima [023579] referente ao motivo C.

[023579] [68A013] [8A0235] [3568A0] [13468A]

Na seqüência melódica descendente realizada nos compassos 37 a 39

pelos primeiros violinos (Ex. 96), observa-se primeiramente a formação do

conjunto (7-3) pelas notas que compõem o compasso 37. Este conjunto está

contido no motivo A [01234578910] em duas combinações: [0123458] e

[9012345]. No compasso 38 a formação do (6-Z3) [012356] revela mais um

subconjunto do motivo A, juntamente com o conjunto (6-22) em cinco

combinações: [012468] [8A0234] [89A024] [123579] [135789] e o (5-33) em três

combinações: [02468] [8A024] [13579].

Ex. 96. Conjuntos implícitos (c. 37-39).

(7-3)

(6-Z3)

(5-33)

(6-22)
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Estes primeiros quarenta compassos denotam a forma articulada como

Villa-Lobos implicitamente engendra uma rede de referências motívicas que se

afigura em um emaranhado de relações, onde o foco motívico está diretamente

relacionado com o contraponto simétrico constitutivo do motivo A.

A entrada do piano expressa um contraponto (c.42) entre a parte inferior

contendo elementos do cantus firmus introdutório do terceiro movimento,

mesclando-se com a parte superior contendo uma melodia que proporciona uma

idéia sonora de indeterminação. A linha melódica correspondente aos compassos

46-58 foi seccionada em seis semifrases denominadas: s1, s2 s3 s4, s5 e s6

como ilustra o exemplo abaixo:

Ex. 97. Parte superior do piano (c. 46-58).

A semifrase s1 expressa o conjunto (5-35), o qual estrutura o cantus firmus

introdutório do movimento (Ex. 89;90).  Dando consecução, a s2 já evidencia o

conjunto (5-Z18) [01457] que se relaciona com o motivo A, sendo subconjunto

deste em nove combinações (Ex. 98).

s1 s2 s3 s4 s5 s6
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Ex. 98. Combinações relativas ao conjunto (5-Z18) [01457].

[01457] [89013] [01457] [A0145] [9A124] [79A12] [13478] [24589][3478A]

As semifrases s3 e s5 expressam o conjunto (5-24) [01357], também

subconjunto do motivo A em sete combinações, como demonstrado a seguir:

Ex. 99. Combinações relativas ao conjunto (5-24) [01357].

[01357] [8A023] [A0245] [9A024] [78A02] [13578] [23579]

As notas que formam a s4 constituem o subconjunto (5-19). A referência

motívica mais relevante é a correspondente ao conjunto evidenciado pela s6, pois

as notas que o compõem proporcionam a forma prima geradora do conjunto (5-

29), que é relevante subconjunto do motivo A, pois está presente na forma prima

deste motivo em onze combinações: [01368] [57A01] [79023] [02578] [9A035]

[457A0] [12479] [8A134] [78A13] [2358A] [2479A].

  Na parte inferior do piano (c. 42-47), a linha melódica, com nítida

semelhança com o cantus firmus, denota também sua referência ao motivo A

pela presença do subconjunto (5-28) [02368] (Ex.100).

Ex. 100. Linha melódica expressando a forma prima do conjunto (5-28) (c.42-47).
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A análise da linha melódica referente ao acompanhamento das violas (Ex.

101) revela, em sua formação, um padrão de utilização dos conjuntos (3-2), (3-4)

e (3-6), os quais enfatizam, em um nível de maior detalhamento, a influência do

motivo B, e principalmente do motivo A, pela presença do subconjunto (3-4),

contendo o intervalo motívico de quarta justa, em quatorze combinações (Ex.102).

Ex. 101. Presença motívica dos conjuntos (3-2), (3-4) e (3-6) (c. 46-59).

Ex. 102. Combinações do conjunto (3-4) no motivo A.

[015] [801] [045] [780] [912] [891] [237] [A23] [9A2]
[348] [378] [459] [489] [59A]

Além do fato do conjunto (5-35) − relativo ao cantus firmus − como o

conjunto (6-33) − formador do motivo C − serem subconjuntos do motivo A como

já foi demonstrado, a análise dos dados levantados nesta passagem relativa às

(3-2)

(3-6) (3-4)
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semifrases s1-s5, como também, à parte que tange ao papel das violas e violinos

no acompanhamento orquestral, evidenciam a presença do contraponto inicial do

concerto na gênesis intervalar que as compõe.

Os elementos melódicos apresentados em s1-s5 são reapresentados a

partir do compasso 60 (Ex. 103), com um significativo aumento da textura na

parte do piano, em contraposição a uma singular diminuição da textura na parte

orquestral. O piano passa a ser acompanhado pelos metais (trompetes,

trombones e tubas).

                 Ex. 103. Aumento da textura no piano (c.60-62).

Outro desenho de característica cromática é exposto no compasso 74 (vide

ex. 104). Tal desenho possui nítida aproximação com o motivo A pela presença

preponderante do subconjunto (5-5) relativo às notas que compõem os

compassos c.74, 76 e 78.  Associando-se aos subconjuntos (5-Z37) (c.75 e 79) e

(6-Z36) (c.77), caracterizam-se como elementos modeladores dessa passagem.
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Ex. 104. Presença dos conjuntos (5-5), (5-Z37) e (6-Z36) (c. 74,75;77).

Uma outra característica muito peculiar a Villa-Lobos, que sugere uma

influência de Debussy, é a utilização de escalas cromáticas em diversas formas,

tanto para possibilitar efeitos de registro, textura e timbre (Ex. 105), como para

gerar uma condução harmônica no baixo (Ex. 106).

      Ex. 105. Seqüência cromática descendente (c. 80-83).

(5-5) (5-Z37) (6-Z36)

c.74 c.75 c.77
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      Ex. 106. Linha cromática condutora do baixo. (c. 110-115).

A linha melódica do cantus firmus constitui elemento de transformação que

é explorado pelo compositor de forma a intercalar-se com elementos motívicos

oriundos do primeiro movimento. Na passagem a seguir (Ex. 107), Villa-Lobos

transpõe, na parte inferior do piano, o cantus firmus para uma segunda menor

descendente. A textura é aumentada pelo acompanhamento em forma de

acordes, sobre o pedal Bb, executados pelas cordas e com a presença de escalas

executadas pelas flautas, piccolos, oboés e cornes ingleses (c. 86-102).

Ex. 107. Cantus Firmus transposto uma segunda menor descendente. (c. 86-93).

É também notória a presença do elemento motívico do motivo A expressa

tanto pela presença do cantus firmus, como pelos conjuntos geradores das

escalas executadas pelos instrumentos de sopro (Ex. 108). O motivo B está aqui

referenciado pela presença dos subconjuntos (6-Z25), (6-33) e (5-23). A presença

do conjunto (6-33) proporciona uma condensação motívica, pois este conjunto é

formador do motivo C.
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Ex. 108. Parte superior referente à orquestra

No piu mosso que se inicia no compasso 123, a linha melódica executada

pelo baixo, exerce um movimento cromático descendente (c.123-134), que é

duplicado pelas tenutas ao piano. Observa-se que esse movimento cromático é

acompanhado pelo piano através de arpejos que se afiguram como gestos

idiomáticos presentes nos movimentos anteriores, englobando as notas dos

referentes compassos. Tais arpejos evidenciam a presença de conjuntos

motívicos tais como: (5-26) [02458] (c.123-126), (5-31) [01369] (c. 127-130), (5-

22) [01478] (c. 131-132) e (4-24) [0248] (c. 133-134). Os conjuntos (5-26) e (5-31)

são mais significativos como referência ao motivo A, por apresentarem seis

combinações a partir de sua forma prima.

Outra aproximação com o motivo A pode ser atestada pela presença dos

subconjuntos formados pela linha dos baixos, violoncelos e segundos violinos.

Observa-se no exemplo 109 a presença dos conjuntos: (4-27) (c.123-124), (4-24)

novamente exposto nos compassos 125-126, (4-28) (c.129-130) e o (4-19) (c.

(5-23) (6-Z25) (6-33)

(6-34)
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131-132). Os mais importantes conjuntos são o (4-19) e o (4-27), pois contêm dez

combinações relativas ao contraponto inicial do concerto.

Ex. 109. Presença de conjuntos motívicos (c. 123-134).

Ex. 110. Linha do baixo contendo a forma prima [0123457] (7-2).

 

A presença do subconjunto (7-2) na linha condutora do baixo na parte da

orquestra (c. 123-141) (Ex. 110) reforça a teia de relações motívicas que se

processa ao longo desse trecho. A introdução do breve moderato no compasso

142 expõe uma breve melodia – presença de novo elemento rítmico − executada

na voz superior ao piano pela mão direita, cujo contorno melódico é erguido pelo

subconjunto (6-Z24) do motivo A, como é ilustrado a seguir:
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Ex. 111. Linha melódica contendo a forma
prima do conjunto (6-Z24) [013468].

O Andante que se inicia no compasso 159 estrutura-se sobre elementos

motívicos já analisados no exemplo 97 O piano assume uma forma regular de

acompanhamento, em forma de trilo, constituído por acordes à base de intervalos

de terça, quarta, quinta e sexta, que representam também uma referência ao

motivo inicial do concerto.

