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ARNOLD SCHOENBERG E A HEGEMONIA
DO PENSADO1

Classificar Schoenberg?
Como se sabe, a história da música consagrou às marcantes presenças
de Arnold Schoenberg e de dois de seus discípulos – Alban Berg e Anton
Webern, indubitavelmente os mais notáveis dentre os muitos de seus seguidores – lugar de honra em meio ao rico cenário de início do século XX, e em
particular em meio à instigante cidade de Viena, polo cultural apenas rivalizado, considerando-se o palco europeu àquela época, por Paris. A este triunvirato austríaco, mas irrevogavelmente atrelado à cultura essencialmente
germânica, deu-se o nome de Segunda Escola de Viena.
Desde o desaparecimento de Beethoven, há quase um século a contar
da “era Schoenberg”, nada mais natural. Enfim o pensamento alemão, na
música, podia vangloriar-se da força de certa “perdiodicidade” histórica:
instituir, mais uma vez, uma verdadeira escola de composição. Mais ainda:
ao contrário da Primeira Escola de Viena – Haydn, Mozart, Beethoven –,
que não constituiu, a rigor, uma “escola”, mas que assim foi chamada, posteriormente à existência de seus protagonistas, em face da coesão, desenvolvimento e conteúdo ideológico que unia os nomes dos três gênios do período
clássico e de sua passagem ao período romântico, a Segunda Escola de Viena
promoveu, ela mesma, o reconhecimento de seu status. Tratava-se inquestionavelmente de uma Escola, norteada pelo pensamento de um Mestre.
Schoenberg – ele mesmo praticamente autodidata, pois que, em essência,
1 Texto elaborado tendo como base a conferência ministrada em 10 de outubro de 2011 no
Goethe-Institut de São Paulo dentro do III Ciclo do Pensamento Alemão.
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apenas a Alexander Zemlinsky pode-se conferir o papel de seu professor ao
longo de toda a sua vida – viria a encarnar a figura da máxima autoridade,
conselheiro exigente, tutor rigoroso, intransigente defensor de sua própria
postura e de suas concepções estéticas diante não de seus “alunos”, mas
antes de seus discípulos.
Os possíveis paralelos entre ambas as Escolas – a clássica e esta outra,
que viria a ser designada expressionista – já de cara se relativizam, pois suas
épocas narram momentos da cultura musical absolutamente opostos: na era
Haydn/Mozart/Beethoven, o sistema tonal encontrava seu momento de
maior estabilidade; erigiam-se ali os paradigmas e as regras – por certo frequentemente quebradas sobretudo por esses três compositores – a partir
dos quais se exercia a prática da composição. Já quanto à era vivenciada pela
trinca Schoenberg/Berg/Webern, desfrutava-se de tudo, menos de estabilidade da linguagem musical: o momento era de ebulição; o sistema tonal
encontrava-se de tal modo expandido que adentrava terrenos de difícil parametrização; esboçavam-se rupturas e o Novo emergia como força motriz de
toda e qualquer criação, cada vez mais individualizada e por vezes mesmo
tendente a certa alienação esquizofrênica pela negação de qualquer paradigma comum.
Com um pé lá e outro cá – pois que advindo da era da tonalidade e detentor de obras das mais geniais naquela fase de expansão radical da tonalidade,
tais como os magistrais Gurrelieder (1900-11), ao mesmo tempo que transparecendo inteligência aguda e personificando, assim, a necessidade de uma
consequente transgressão da tonalidade –, Schoenberg leva a cabo o que talvez tivesse tocado a Mahler, não fosse este ter vertido em morte o dilema
deste parto doloroso: ultrapassar definitivamente (ao menos em aparência,
talvez mesmo em essência) a tonalidade e arriscar-se em novos domínios
que, ao contrário do sistema tonal – que se cristalizara como produto cultural hegemônico e de senso comum –, haveriam de ser defendidos por iniciativa quase pessoal, de índole individual, numa quebra dos paradigmas de um
sistema de referência comum da harmonia, ciência-mãe da escritura musical.