Importantes gestos em forma de escala estão presentes na parte do piano,

funcionando, sobretudo, como elemento de ligação entre os naipes da orquestra.

Estes gestos demonstram estar estruturados sob a influência do motivo A. Tal

fato pode ser atestado ao se analisar a formação do último gesto (c.184-185) que

finaliza a primeira parte do terceiro movimento. É nítida a presença de elementos

motívicos na parte superior do piano agrupados em quiálteras compostas por seis

semicolcheias, que assumem singular disposição em relação aos tempos e às

formações de conjuntos como explicitado na tabela 4.

         Tabela 4. Gesto contendo conjuntos do motivo A (c. 185-185).

Compasso Tempos conjunto Combinações no motivo
A

183 primeiro+ segundo (6-Z11) 6
183 terceiro (6-33) 8 - Formador do motivo C
184 primeiro (6-Z24) 6

184
segundo (6-Z13) 2

184 terceiro (4-2) 8
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Concluindo, a análise da primeira parte do terceiro movimento, mediante os

dados obtidos, revela uma concepção de unidade e coerência baseada na

formação melódica do contraponto inicial do concerto, perpassando tanto

elementos mais específicos como escalas, arpejos e acordes, até linhas

melódicas e construções harmônicas mais abrangentes e significativas na

estruturação da primeira parte deste movimento.

Seção Y (187-312)

A melodia que caracteriza o início desta seção (c. 187-312) (Ex. 112), não

se distancia quanto à característica reflexiva do cantus firmus inicial. Neste

“Andantino (quase andante)” evidencia-se uma atmosfera romântica muito

aproximada ao estilo de Tchaikovsky, como ilustra Eero Tarasti:

O ensaio no. 12 serviria como uma boa ilustração da influência Russa
em Villa-Lobos: os breves comentários do uníssono nas cordas logo
antes a recapitulação da melodia e a métrica 5/8 completam o quadro
Tchaikovskiniano. 55

________

55“The score no. 12 would serve as a good ilustration of the Russian
influences in Villa-Lobos: the brief comments of the unison strings just
before the recapitulation of the melody and the 5/8 meter complete the
Tchaikovskian picture.“



111

111

.         Ex. 112. Melodia inicial da parte B executada pelo piano (c. 187-192).

Analisando a formação dos conjuntos motívicos a partir da melodia

polifônica exposta no exemplo acima, a presença do conjunto (5-23) na voz

superior faz uma referência significativa ao motivo B, pois o conjunto (5-23) é

subconjunto do conjunto (6-Z25) formador da última semifrase deste motivo (Ex.

113).

    Ex. 113. Última semifrase do motivo B, primeiro movimento
(c. 165-166).

Como se pode observar no exemplo 112, esta relação motívica reforça-se

ainda mais pela evidência do conjunto (4-11) e sua relação de complemento

referente ao conjunto (8-11), o qual engloba totalmente a linha melódica da voz

                                                                                                                                                   
55 Ibid., 345

(6-Z25)

(5-23)

(5-23)

(6-1) (8-11)

(4-3)

(4-11)
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inferior, correspondendo à adição do conjunto (6-1) com a segunda maior formada

pelas notas finais (mi bemol e ré bemol). O conjunto (4-11) é apresentado na voz

intermediária, sendo formado pelas notas (teclas brancas) que compõem a escala

estruturadora do motivo B, como ilustra o exemplo 114.

Ex. 114. Conjunto estruturador do motivo B [01234568]
e subconjunto (4-11) [0135].

A voz inferior da melodia exposta no exemplo 112 é duplicada pelo baixo

orquestral, gerando, assim, um interessante efeito relativo ao timbre e registro.

Esta linha melódica no baixo está estruturada a partir do conjunto (4-1) [0123],

pois o conjunto (6-1) contém o (4-1) em quatro significativas combinações: [0123]

[789A] [6789] [5678]. O conjunto (4-1), por sua vez, é responsável pelo

cromatismo formador do motivo A. O conjunto (4-3) [0134] corresponde à quebra

do cromatismo relativa à quinta nota da parte superior primeira do contraponto

inicial do concerto (A#,B,C#, D), parte esta formadora do motivo A. Esses dois

conjuntos − (4-1) e (4-3) − são fundamentos da estruturação politonal do motivo

A.

Mediante as caracterísicas neoclássicas presentes no período

composicional desse concerto e a influência da música de Bach no período pós
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1930 na obra do compositor, tanto no processo de educação musical – canto

orfeônico - como na composição das Bachianas, como já exposto na introdução

deste trabalho, possibilita uma sugestiva relação entre os conjuntos aqui

abordados e a composição motívica do tema principal da Bachiana no. 5.

  Uma análise da melodia principal da Bachiana nº 5 baseada no

seccionamento da mesma em quatorze semifrases, revela uma gama de

conjuntos contidos na estruturação melódica do concerto, principalmente do

terceiro movimento. O exemplo a seguir demonstra a lista de semifrases e seus

respectivos conjuntos, com sua relação motívica referente ao material motívico já

exposto até a presente análise (Tabela 5).

Tabela 5. Lista de conjuntos motívicos encontrados na Bachiana no.5 de Villa-Lobos.

SEMIFRASE NOTAS QUE COMPÕEM A
SEMIFRASE

CONJUNTO
ENCONTRADO

RELAÇÃO MOTÍVICA

1 C, E, D, C, D, F, E, D, C,B,C,
A (6-Z25) Constitui a última semifrase

do motivo B (Ex.113)
2 G, Bb, A, G, E,F,D (6-Z25) IDEM
3 F#, Eb, D, C, A, C, Bb (6-Z28) ?

4 C,D,C, Bb, A,G,A (5-23) Subconjunto de (6-Z25)
(Ex. 113)

5 Bb,C,D, C, Bb,A,G (5-23) IDEM
6 A, Bb,A,G,F,E,F (5-Z12) ?

7 G, A, B,A, G, F,E, D,E (6-33)
Formador do motivo C

(Ex. 115)
8 F,G,F,G,A,B,C,B,A (5-24) ?

9 B,A,G#,A,B,A,B,C# (4-11) Subconjunto formador do
motivo B (Ex. 114)

10 G,C#,G,F,E,F,D (5-10)

Conjunto formador da sexta
semifrase do motivo B
reexposto pelo piano

(Ex 116)

11 D,E,F,E,D,F,E,C,D,E,D,C,E,D (4-11) Subconjunto formador do
motivo B (Ex. 114)

12 B,C,D,C,B,D,C (3-2)
Presente no motivo B e C

(Ex. 116)

13 A,B,C,B,D,C,C,B,A (4-10)

Conjunto fortemente
estruturador do motivo C
(Ex. 115 ) e formador da

terceira semifrase do
motivo B (Ex. 117)

14 B,A,G#,A,B,A (3-2)
Presente no motivo B e C

(Ex. 34 e 115)



114

114

Os exemplos listados a seguir são relativos à referência motívica exposta

no quadro acima.

Ex. 115. Conjuntos formadores do motivo C (c. 35-39).

                            Ex. 116. Conjunto (5-10) formador da sexta semifrase do
motivo B apresentado pelo piano no primeiro

movimento (c. 172-173).

(6-33)
(4-22)

(3-6)

(3-2) (3-2)
(3-7)

(4-10) (4-10)

(5-10)
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                     Ex. 117. Conjunto (4-10) formador da terceira semifrase
do motivo B apresentado pelo piano no primeiro

movimento (c. 166-167).

Mediante observação dos dados obtidos na tabela 4, pode-se afirmar que

os conjuntos que estruturam a melodia principal da Bachiana número cinco de

Villa-Lobos, possuem nítida relação motívica com o material apresentado no

decurso desta análise, principalmente pela presença dos conjuntos: (6-Z25), (6-

33), (5-23), (5-10), (4-11) e (4-10), que constituem importantes elementos

estruturais dos motivos B e C. Convém lembrar que tais conjuntos explicitados

nesse exemplo são todos subconjuntos do contraponto simétrico que se afigura

como substrato melódico fundamental na edificação desse concerto, fazendo uma

possível e subjetiva homenagem ao compositor J. S. Bach.

 .

A melodia relativa à voz superior executada pela mão direita no piano (Ex.

118) expressa uma importante condensação motívica relacionada com os

motivos A e C, principalmente pela presença significativa dos conjuntos (4-1)

[0123] e o conjunto (4-3) [0134]. É importante enfatizar a presença do cantus

firmus exposto no início do movimento, inicialmente evidenciado no exemplo 112,

e reapresentado aqui pelo conjunto (5-35), o qual é constituído pelo conjunto

formado unicamente por teclas brancas ou pretas referente à parte superior do

(4-10)
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contraponto inicial do concerto. O conjunto (6-33) reafirma a presença do motivo

C (vide ex. 116) caracterizando, assim, a condensação motívica nessa passagem.

Ex.118. Melodia executada pelo piano. Fragmento correspondente à parte superior
(c. 195-202).

A linha do baixo executada pelo piano e que acompanha a melodia citada

acima − observar na partitura − está diretamente relacionada com o motivo A,

pois o cromatismo que nela existe, está erguido sob dois conjuntos (4-1) [0123],

formando em sua totalidade um conjunto de oito sons, que expressa a forma

prima do conjunto (8-1) (Ex. 119). Essa linha melódica no baixo funciona como

um pedal tanto abrangendo a questão melódica como conduzindo a progressão

harmônica.

Ex. 119. Linha melódica do baixo referente ao piano (c.195-202).

(4-1) (4-1)

(8-1)

(6-33) (4-1) (4-3) (5-35)
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Ao término da melodia referente ao exemplo 118, inicia-se o  piu mosso (c.

203-211) em compasso ternário, com conteúdo motívico já abordado na análise

do exemplo 104.

No “a tempo” que se inicia no compasso 213, a linha melódica que se

delineia no baixo orquestral (Ex. 120), duplicada ao piano, também funciona como

pedal, apresentando a forma prima do conjunto (7-11) [0134568], o qual é

responsável pela formação da escala heptatônica que compõe a parte superior do

contraponto simétrico inicial do concerto (Vide ex. 30), reafirmando de modo

substancial a presença implícita do motivo A como linha de base condutora para

a articulação dos conjuntos motívicos do concerto.

Ex. 120. Linha melódica referente ao baixo orquestral (c. 213-246).

(7-11)
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Ex. 121. Conjuntos imersos na estrutura melódica (c.215-218).

O conjunto (8-27) [0124578A] na parte do piano (Ex. 121) expressa-se

como subconjunto do motivo A. O conjunto (8-2) é secundado pelo conjunto (4-3)

– importante referência ao motivo A – e pelo conjunto (6-Z25) associado a seu

subconjunto (4-14), reafirmando a relação com o motivo B e sua referência

bachiana já demonstrada no exemplo 113.

A influência do motivo C pode ser atestada pela presença do conjunto (6-

33) [023579], que é responsável por sua formação. Tal elemento motívico

aparece primeiramente no compasso 216, como ilustra o exemplo 121. Este

elemento estrutura o acompanhamento orquestral e, logo em seguida, é

reapresentado na parte melódica executada pelo piano (Ex. 122).

(4-3)

(8-27)

(6-Z25)

(4-14)

(4-21)

(6-33)
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             Ex. 122. Ocorrência dos conjuntos relacionados ao motivo B (c. 219-222).

O subconjunto (5-23), apresentado acima, reporta novamente a referência

ao motivo B, que se articula com o (6-33) aqui apresentado, por ser subconjunto

deste, evidenciando em outro aspecto, uma forte referência do motivo C. Já o

conjunto (4-23), sutilmente presente no preenchimento harmônico na parte

superior, é um importante subconjunto responsável pela estruturação do motivo

B (vide ex. 36). Outra interessante relação está associada ao conjunto (7-34), pois

este se caracteriza como subconjunto do motivo A, formando uma escala

heptatônica de relevante importância (Ex. 123).

(5-23) (7-34) (6-33)

(4-23)

(6-Z23)
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Ex. 123. Coleção de sete notas expressando a forma prima (7-34) (c. 220).

Essa escala é reexposta no compasso 223, e bem claramente explicitada

no compasso 241. Esse fato induz à idéia de como Villa-Lobos utiliza o padrão

escalar como elemento de estruturação e coerência para sua criação, da mesma

forma que tal idéia pode ser aplicada à escala formadora do contraponto simétrico

inicial do concerto, funcionado como base melódica e harmônica do mesmo.

A seqüência melódica referente à parte do piano e que dá início ao Piu

mosso (c. 223), denota uma exploração do recurso pianístico referente à textura e

timbre, sobre um fá pedal que é duplicado pela orquestra. Essa seqüência baseia-

se na repetição do fragmento exposto no exemplo 124.

             Ex. 124. Fragmento estruturador da seqüência melódica dos c. 223-226.

(7-25)

(7-34)

(6-Z23)

(8-27)
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Como se pode observar no exemplo acima, este fragmento possui uma

condensação muito interessante em relação aos conjuntos (8-27) e (7-34). O

conjunto (7-34) engloba as notas em semicolcheias como explicitado no exemplo

acima, já a voz intermediária guarda o conjunto (7-25) que corresponde a um

subconjunto do (8-27), do mesmo modo que o conjunto (6-Z23), guardando a

mesma caraterística do exemplo 122, é responsável pela formação da parte

inferior executada pelo piano.

O mais importante, e que talvez passe desapercebido, é que tal

estruturação está baseada no seguinte fragmento melódico (Ex. 125).

Ex. 125. Fragmento melódico contendo o conjunto (4-10)
extraído da parte inferior do exemplo 124.

Sua forma prima esta relacionada ao conjunto (4-10), que possui

importante papel na estruturação do motivo C, e mais indiretamente com o

motivo B, como ilustram os exemplos 115 e 116 anteriormente abordados.

Esse fragmento melódico, também vai ser a base da estruturação dos

compassos na parte orquestral, gerando dois importantes subconjuntos do

conjunto (8-6) (Ex. 126).
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Ex.126. Fragmento formador da seqüência orquestral (c. 228-231).

O fragmento relativo ao exemplo 126 é responsável pela formação de toda

seqüência realizada pelos primeiros e segundos violinos (228-231). O conjunto (7-

25) estrutura a parte superior desse fragmento, enquanto o seu complementar (5-

25) é responsável pela formação da parte inferior. Ambos os conjuntos aqui

expostos, surgem em função de acompanhamento do elemento melódico

explicitado no exemplo 125.

Ex. 127. Presença de elementos motívicos na parte superior do piano (c. 235-238).

 Nos compassos 235-238 (Ex. 127), a presença do (8-26) reafirma a idéia

de sua função estruturadora.  O (6-Z47) relaciona-se por complementariedade

(7-25)

(5-25)

(8-22)

(6-33)

(6-Z47)
(8-26)
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com o conjunto (6-Z25), cujas características motívicas já foram expostas nos

exemplos 113.  A reincidência do conjunto (6-33) reafirma a influência do motivo

C, que é reexposto englobando as notas que compõem o compasso 238.

O importante conjunto (7-34) é responsável pela estruturação de toda a

seqüência referente à parte superior do piano, que se processa ao longo dos

compassos 241-246.

Na introdução do a tempo (c. 247), o piano executa importante papel de

ligação entre os naipes através do acompanhamento formado por um gesto

rítmico, constituído de oitavas quebradas, e bem peculiar a Villa-Lobos, o qual

explora o registro do piano. Esse gesto manifesta-se nos compassos 247- 252

sobre a nota Fá, e posteriormente nos compassos 259-263 sobre as notas si

bemol na parte inferior e si natural na parte superior, caracterizando um intervalo

de segunda menor que estrutura uma relação politonal de vizinhança.

No número 17 (c. 247-264) os elementos motívicos referem-se por

considerações abordadas no exemplo 112; por sua vez, o ensaio 18 (c. 265-275)

está baseado em fragmentos motívicos oriundos da seção “X” comentados na

análise do exemplo 104.

Concluindo, os dados aqui levantados com suas respectivas análises,

comutam para a idéia levantada por Pedro Kröger, de que é infundada a alcunha

de compositor “intuitivo” a Villa-Lobos, pois não raro sua criação está calcada

sobre um sólido aparato técnico, o que confere unidade e inteligibilidade às suas

composições.56

                                                
56 Pedro Kröger, “O parâmetro altura no Rudepoema, de Villa-Lobos,” Ictus 1 (dez., 1999): 163.
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QUARTO MOVIMENTO

O quarto movimento caracteriza-se pela figuração rítmica relacionada à

Polca. Este movimento pode ser concebido em três grandes seções como

explicitado no quadro a seguir:

Tabela 6. Seções do quarto movimento.

Seção Compassos Característica

X1 1-61
Exposição do motivo principal
pelo piano (c. 16-20) que será
desenvolvido na seção X2.

X2 62-195 Desenvolvimento do conteúdo
motívico exposto na seção X1.

X3 196-328
Reexposição transposta do
motivo proveniente da seção
x1.

Seção X1

Esta seção apresenta elementos melódicos presentes na introdução

orquestral, que associados ao motivo exposto pela entrada do piano, caracterizam

o substrato melódico e harmônico necessário para o desenvolvimento das demais

seções.

A introdução orquestral (c.1-16), revela um ritmo sincopado bem

característico de Villa-Lobos, que é articulado através de semicolcheias:
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Ex. 128. Fragmento reducional da introdução orquestral (c.1-4).

Como se pode perceber na estrutura acima, o intervalo de segunda menor é

bastante utilizado para gerar um ritmo motor, formado por semicolcheias, que é

executado principalmente pelos primeiros violinos, proporcionando tanto a

dinamização rítmica, como o aumento da textura no âmbito orquestral. Esse

desenho rítmico relaciona-se de forma contrapontística com a melodia condutora

executada pelos segundos violinos e violas, que por sua vez, possui uma divisão

rítmica nada convencional, como ilustra o exemplo 129.

Ex. 129. Melodia condutora da introdução orquestral contendo conjuntos motívicos (c. 1-15).