Mas em que pesem as distinções entre as duas épocas, certos paralelos
fazem-se quase inevitáveis. Schoenberg estaria então diretamente relacionado à figura que desempenhara outrora Haydn, à figura de Mestre, do
qual se seguem os preceitos da nova Escola, por meio do qual se instalam
as iniciativas, edificam-se os estilos e estabelecem-se os paradigmas. Na
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confluência entre a poiesis de uma época e o instinto mais genuíno da composição, pelo qual transparece aquele máximo grau de absorção cultural e ao
mesmo tempo de potencial criador, a que damos o nome de talento natural,
vislumbra-se o paralelo entre Mozart e Berg, discípulo “natural” de Schoenberg. Por fim, no desejo de levar adiante, pelos caminhos os mais insólitos
e consequentes, e por isso mesmo absolutamente inovadores, a linguagem
e sua sintaxe, revolucionando, a partir dos paradigmas proclamados pelo
Mestre, os próprios sintagmas e suas conexões, entrevemos a correlação inexorável entre Beethoven e Webern, o discípulo “radical” de Schoenberg.
No que tange à “naturalidade” berguiana, cuja música se revela “cantarovável” até mesmo em suas formulações mais radicalmente seriais, e que
por isso se identifica com o fluxo sanguíneo da verve criativa de um Mozart,
não há como não nos reportarmos, nesse contexto, à magnífica síntese formulada por Norbert Elias acerca de Mozart. A passagem, substituindo-se os
nomes de Mozart pelo de Berg, e o de seu pai pelo de Schoenberg, pode servir
quase plenamente para o entendimento da complexa relação umbilical entre
Schoenberg e Berg:
É bem possível [...] que a sensibilidade auditiva das diferentes pessoas difira
de acordo com sua constituição natural, e que Mozart [leia-se sempre: Berg]
tivesse, de nascença, uma sensibilidade rara. O que se pode provar, e portanto
é mais fácil de entender, é a conexão entre a peculiar constelação humana que
cercou a infância e a juventude de Mozart, e o desenvolvimento de seu talento
especial e de tudo o mais que ele achava importante para sua realização. Aqui
se reforçam mutuamente o desejo intenso de um pai [leia-se: Schoenberg] –
sujeito a frequentes sentimentos de culpa e a depressões – de alcançar sentido
e realização na vida através do filho, e o intenso desejo de amor e afeto de uma
criança emocionalmente insegura [entenda-se aqui: o Berg asmático]. (Elias,
1994, p.76)

A essa transfusão literária, soma-se uma declaração cabal adorniana,
numa das mais notáveis descrições psicológicas que se tem notícia da própria relação Schoenberg/Berg: “Schoenberg invejava os sucessos de Berg
e este, os insucessos de Schoenberg” (Adorno, 2009, p.82). O desaparecimento relativamente precoce de Berg em 1935 acometeu Schoenberg de
um sentimento de grande perda, como quando da perda de um filho, como
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bem revela a pungente carta que este enviara à viúva de Berg, Helene, em 1º
de janeiro de 1936, especulando sobre as causas da morte e desejando saber
detalhes sobre o sofrimento aí envolvido e até mesmo sobre o estado de consciência de Berg em seus momentos derradeiros, e a proximidade anímica só
seria então abalada em denegada atitude post-mortem de Schoenberg, quando
este, logo em seguida, ao tomar contato com os esboços deixados por Berg, se
nega então a concluir o terceiro ato de Lulu, alegando ter constatado, em sua
primeira cena, a existência de uma passagem com conotações antissemitas.2
Se de um lado o paralelo Mozart/Berg demonstra-se – mesmo que necessite de óbvia relativização – tão “natural” quanto o talento esbanjado pelos
dois gênios em suas devidas épocas, de outro, aqueles que envolvem as extremidades dessas trincas revelam-se, pois, susceptíveis de curiosa inversão.
Pois não poderíamos inverter o paralelismo e afirmar que a Haydn, com
sua irreverência gestual, pela qual se introjetam constantes e surpreendentes silêncios que subvertem a aparente transparência da estruturação formal, corresponderiam muito mais as formulações permeadas de silêncios do
universo weberniano? Pelo esfacelamento gestual da forma e a consequente
relevância dos silêncios e das inesperadas interrupções,3 Haydn estaria mais
para Webern do que para o próprio Schoenberg, assim como a busca obstinada da organicidade do tecido composicional, evidenciada pelo desenvolvimento às últimas consequências dos materiais, em sintonia com a índole
compositiva que atravessa a forma e procura exaurir as possibilidades relacionais das enunciações motívicas, faz o universo de Beethoven aproximar-se sobremaneira do de Schoenberg.4 Aí então, o Mestre identifica-se com a
2 Fato lamentável este que pode ter decorrido de certo exagero do Schoenberg judeu, haja vista
a notória consciência social e política de Berg, transparente tanto em Wozzeck quanto na
própria Lulu. Com relação à carta de Schoenberg, cf. Schoenberg (2007b, p.579-80). E com
respeito à atitude de Schoenberg, indo de encontro à solicitação de Helene para que concluísse Lulu a partir dos manuscritos de seu marido, cf. ibidem (nota 1094, p.581).