(4-14) (4-13) (4-11) (4-21)

(5-23)

(7-35)

(4-11)
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Analisando o gráfico acima, pode-se perceber uma gama de relações

motívicas. Numa visão global, todos os conjuntos apresentados pelo

seccionamento da frase que compõe essa melodia, constituem-se subconjuntos

do conjunto (7-35), que tanto se relaciona como conjunto complementar do (5-35)

das escalas penta-sol e penta-fá sustenido, que estruturam o contraponto

simétrico referente ao motivo A – vide análise do primeiro movimento (Ex. 31) –

como também, complementar do conjunto (5-35) formador do cantus firmus

introdutório do terceiro movimento. Num enfoque mais específico, os conjuntos (4-

11) caracteriza uma forte referência motívica ao motivo B, por representar a

divisão da forma prima geradora deste motivo – o conjunto (8-2) – em

agrupamentos de teclas brancas, como pode ser revisto na análise do primeiro

movimento (ex. 36). A referência ao motivo B reforça-se pela presença dos

conjuntos (4-14) e (5-23), que desempenham significativo papel na composição

desse motivo. Os conjuntos (4-14), (4-13) e (5-23) também possuem em relação à

forma prima do motivo A [012345789A], significativas combinações, como pode

ser observado na análise do primeiro movimento (vide Ex. 34 e tabela 5).

A introdução orquestral evidencia também, uma densa textura orquestral,

com balanceamento equilibrado entre as cordas e madeiras. Para Eero Tarasti,

essa introdução corresponde a uma forma inventiva e sincopada do motivo

principal57, que será exposto na entrada do piano (c.16), como ilustrado no

exemplo a seguir:

                                                
57 Eero Tarasti, Heitor Villa-Lobos: The Life and Works (North Carolina: McFarland & Company, 1995),

345.
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Ex. 130. Motivo principal do quarto movimento (c. 16-18).

 Esse motivo denota uma nítida aproximação com a polca, evidenciando

elementos associados à música Russa. Neste aspecto, aborda Eero Tarasti:

O último movimento, na forma de Scherzo, é um tipo de polca brasileira.
Especialmente seu tema principal pode ser considerado quase uma
lembrança remota do segundo movimento do primeiro quarteto de
cordas, Brincadeira. Ainda, o que está envolvido é talvez uma polca
aumentada a proporções grotescas - um pouco semelhante às danças
irônicas e marchas de Shostakovich e Prokofiev.58

________

58“The last movement, A Scherzo-Type finale, is a kind of Brazilian
polka. Especially its main theme can almost be considered a remote
recollection of the second movement of the Frist String Quartet,
Brincadeira. Still, what is involved is perhaps rather a polka swollen to
grotesque proportions – somewhat similar to the ironic dances and
marches of Shostakovich and Prokofiev.”

A presença do conjunto (5-23) que constitui o motivo principal – vide

exemplo 130 – relaciona-se com o motivo A, por ser um subconjunto deste, e

com o motivo B, por ser o (5-23) o conjunto responsável pela formação parcial da

                                                
58 Ibid.

(5-23)
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última semifrase deste motivo. Tais considerações podem ser observadas na

análise do primeiro movimento (vide Ex. 34 e tabela 5).

O acompanhamento do motivo realizado pela orquestra, a melodia

executada pelos primeiros violinos e violas (ex. 131) guarda significativa

    Ex. 131.  Acompanhamento orquestral do motivo principal desse movimento (c. 17-20).

referência ao motivo B pela presença do conjunto motívico (4-1), que é

responsável por sua introdução, e o conjunto (6-Z24) que por sua vez,

corresponde a um subconjunto da forma prima desse motivo. Já o conjunto (4-22)

está diretamente relacionado com a composição do motivo C, também já

comentado no exemplo 40. Considerando que tais conjuntos são subconjuntos da

escala decafônica formadora do motivo A, percebe-se que neste pequeno trecho

orquestral existe uma sutil condensação motívica dos três motivos oriundos do

primeiro movimento.

Do compasso 20 até o 62, pode-se perceber elementos variantes do motivo

principal, perpassando o piano e a orquestra, numa forma de diálogo expresso em

cânone. Durante esse trecho, existe uma significativa diminuição da textura

orquestral e o piano passa a relacionar-se mais diretamente com as madeiras e

cordas, do que com os metais.

A seqüência sincopada de acordes realizada pelo piano (Ex. 132)

(4-1) (6-Z24) (4-22)
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Ex. 132. Seqüência rítmica de caráter sincopado (c. 40-43)

 Inserida em gesto arpejado pelo piano nos c. 57-60, encontra-se de forma

implícita, uma pequena linha melódica formada pelas notas acentuadas

(colcheias), como ilustrado no exemplo 133.

Ex. 133. Linha melódica subjacente contendo o conjunto (5-23) (57-60).

A presença aí, do subconjunto (5-23), reafirma tanto a importância do

motivo exposto no exemplo 130, como a função estrutural subjacente do

contraponto simétrico inicial do concerto.

O Allegro vivace (c. 62) apresenta uma referência rítmica ao primeiro

movimento, pela presença das tercinas em configuração similar à exposta no

(5-23)
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exemplo 55 na análise do primeiro movimento. Estas tercinas são expostas

inicialmente pelas clarinetas e fagotes, e em seguida pelo piano, evidenciando um

interessante desenho melódico:

Ex. 134. Seqüência melódica contendo conjunto motívico (7-27) (c. 62-65).

Como observado no exemplo acima, os conjuntos (7-27) e (7-Z18) são

subconjuntos da escala decafônica [012345789A] formadora do motivo A. A

forma prima desses conjuntos e suas combinações neste motivo estão expressas

no quadro a seguir:

Tabela 7. Quadro relacional dos conjuntos motívicos oriundos do exemplo 134.

Conjunto Combinações no motivo A

(7-27) [0124579] [579A012] [8A01345] [89A0135]
[0245789] [34578A0]

(7-Z18) [0234589] [8901235] [0234589] [34789A0]
[5789A12]

Após a exposição das tercinas, existe uma clara mudança na ambiência

sonora, principalmente em relação ao timbre, onde a orquestra executa uma linha

melódica erguida sobre acordes (c. 70-86) nas madeiras, tendo como

preenchimento harmônico, a seqüência melódica em forma de terças tocada

(7-27)

(7-Z18)
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pelos violinos. Esta linha melódica é executada pelos oboés e trompas, como

explicitada no gráfico a seguir:

Ex. 135. Estruturação melódica contendo conjuntos motívicos (c. 70-86).

Essa estrutura é formada pelo conjunto (9-7), que é um subconjunto da

forma prima geradora do motivo A, como já foi abordado nos ex.: 47,48,51,55 e

60.

O trecho correspondente aos compassos 104-133 expressa gama de

variações sobre o motivo principal deste movimento (vide Ex. 130), através da

utilização de escalas e acordes.

Nos compassos 134-142, o piano evidencia uma forma de

acompanhamento baseado em arpejo de caráter idiomático, enquanto as violas

executam escalas compostas por quiálteras, como demonstrado no fragmento a

seguir:

Ex. 136.  Escala evidenciando a forma prima do conjunto
motívico (8-23) (c. 141-142)

(9-7)

Fagotes
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O conjunto (8-23) corresponde a um subconjunto do conjunto (9-7). O conjunto (9-

7) teve importante função estrutural no desenvolvimento de elementos motívicos

na seção “Y” do primeiro movimento (vide ex. 55).

Essa escala proporciona a formação de um baixo ostinato (vide c.142)

executado pelas violas e composto por tercinas, servindo de acompanhamento

para a melodia exposta a seguir:

Ex. 137. Melodia contendo a forma prima do conjunto (7-35) (c. 143-148).

Ela se processa inicialmente nos violinos (c. 143-148), sendo re-exposta logo em

seguida pelo piano (149-155) e posteriormente pelos trompetes (c.155-160)

caracterizando uma forma de cânone, que integra os naipes da orquestra.

A ocorrência do conjunto (8-22) (Ex.137) reforça a influência motívica

implícita do contraponto simétrico inicial do concerto (vide ex. 139 e 140). O

acompanhamento dessa melodia pelo piano, tanto se mostra em forma de arpejos

idiomáticos, como pelo uso de uma espécie de ritmo motor, com estruturação

similar à da célula rítmica referente ao compasso 142 (vide ex. 136).

(8-22)
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Ex. 138. Melodia orquestral evidenciando conjunto motívico (7-35).

 A melodia executada pelas cordas (c.164-174) (Ex. 138) é também

acompanhada pelo piano através do ritmo motor já comentado no exemplo

anterior. Nesta passagem a textura orquestral é bastante reduzida, caracterizando

uma relação direta entre piano e cordas. Esta melodia é composta pela forma

prima do conjunto (7-35), cuja função estruturadora do motivo A já foi comentada

anteriormente (vide ex. 129).

A passagem corresponde aos compassos 175-195, caracteriza-se pelo

diálogo entre os naipes, intermediado pelo piano, através da variação do motivo

principal deste movimento (vide ex. 130), seguindo a ordem de exposição relativa

ao quadro a seguir:

Tabela 8. Ordem de exposição motívica dos instrumentos.

Instrumentos Compassos
Violinos I e Violoncelos 175-177

Piano 177-179
Flautas e Fagotes 179-182

Piano 183-185

 O diálogo entre os naipes pode ser considerado como uma forma de

cânone, sugerindo uma influência bachiana, já comentada no primeiro movimento.
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Seção X2

A mudança de andamento (Meno) (c.196) apresenta uma expressiva

melodia executada pelo piano, ilustrada no exemplo a seguir:

       Ex. 139. Melodia evidenciando a forma prima do conjunto motívico (8-22) (c. 196- 218).

A forma prima deste conjunto (8-22) está presente em cinco combinações

na escala decafônica [012345789A] formadora do motivo A, que são:

Ex. 140. Combinações do conjunto (8-22) na forma prima do motivo A.

[0123568A] [9A012357] [789A0135] [234578A0] [45789A02]

Além de apresentar a forma prima, essa melodia também evidencia

importante relação com a ultima semifrase do motivo B, conforme é reexposto

pelo piano no primeiro movimento:

(8-22)
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Ex. 141. Última semifrase do motivo B executada pelo piano no
primeiro movimento (c. 180-182).

Além de caracterizar esta dupla referência aos motivos A e B. O conjunto

(8-22) também é responsável pela estruturação de escalas no concerto. Tal fato

pode ser observado na análise do exemplo 55 e 127.

A seqüência de acordes e escalas (c. 219-234) possui a função de

exploração virtuosística do registro, proporcionando uma ponte modulante e

preparatória para a reexposição da introdução orquestral do quarto movimento (c.

235-251), onde o piano expõe a melodia condutora analisada no exemplo 129,

transposta uma quarta acima. Esta melodia é duplicada pelos segundos violinos e

violas, proporcionando uma rica relação de caráter contrapontístico entre o piano

e as cordas.

Uma interessante referência ao motivo B esta relacionada à presença do

conjunto (6-Z25), que estrutura o ritmo motor, articulado entre violoncelos e

contrabaixos (c. 252- 259) (Ex. 142).

(8-22)
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Ex. 142. Baixo ostinato contendo a forma prima do conjunto (6-Z25).

Este conjunto estrutura a última semifrase do motivo B (vide exemplo 34).

Evidenciando uma condensação motívica, esse conjunto também se relaciona

com o contraponto simétrico da abertura, pois se caracteriza como subconjunto

em  nove combinações, expostas no quadro a seguir:

Ex. 143. Combinação do conjunto (6-Z25) no motivo A.

[013568] [78A013] [578A01] [023578] [9A0235] [79A023]
[4579A0] [23578A] [24579A]

      Ex. 144. Fragmento do preenchimento harmônico (c. 252-259).

O preenchimento harmônico (Ex. 144) caracteriza-se como elemento de

ligação entre os arpejos idiomáticos executados pelo piano e o baixo ostinato (ex.

142). Este conteúdo expressa um motivo rítmico formado por uma quiáltera, que

estrutura o acompanhamento de importante elemento melódico apresentado no

início da seção “Z” no primeiro movimento.

(6-Z25)
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O fragmento motívico desse movimento (vide ex. 130) é novamente

reexposto pelo piano (c. 260-263), tendo sua textura aumentada, o que

proporciona uma sonoridade rica e brilhante. Do compasso 264-290 até o início

do Più mosso, ocorre a exposição de elementos variados decorrentes do motivo

principal deste movimento, sendo trabalhados através de seqüências rítmicas,

escalas e arpejos idiomáticos.

Na análise da linha melódica executada pela orquestra (c. 290-292) (Ex.

145) evidencia-se o conjunto (5-23) englobando as notas que compõem a melodia

executada pelas cordas, reafirmando a influência estrutural do motivo principal

desse movimento (vide ex. 130). O piano executa uma fórmula de

acompanhamento, baseada em acordes marcados, proporcionando um efeito

timbrístico contrastante em relação ao conjunto de arpejos que a antecede. Esse

acompanhamento é estruturado a partir do conjunto (6-Z41), que está relacionado

diretamente como o motivo A, por ser um subconjunto deste em sete

combinações (Ex. 146).

Ex. 145. Presença de conjuntos motívicos.

(5-23)

(6-Z41)
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Ex. 146. Combinações do conjunto (6-Z41) no motivo A.

[012368] [790123] [123479] [8A1234] [789A13] [23458A] [24789A]

 Outra melodia, que guarda contorno melódico similar à apresentada no

exemplo anterior, é também executada pela orquestra (Ex. 147). O piano executa

o mesmo acompanhamento comentado no ex. 145, mas a melodia dessa

passagem, apesar de ser uma continuidade da anterior, apresenta

diferencialmente o conjunto (6-32) pela inclusão da nota dó sustenido (nota mais

aguda da melodia). Observa-se que a forma prima do conjunto (6-32) está contida

na escala decafônica formadora do motivo A em seis combinações, como

ilustrado no exemplo 148.

               Ex. 147. Melodia contendo conjuntos motívicos (c. 296-298).

(6-32)

(6-Z41)
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Ex. 148. Combinações de (6-32) no motivo A.

[024579] [8A0135] [A02357] [024579] [579A02] [3578A0]

A seqüência melódica executada pelos oboés, cornes ingleses e primeiros

violinos (ex. 149), evidencia uma estruturação baseada predominantemente no

intervalo de quarta, que faz referência ao motivo A.

Ex. 149. Seqüência melódica orquestral evidenciando conjunto motívico (c. 299-307).

 As notas que compõem esta seqüência constituem a forma prima do

conjunto (7-23). Este conjunto está fortemente relacionado com o motivo A, pois

está presente nesse motivo em sete combinações:

Ex. 150. Combinações do conjunto (7-23) no motivo A.

[0234579] [A012357] [8A01235] [0234579] [A023457] [5789A02]
[35789A0]

(7-23)
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Caracterizando mais uma especial referência motívica, o conjunto (7-23)

está presente na elaboração do acompanhamento do motivo B, fato que pode

ser observado no gráfico referente ao exemplo 34 na análise do primeiro

movimento.

O acompanhamento do piano referente à melodia exposta no exemplo 149

evidencia uma linha melódica condutora no baixo, que contêm outra referência

importante ao contraponto simétrico formador do motivo A (Ex. 151).

Ex. 151.  Linha melódica executada pelo baixo do piano (c. 300-306).

As notas que compõem essa linha melódica apresentam a forma prima do

conjunto (7-35), que tem importância estrutural na formação do motivo A como já

explicitado no exemplo 129. A relação dessa linha melódica com a expressa

anteriormente (ex. 149) sugere um paralelo com a função condutora do motivo A

em relação ao motivo B.

Outra condensação motívica pode ser observada na análise da melodia

executada pelas trompas (c. 308-315):

(7-35)
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Ex. 152. Linha melódica contendo os conjuntos motívicos (6-Z25) e (7-11).

A presença do conjunto (6-Z25) evidencia uma dupla relação ao motivo B,

pois compõe a última semifrase deste motivo como também, parte do

acompanhamento relativo à primeira semifrase (vide Ex. 34 e tabela 2). O

conjunto estrutural (7-11) (Ex. 152) já retoma a presença do motivo A, pois este

conjunto é responsável pela formação da segunda parte relativa à voz superior do

contraponto simétrico inicial do concerto (vide ex. 30).

 O “a tempo”, correspondente à finalização do concerto, apresenta duas

importantes escalas que proporcionam um efeito virtuosístico na exploração do

registro. A primeira é exposta pelo piano, e caracteriza um importante gesto

utilizado de forma ampla no concerto que será melhor abordado no cap. IV. Sua

estruturação está baseada na forma prima do conjunto (7-35) ilustrado a seguir:

Ex.153. Forma prima da escala executada pelo piano (318-323).

(6-Z25) (7-11)

(7-35)
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Vale ressaltar que o conjunto (7-35) pelo seu nível de ocorrência neste

movimento, no qual compõe as estruturas referentes aos exemplos 129, 137, 138

e 153, caracteriza-se como importante elemento motívico relativo ao motivo A.

A segunda escala é executada pelos violinos em movimento descendente,

sendo duplicada pelos violoncelos e contrabaixos em movimento contrário (Ex.

154).

Ex. 154. Escala finalizadora do concerto (c. 324-328).

Esta escala detém a forma prima do conjunto (8-26), como observado no

exemplo acima. A presença dessas duas escalas simboliza um arremate no

desenvolvimento motívico estruturado a partir do motivo A, pois o conjunto (8-

26), que também aparece na análise do primeiro movimento (ex. 44, 48 e 55) e

terceiro movimento (ex. 127), representa um subconjunto desse motivo.

Como explicitado no decurso desta análise, o quarto movimento está todo

baseado no desenvolvimento e variação do motivo principal. Estando este motivo

fundamentado no contraponto inicial do concerto, como já analisado no exemplo

130, pode-se inferir que esse movimento incorpora em seu cerne, a influência

(8-26)
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estrutural do motivo A, secundado pelos demais motivos B e C, reafirmando a

idéia de coerência e unidade relativa aos elementos motívicos provenientes do

primeiro movimento.
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CAPÍTULO IV

GESTOS INTERPRETATIVOS

A longa cadência inserida ao final do terceiro movimento, reflete a tradição

romântica relativa a Mendelssohn, dada concepção orgânica entre o primeiro e

segundo movimentos. De amplo caráter virtuosístico, fundamenta-se na coletânea

dos principais gestos pianísticos presentes no próprio concerto. Tais gestos

estruturam-se nos elementos motívicos principais, caracterizando a cadência

como um recurso de unidade e coerência, por reapresentar de forma condensada,

os principais elementos motívicos do concerto.