3 Ao leitor músico será oportuno apontar para o que Haydn faz, por exemplo, no primeiro
movimento de sua Sonata n. 18, em mi bemol maior, particularmente nos compassos
52-53 e 178-179, nos quais inesperadamente suspende o discurso e introduz de supetão um
silêncio surpreendente! Trata-se de um exemplo, dentre outros, da importância do silêncio
com subvertedor da formal musical em Haydn, veículo significativo de imprevisibilidade
do discurso.
4 No desenvolvimento levado às últimas consequências dos materiais em uma determinada
obra, vislumbra-se o que Schoenberg definira, tendo por referência sobretudo a obra de
Brahms, por entwickelnde Variation (variação continuada ou variação em desenvolvimento;
em inglês: developing variation, tal como usado pelo próprio Schoenberg). Com tal termo,
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radicalidade que caracterizaria a postura de seu discípulo mais consequente,
revolvendo o paralelismo aparentemente inequívoco entre as duas Escolas
de Viena.

A tipologia poundiana dos artistas e Schoenberg
A mobilidade dos parâmetros de comparação entre as duas trincas nos
incita ao menos a pensar no duplo papel exercido por Schoenberg à frente
de sua Escola. Além de Mestre, Schoenberg foi igualmente um Inventor de
gênio, fato que nos remete à categorização dos escritores efetuada por Ezra
Pound, da qual desejamos considerar aqui apenas suas três primeiras categorias descritivas.
Inventores são, para Pound (1976, p.35), aqueles “descobridores de um
processo particular ou de mais de um modo ou processo”; quanto a mestres, “o termo se aplica com propriedade aos inventores que, além de suas
invenções pessoais, são capazes de assimilar e de coordenar grande número
de invenções anteriores”; enquanto sobrará aos diluidores o papel menor dos
que “seguem os inventores ou os grandes escritores [leia-se aqui: compositores] e que produzem alguma coisa de menor intensidade, alguma variante
mais flácida, de caráter difuso ou tímido”.
Não resta a menor dúvida do papel francamente inventivo desempenhado por Schoenberg ao longo de toda a sua vida. Para enunciarmos apenas três de suas invenções, basta mencionarmos a enunciação conclusiva do
Harmonielehre (1911), na qual Schoenberg evoca as Klangfarbenmelodien
(melodias de timbres),5 vertida dois anos antes em fato musical com a comSchoenberg (1975c, p.129) referia-se à capacidade de Brahms em repetir “frases, motivos e
outros ingredientes estruturais dos temas apenas se em formas variadas”. O lastro, indubitavelmente de origem beethoveniana, respalda-se igualmente na tendência germânica da composição em um só movimento, que viria a ser designada por Durchkomposition (literalmente
composição que atravessa ou transcomposição), a qual teve seu apogeu em inúmeras obras do
repertório da música do século XX, mas que teve seu momento inaugural na Sonata em si
menor de Liszt (1853), extraordinário monumento em que todas as ideias se correlacionam
e há de tudo, da fuga à valsa, da marcha ao recitativo, em um único movimento de sonata
(com, no mínimo, três temas principais).
5 “Melodias de timbres! Que finos sentidos os que aqui diferenciem! Que espírito sublimemente desenvolvido o que possa encontrar prazer em coisas tão sutis! Quem aqui se atreve a
reclamar teorias!” (Schoenberg, 2001a, p.579); “Klangfarbenmelodien! Welche feinen Sinne,
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posição de Farben – a terceira das Cinco peças orquestrais Op. 16 (1909) –; ou
o Sprechgesang (canto-falado), que muito embora não tenha sido o primeiro
a formular, foi indubitavelmente quem o fez de forma mais cabal em 1912
com Pierrot Lunaire, arrematando a ideia prenunciada por Engelbert Humperdinck em 1897;6 por fim, a formulação em 1921 do método dodecafônico,
cristalizado nos anos 1923-25, constituiu o estopim da era serial e abasteceu
grande parte das poéticas radicais do século passado.