Importante notar que estes gestos, além de explorarem a sonoridade do

instrumento em termos de timbre, registro e sobretudo de textura, expressam

intrinsecamente a forma idiomática como Villa-Lobos compunha para piano,

demonstrando um profundo conhecimento da técnica pianista, apesar de não ter

sido um pianista militante.

Este capítulo aborda de forma qualitativa e quantitativa os nove principais

gestos que compõem a cadência deste concerto, com ampla representação na

elaboração de significativos fragmentos presentes no concerto. Em análise

específica de cada gesto, são explanados aspectos relativos ao registro, timbre,

sonoridade, textura e funcionalidade no processo da execução, como também

dados de incidência de cada gesto no decurso do concerto.

O primeiro gesto apresentado, denominado (G1) (Ex. 155) expressa uma

característica villa-lobiana de trabalhar o registro de forma rítmica através de



145

145

oitavas quebradas, associadas com notas repetidas e executadas de forma

alternada pelas mãos ao piano, gerando um efeito timbrístico  percussivo.

             Ex. 155. Fragmento (G1) modelador extraído do trecho
                                    de estruturação relativa ao motivo A (c. 276-282).

Na forma reduzida da passagem que contém este gesto (Ex. 156), pode-se

notar que a linha do baixo, representada pelas mínimas, forma o conjunto (7-25),

que corresponde a um subconjunto do conjunto formador do contraponto inicial da

abertura do concerto – em quatro combinações – além de estar associado ao

canto introdutório do terceiro movimento, pelo seu contorno melódico, e por ser o

conjunto (5-35), formador deste canto, um subconjunto de (7-25).
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    Ex. 156. Forma reduzida expressando o conjunto (7-25) na linha do baixo expresso em
           mínimas e na sua parte final, o conjunto formador do motivo A (c. 276-282).

A presença do conjunto formador do motivo A – como assinalado no

exemplo acima – enfatiza a importância deste motivo como elemento estruturador

tanto no aspecto do uso variado da politonalidade (Vide cap. II), como na

formação melódica de importantes estruturas motívicas no concerto.

Exemplificando tal aspecto, pode-se encontrar na abertura orquestral do concerto,

uma seqüência que guarda singular semelhança com o gesto G1 (Ex.157).

  Ex. 157. Passagem orquestral com semelhança com o G1 (primeiro mov., c. 24-27).
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O quadro a seguir apresenta de forma resumida a ocorrência de (G1) no

decurso dos três movimentos. É necessário esclarecer, que os números de

compassos marcados com parênteses e um (*) ao final, correspondem às

semelhanças estruturais com o gesto abordado, não participando na formação do

gráfico de incidências.

Tabela 9. Quadro de incidências do (G1).

G1       Estruturação baseada no gesto relativo ao motivo A
1º (1-4)*, (76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95-99)*, (24-28)*; 222 e 223
2º 1-6, (77, 94, 95)*, 141-142
3º (135-139)* , 277-281, 297-301
4º Sem evidência.

Villa-Lobos também utiliza o mesmo gesto – as teclas pretas são tocadas

pela mão direita em relação inversa ao (G1) – só que ampliado em termos de

textura através da aplicação de oitavas executadas pela mão esquerda,

alternando-se com uma única nota tocada pela mão direita, proporcionando um

efeito rítmico martelado característico de Villa-Lobos (Ex. 158).

       Ex. 158. Gesto de característica politonal (c. 298)
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Os compassos 298-302 mesclam o gesto (G1) e suas variantes que se

mostram contextualizados pelo uso da politonalidade, ora exprimindo o padrão

(preta x branca) associado à relação de vizinhança, ora utilizando-se da

combinação de intervalos variados. Tais tipos de aplicação da politonalidade já

foram detalhadamente abordados (vide cap. II).

                       Ex. 159. Gesto (G2) presente na cadência (c. 283).

Outro gesto de grande importância, denominado aqui por (G2) (vide ex.

159), apresenta o uso de quatro pentagramas e acordes na mão direita,

evidenciando o aumento da textura através da duplicação das notas do baixo que

servem de linha condutora para a melodia. Esse tipo de utilização gestual

assemelha-se bastante com a introdução do Prelúdio número dois em dó

sustenido menor de Rachmaninoff.

 O gesto G2 em textura mais esparsa também aparece nos compassos

(292-293) referentes à cadência, expresso através da seqüência virtuosística e

ascendente de oitavas e acordes como ilustra o exemplo 160.
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Ex. 160. Gesto simplificado pertencente
à cadência (c. 292-293).

 O gesto G2 está diretamente relacionado com o elemento introdutório da

apresentação do motivo C pelo piano no c. 35 do primeiro movimento (Ex. 161).

         Ex. 161. Gestos relacionado com a
      introdução do motivo C (c. 35).

O G2 caracteriza-se pela alternância de uma nota (duplicada ou não em

oitava) com um ou mais acordes na mão direita – em alguns casos esta
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configuração se mostra inversa – podendo ou não guardar uma relação politonal

entre uma nota e seu acorde correspondente. Tem como forte característica a

exploração do registro e a ampliação da textura, como pode ser observado no

trecho do primeiro movimento ilustrado a seguir:

                Ex. 162. Seqüência correspondente aos compassos (c. 45-50).

Nessa seqüência de acordes, o registro do piano é progressivamente

explorado tendo por base uma linha cromática condutora presente no baixo,

proporcionando um efeito majestoso e de encorpada sonoridade. Em alguns

casos, este mesmo gesto pode servir como acompanhamento da parte orquestral,

como pode ser visto no segundo movimento (c. 47-52), onde o piano acompanha

a reexposição do motivo C pelos primeiros violinos, evidenciando a grande

utilidade dessa forma gestual (Ex. 163).
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Ex. 163. G2 funcionando como acompanhamento no segundo movimento (c. 47-52).

Ainda no segundo movimento, ao se analisar o trecho referente aos

compassos 31-38, percebe-se uma variação deste gesto, servindo de suporte

para o tratamento de fragmentos melódicos.

Em forma aproximada, pode-se encontrar no quarto movimento, elementos

do G2 como demonstrado no exemplo 164.

Ex. 164. Gesto com aproximação em relação ao G2 (c. 104-106).

Múltiplas são as possibilidades de variações deste gesto, dando margem a

uma gama significativa de exemplos, abrangendo os quatro movimentos desse

concerto. A dificuldade que geralmente ocorre na execução deste gesto
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virtuosístico, como também nas suas variações, é o salto entre o baixo, duplicado

ou não em oitava, e o acorde que compõe as duas mãos, exigindo por parte do

intérprete precisão e velocidade, que vão sendo aprimoradas à medida que a

memória espacial e muscular se desenvolvem ao longo do treino sistemático e

criterioso.

O tabela a seguir evidencia a freqüência deste gesto nos quatro

movimentos:

Tabela 10. Quadro de incidências do (G2).

G2 Estruturação baseada no gesto relativo ao motivo C
1º 35, 41-43, 44-50
2º (31-38)*, 47-52
3º 282, 291-292
4o 104-106; 109

        Ex. 165. Escala como ligação entre registros formada pelo conjunto (8-22) (c. 295).

O gesto (G3) presente na cadência nos compassos 289 e 296 (Ex. 165)

demonstra como Villa-Lobos utiliza-se de escalas de formação variada: exóticas,

cromáticas, modais, menores sem a sensível e de tons inteiros, servindo como

8a ---------------------------------------------
-------------
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elemento de ligação entre registros. e também ressaltando a influência da música

francesa de Debussy.

A escala acima citada (Ex. 165) engloba a forma prima do conjunto (8-22),

que corresponde a um subconjunto do motivo A. Segundo Barrenechea e

Gerling, este tipo de gesto escalar relaciona-se com o estilo de Chopin,

exemplificado na comparação entre a escala introdutória da Ballade de Villa-

Lobos com o início do estudo Op. 10 no. 12 de Chopin59.

No primeiro movimento, existe a elaboração de um gesto escalar, com

proximidade em relação ao G3 (Ex. 166).

Ex. 166.  Gesto escalar no primeiro movimento (c. 135-136).

Esta escala, executada pelo piano, funciona como elo entre o registro mais

agudo representado pelo (D#6) e a região média caracterizada pelo (G#3). A

composição rítmica e melódica desta escala implica na produção de diversas

passagens do primeiro movimento (vide Tabela 11 e ex. 55). Em textura

ampliada, outro gesto com aproximação ao G3, pode ser encontrado ainda no

primeiro movimento, como ilustrado no exemplo 167.

                                                
59 Lúcia Silva Barrenechea & Cristina Capparelli Gerling , “Villa-Lobos e Chopin, o diálogo musical das

 nacionalidades,” 47.
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      Ex. 167. Gesto com aproximação ao G3 no primeiro movimento (c. 157-159).

Analisando a escala do exemplo 168, percebe-se que a forma condensada

do G3 se apresenta numa composição interessante, associando duas escalas de

tonalidades diferentes.

Ex. 168. Fragmento do primeiro movimento (c. 246-247).

Nos compassos 72-75 do quarto movimento, Villa-Lobos utliza-se do G3

para gerar um efeito sonoro de efeito timbrístico aproximado ao da harpa, e que

funciona como um glissando, adornando a melodia e acompanhamento

executado pela orquestra. Esse mesmo gesto sonoro é realizado ao final do

último movimento como uma brilhante escala descendente em ambas as mãos,

explorando de forma intensa a superfície das teclas brancas do teclado (Ex. 169).
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Ex. 169. Gesto escalar presente no quarto movimento (c. 318-322).

Os exemplos referentes ao gesto G3 demonstram como o poder criativo de

Villa-Lobos consegue, através de variações adaptáveis à necessidade contextual,

uma gama significativa de possibilidades na utilização de escalas, abrangendo

aspectos de sonoridade, textura, registro e timbre.

A significativa utilização de (G3) pode ser ilustrada pelo quadro a seguir

(Tabela 11).

  Tabela 11. Quadro de incidências do (G3).

G3 Estruturação baseada no motivo A
1º (135-136)* , (157-159)*, 187-190, 224-225, 246-247
2º 66*, 71*
3º (38-40)*, 135-139, 175, 241, 288, 295
4o 72-75; 318-322

Outra forma correlata com a mesma funcionalidade do (G3), e de grande

incidência no concerto, está expressa pela utilização de arpejos de caráter

idiomático (G4) (Ex. 170). Tais arpejos proporcionam uma forma sutil e expressiva

de trabalhar com o timbre e a textura, unindo elementos melódicos e harmônicos
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referentes ao piano, como à orquestra.  O compositor utiliza-se de formas e

funções variadas no uso deste gesto abrangendo os aspectos a seguir:

Ex. 170. Gesto (G4) em forma de arpejo idiomático (303).

� Uso para floreio e sonoridade

     Ex. 171. Presença do G4 no primeiro movimento (c. 106-107).

 No primeiro movimento já se pode observar o uso desse gesto (Ex. 171).

Villa-Lobos realiza o G3 tendo como principal objetivo enfatizar o acorde

usando de floreio para tornar a repetição mais sonora e mais interessante ao

ouvinte. Neste trecho o piano executa o G4 que se delineia sobre um trilo
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executado pela orquestra, proporcionando um efeito timbrístico. Ainda com a

mesma característica de aplicação deste gesto, pode-se encontrar outro

trecho no segundo movimento (c. 55 e 56), como mostra o exemplo 172.

Ex. 172. G4 funcionando como floreio no segundo movimento (c. 55-56).

 O compositor explora o registro de forma bastante melódica e virtuosística,

com um arpejo com execução confortável, pois se adapta muito bem à

estrutura da mão. O arpejo serve como floreio para composição de um

preenchimento harmônico que compõe a condução cromática da nota pedal

executada pelo piano.

No terceiro movimento, também existem amostras de floreios baseados

nesse gesto, como demonstrado no exemplo a seguir:

Ex. 173. Presença de G4 no terceiro movimento (c. 227).
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� Funcionando como ponte entre registros

No segundo movimento (c.100-132), observa-se uma linha melódica formada

por três vozes onde o arpejo funciona como expressivo ligamento entre a voz

aguda e a voz inferior mais grave. Esse tipo de recurso faz uma possível

referência à forma de tratamento melódico por Debussy. Em relação à influência

de Debussy na obra pianística de Villa-Lobos, Barrenechea e Gerling comentam:

Os pianistas podem (e devem!) identificar arabescos debussystas na
obra de piano de Villa-Lobos mas, é importante lembrar que, enquanto
a música de Debussy caracteriza-se eminentemente por uma miríade
de desenhos que se sucedem e se contrastam, as melodias de Villa-
Lobos tendem a um maior grau de sustentação do fio condutor do
discurso.60

Outra funcionalidade deste gesto expressa-se pelo fato de constituir-se um

elemento importante de ligação entre os naipes orquestrais, ligando, por exemplo,

os metais e madeiras às cordas.

Sua utilização se torna evidente pela freqüência com que se mostra em

diversas passagens ao longo dos quatro movimentos (Tabela 12).

Tabela 12. Quadro de incidências do (G4).

G4 Estruturação de característica variável
1º 54*, (67-68)* , 69, 106 -107, 134, 160, 182, 184, 185
2º 55-57, 60, 63, 100-132, 140
3º 103-104, 123-143, 147, 227, 236, 245, 290, (304-306)*
4º 57-60; 88-93; 134-143; 156-161; 252- 259; 278-285; 287-289; 293-295

                                                
60 Lúcia Silva Barrenechea & Cristina Capparelli Gerling, “Villa-Lobos e Chopin: o diálogo musical das

nacionalidades,” 12.
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  O quinto gesto encontrado (G5) (Ex. 174) evidencia a presença ostensiva

do motivo C, proporcionando uma bela sonoridade com ambiência modal,

caracterizando-se assim, como um importante gesto idiomático.

                               Ex. 174. Gesto caracterizado pelo motivo “c” (6-33) (290).

Este gesto motívico não se mostra tão explícito no decurso dos

movimentos (Tabela 13), mas sua estruturação melódica, expressando o

importante conjunto (6-33), está presente de forma subjacente em diversas

estruturas melódicas como já foi demonstrado durante o processo de análise no

capítulo III.

Tabela 13. Quadro de incidências do (G5).

G5 Estruturação representativa do motivo C
1º 36-40
2º Sem incidência
3º 289
4º Sem incidência



160

160

     Ex. 175. Fragmento evidenciando (G6) em desenho cromático (4-1) (c. 294).

Bem representativo do terceiro movimento, o sexto gesto (G6) (Ex. 175)

caracteriza-se pelo uso do cromatismo contido na alternância entre uma tercina e

um grupo de duas colcheias. De fato, este gesto virtuosístico explora de forma

sutil, tanto o registro como a textura pianística. Sua freqüência não é tão

significativa (Tabela 14), mas sua estruturação baseada no conjunto (4-1) [0123] –

expresso pela voz superior – enfatiza a coerência motívica respaldada no

contraponto simétrico inicial do concerto.

Tabela 14. Quadro de incidências do (G6).

G6 Estruturação baseada no motivo A
1º Sem evidência
2º Sem evidência
3º 80-83, 209-212, 268-272, 293
4º Sem evidência

O sétimo gesto (G7) (Ex. 176) caracteriza-se pelo uso de oitavas com

amplo efeito virtuosístico. É apresentado na cadência (c. 303-304) em seqüência

descendente para culminar no trilo executado pela mão direita.

(4-1)
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Ex. 176. Fragmento expressando o gesto
politonal (G7) (c. 303).

 A utilização das oitavas exposta no exemplo 176 evidencia uma estrutura

baseada na utilização da politonalidade. A alternância baseada no intervalo de

quarta e quinta, estruturada a partir do subconjunto (6-34), e o uso da

politonalidade reafirmam a presença do motivo A. A ocorrência desse gesto pode

ser visualizada na Tabela 15.

Tabela 15. Quadro de incidências do (G7).

G7 Estruturação baseada no motivo A
1º (108-110)*
2º 132-133
3º 302-303
4º Sem evidência

De relevante importância na cadência, o gesto (G8). Representado por um

trilo que demarca o final do “andante”, é executado por ambas as mãos de forma

bastante prolongada, proporcionando um efeito de timbre preparatório para o

caráter do “poco animato” (Ex. 177).

(6-34)
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         Ex. 177. Oitavo gesto caracterizado por um trilo (c. 297).

O uso do trilo no contexto deste concerto assume duas funções

significativas: a primeira refere-se à nota pedal executada pelo piano como mostra

os compassos 228-234 do terceiro movimento, proporcionando um simples

acompanhamento contendo interessante efeito de timbre e contraste relacionado

ao registro. A outra forma consiste na preparação para mudanças de andamento

e caráter, como pode ser observado tanto no segundo movimento (c. 67) e no

próprio gesto explicitado no exemplo acima, antecedendo a entrada do “poco

animato” (c. 298 e 307 ). Vale ressaltar que no quadro abaixo (Tabela 16) são

relacionados os compassos com o tipo de função que o G8 exerce nos

movimentos.

Tabela 16. Quadro de incidências do (G8).

G8 Estruturação variada
1º (106-107)* gesto similar feito pela orquestra
2º 67 (preparação), 68-70 (pedal)
3º 175-178 (pedal), 238-243 (pedal), 296-297 (preparação), 302-306

(acompanhamento e preparação), 307 (pedal)
4º Sem evidência.

m.d. m.e.
.

Tr
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O nono é um gesto (Ex. 178) que tem grande importância como forma de

acompanhamento na cadência, executado pela mão direita, enquanto a outra

executa melodia cromática baseada no motivo A pela presença do conjunto (4-

1). Tal acompanhamento formado pela condensação dos gestos (G4) e (G8) gera

um efeito bastante especial no que diz respeito ao timbre, com abrangência de

textura, proporcionando uma sonoridade rica e exótica. Este gesto funciona como

ornamento virtuosístico, que segundo Barrenechea e Gerling, relaciona-se com o

estilo de Chopin:

Muito se tem falado sobre a natureza operística e sinuosa das melodias
de Chopin, longas apojaturas, trinados, contornos cromáticos, ou seja a
melodia fartamente ornamentada.61

Ex. 178. (G9) caracterizado pela condensação de (G4)
e (G8), fragmento estruturado no conjunto (6-Z39) (c. 305).

O gesto (G9) é estruturado a partir do contraponto inicial do concerto, pois

o conjunto (6-Z39) explicitado no exemplo acima, corresponde a um subconjunto

do contraponto inicial do concerto. O seu grau de ocorrência limita-se
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basicamente à cadência (Tabela 17). Ele é responsável pela estruturação do

trecho “lento” referente aos compassos 305-307, preparando a entrada do

      Tabela 17. Quadro de incidências do (G9).

G9 Estruturação baseada no motivo A
1º 66
2º Sem evidência
3º 305-307
4º Sem evidência

“andante” final da cadência (c. 307), expressando de forma indireta pela

orquestra, o cantus firmus inicial do terceiro movimento, enfatizando mais uma

vez a concepção de unidade e coerência motívica ao longo de todo o terceiro

movimento.

Com os dados obtidos a partir dos quadros associados a cada gesto, foi

criado um gráfico comparativo do nível de ocorrência de cada um deles (Ex. 179),

excluindo os gestos de estruturação aproximada que haviam sido assinalados

com (*).

                    Ex. 179. Quadro comparativo do nível de ocorrência baseado na relação (Gesto x
Quant.Comp.) nos quatro movimentos.

                                                                                                                                                   
61 Lúcia Silva Barrenechea & Cristina Capparelli Gerling, “Villa-Lobos e Chopin: o diálogo musical das

nacionalidades,” 51.
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A análise do gráfico revela a maior importância do (G4) na composição dos

quatro movimentos, sendo seguido pelo (G1), reforçando a idéia de coerência e

unidade motívica, dado a sua estruturação ser formada a partir do motivo A.
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CAPÍTULO V

CONCLUSÃO

Não é tarefa fácil, uma investigação analítica da produção de um

compositor tão profícuo e criativo como Villa-Lobos, onde coexistem inúmeros

processos composicionais, gerando uma múltipla visão de uma mesma obra

quanto aos aspectos estilísticos. Para Freitas e Castro, “se Villa-Lobos tivesse

uma posição ortodoxa seria muito mais fácil o estudo de sua obra.” 62

Christian Lisboa em sua dissertação O ciclo brasileiro de Villa-Lobos 63 e

Jairo Ribeiro na análise do Rudepoema de Villa-Lobos64 fazem uma interessante

abordagem motívica, como também o uso de proporções, demonstrando a

consciência e intencionalidade no ato criativo desse compositor.

Freitas e Castro comenta:

Orrego Salas, em suas observações, (...) diz que Villa-Lobos ‘Utiliza
inumeráveis procedimentos harmônicos incluindo entre eles os vários
sistemas tonais do século XX’, isto é, confirma em outras palavras o
seu ecletismo e a ausência de posições ortodoxas de que nos fala
Arnaldo Estrella.65

Quanto à relação entre melodia e harmonia, percebe-se em Villa-Lobos

uma associação, ou pode-se dizer, uma integração entre esses dois elementos.

Freitas e Castro, ao analisar o prelúdio das Bachianas Brasileiras n.º 4, aborda o

material harmônico em grupo de dois em dois acordes, intimamente associados

até o fim da peça, demonstrando como era intrínseca ao pensamento musical de

                                                
62 Enio de Freitas e Castro, “Aspectos da harmonia e forma em Villa-Lobos,” Presença de Villa-Lobos 7

(1972): 64.
63 Christian Alessandro Lisboa, “O ciclo brasileiro de Villa-Lobos” (tese de mestrado, Universidade Federal

da Bahia, 1999).
64 Jairo Tadeu Brandão Ribeiro, “Rudepoema de Villa-Lobos” (tese de mestrado, Universidade Federal da

Bahia, 1999).
65 Enio de Freitas e Castro, “Aspectos da harmonia e forma em Villa-Lobos,” 64.
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Villa-Lobos a concepção harmônica.66 Também nos reporta à utilização de

escalas menores, sem a utilização da sensível, e à utilização do cromatismo e

escalas de tons inteiros (fazendo referência a Debussy). Para Freitas e Castro, a

invenção melódica de Villa-Lobos já traz, em gérmen, a harmonização, se é que

ele já não criava com harmonia e tudo, sem separar uma coisa da outra.67

É notável como em uma mesma peça, Villa-Lobos consegue juntar diversos

elementos composicionais. Diante de tal complexidade no que tange à

possibilidade da análise musical em Villa-Lobos, as idéias expostas neste trabalho

auxiliam a elaboração de um caminho interpretativo que viabilize uma boa

performance, pois é necessário não somente executar a peça, mas sim, todo um

complexo de variáveis que envolvem o desenvolvimento de uma visão múltipla de

diferentes aspectos de abordagem da obra.  Como o leitor pode observar, a ordem

dos capítulos proporciona em primeira instância, situar o concerto no momento

histórico do compositor, dando ao intérprete substratos importantes, que

abrangem aspectos do estilo e influências composicionais, facultando-lhe a saída

de uma visão particularizada da partitura, para uma visão mais ampla e

contextualizada da obra.

 Quanto ao aspecto composicional, as numerosas amostras presentes no

capítulo III testificam como uma substanciosa e variada gama de estruturas

rítmicas, melódicas e harmônicas estão engenhosamente construídas a partir do

contraponto inicial do concerto, demonstrando uma teia de relações motívicas que

expressa uma unidade no processo de estruturação da obra. De posse dessa

informação, o intérprete pode ter uma consciência mais crítica quanto à

necessidade de realçar estruturas subliminares, que numa percepção mais

                                                
66 Ibid., 76.
67 Ibid.
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superficial, passariam desapercebidas. O desenvolvimento de uma visão mais

apurada de micro-estruturas pode facilitar o processo de memorização, haja vista

as horas necessárias no processo de identificação e assimilação de tais

estruturas.

Além disso,

A habilidade para discriminar detalhes e ver as conexões em grande
escala apropriadas ao contexto musical particular, que é o que a análise
encoraja, é uma essencial parte do caminho de percepção sonora do
músico. Para o executante, isso obviamente tem o papel de facilitar  a
memorização de partituras extensas. 68

________

68 “The ability to set aside details and see large-scale connections
appropriate to the particular musical context, wich is what analysis
encourages, is an essential part of the musician’s way of perceivng
musical sound. For the performer, it is obviuos that analysis has a role to
play in the memorization  of  extended scores (...).”

A significativa quantidade de amostras do uso da politonalidade das teclas

brancas e pretas obtidas no processo de análise dos quatro movimentos que

compõem o presente concerto, pode proporcionar uma importante aplicabilidade

nos seguintes aspectos:

� Performance: O estudo e a análise de estruturas musicais baseadas

neste princípio auxilia o processo de assimilação e automação, pois

a relação de tecla preta e branca favorece o processo associativo,

que é indispensável ao desenvolvimento da memória, seja visual,

muscular ou auditiva. Sendo a politonalidade um recurso de

característica eminentemente idiomática, por ter sua base de

construção na disposição das teclas que compõem o teclado, muitas

                                                
68 Cook. N, A guide to musical analysis (New York: W. W. Norton, 1987), 232, citada em Richard Parncutt
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das passagens evidenciadas nesse capítulo apresentam uma

comodidade e adaptabilidade em relação à mão do intérprete,

tornando sua execução mais fácil.

� Análise: A apuração da percepção de tais estruturas na partitura

favorece o desenvolvimento de uma visão sistêmica e analítica dos

agrupamentos, possibilitando o seccionamento em estruturas

menores e sua relação com o todo. Tal técnica representa um

valioso substrato para a elaboração de caminhos interpretativos.

� Composição: A politonalidade das teclas brancas e pretas

representa uma importante ferramenta, que possibilita, pelo recurso

da combinação, a formação de múltiplos padrões associativos de

teclas pretas e brancas, proporcionando bases estruturais para a

elaboração de elementos harmônicos, melódicos e rítmicos.

Segundo o compositor Jamary Oliveira, o uso da alternância entre

tecla preta e branca pode ser visto por dois caminhos: o primeiro

consiste na própria alternância em padrões de notas variados, tanto

melodicamente como harmonicamente; o segundo caracteriza-se

pela formação motívica e sua relação com a subdivisão do tempo.  A

complexa manipulação deste recurso leva a perceber a criatividade

de Villa-Lobos, não meramente como uma manifestação “instintiva”

do seu talento, mas um rico trabalho com “severo e estrito controle

de consciência.”69

                                                                                                                                                   
& Gary E. McPheson,  The Science & Psychology of Music Performance (New York: Oxford University
Press, 2002), 174.

69 Heitor Villa-Lobos, “Educação Musical: Comentários e Considerações,” Presença de Villa-Lobos 6
(1971): 96, citada em Jamary Oliveira, “The Black Key versus White Key: A Villa-Lobos Device,” Latin

American Music Review (Spring/Summer 1984): 46.
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O ato de seleção e análise dos gestos pianísticos abordados na

cadência, auxilia no processo de conscientização gestual de importantes

passagens no decurso do concerto, estimulando a identificação de padrões

semelhantes em gestos associados à composição de estruturas melódicas e

harmônicas, e propiciando uma gama de dados importantes para  fundamentar a

escolha interpretativa do executante.
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