Quanto ao Schoenberg-Mestre, não há muito o que observar, face às evidências de sua conduta e aos acontecimentos de sua vida. Além de constituir
referência in persona a toda uma enorme geração de jovens e menos jovens
compositores que em torno dele procuravam se aglutinar, da obediência –
sem abrir mão, contudo, da originalidade – de um Berg ou de um Webern à
rebeldia de um Hans Eisler ou à irreverência provocadora de um John Cage,
soube, como todo grande Mestre, reverenciar os Mestres passados – dentre os quais, alguns de seus contemporâneos mais velhos, como Brahms e
Mahler, mas também com relação aos mais remotos, como Bach, Mozart
e Beethoven –, efetuando generosa síntese dos aportes mais avançados da
escritura musical ao longo dos séculos e enaltecendo, com isso, todo ato de
profunda erudição, do qual todo criador de gênio não deve minimamente se
furtar e deve, isto sim, se vangloriar. Schoenberg foi, nesse sentido, um dos
espíritos mais agudos para o enaltecimento das releituras de épocas passadas, em reflexão essencialmente moderna do fazer artístico: ouvir o passado
é também saber reinventá-lo, e a Invenção aloja-se, assim, nos atos de toda
genuína mestria.
A versatilidade de Schoenberg era tamanha que não o privou, entretanto, da ponta extrema desta categorização. Em que pese seu grande papel
de Mestre e Inventor, Schoenberg não deixou de ser, em certa medida, um
Diluidor, e é sob tal prisma que ganha nova luz sua afirmação recorrente de
que não teria sido um revolucionário, mas antes um evolucionário (cf. Schoenberg, 1975c, p.353). Mas se o foi, trouxe consigo seu potencial inventivo e
subverteu a própria diluição; ao menos a relativizou.

die hier unterscheiden, welcher hochentwickelte Geist, der an so subtilen Dingen Vergnügen
finden mag! Wer wagt hier Theorie zu fordern!” (idem, 1922, 504).
6 Vide a esse respeito Menezes (2006c, p.28-9).
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Ao insistir no uso das formas clássicas, deixou escapar a chance de uma
inovação consequente também no campo da forma musical, fazendo coexistir a harmonia pós-tonal e mesmo o contexto serial dodecafônico com um
reemprego bastante questionável e problemático das formas convencionais,
muitas das quais – senão todas – tiveram sua origem em plena comunhão
com os preceitos da velha tonalidade. Como Mestre, acabou exercendo forte
influência para que também seus discípulos delas fizessem uso sistemático,
a ponto de cada qual dos dois alunos constituintes do triunvirato vienense
procurar uma “solução” distinta para o problema. Berg, notadamente em
Wozzeck, procurou constituir verdadeiro compêndio das formas clássicas,
fazendo com que as cenas da ópera aglutinassem o que de formalmente havia
de mais essencial na história da escritura musical: Wozzeck congrega todas as
principais formas clássicas no decorrer das distintas cenas de seus três Atos.
A Webern, d’outra parte, tocou aglutiná-las não no tempo corrido, mas
naquele outro, simultâneo: em sintonia plena com sua índole temporal contrativa e miniaturista, perseguiu a simultaneidade de formas, a ponto de chegar a elaborar um movimento de quarteto de cordas – o primeiro de seu Op.
28 – como podendo ser ouvido de ao menos três maneiras diferentes quanto
à forma musical; para isso, os materiais foram sabiamente predispostos de
forma a assumirem múltiplas funções formais, de acordo com como se pretenda ouvir o referido movimento.
Nem Berg, nem Webern, contudo, reinventaram as formas. E sequer
inventaram alguma nova forma musical. Limitaram-se a reinseri-las em
novo contexto, como de resto o próprio Schoenberg. Em ato semelhante ao
de Webern, mas por outro viés, este, ao fazê-lo, repensa não a forma, mas sua
temporalidade. Exemplo cabal deste que talvez constitua seu maior legado
com relação ao pensamento formal na música é seu Klavierstück Op. 33a
(1928), que outrora já analisamos em detalhes (cf. Menezes, 2002, p.25663). Em apenas quarenta compassos, Schoenberg revisita a forma sonata
em todos os seus detalhes: introdução, primeiro tema, transição, segundo
tema, transição, desenvolvimento, recapitulação, coda e codetta. Tendo por
base o método serial de composição, desvencilhou-se da obrigatoriedade de
vinculação entre a constituição formal da forma sonata e o discurso tonal
que lhe deu origem e que a legitimou para, preservando-a, vesti-la de dodecafônica. Aliando, assim, uma de suas invenções – o dodecafonismo – ao
recurso da forma sonata, acaba por desfuncionalizar sua estrutura formal,
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desvinculando-a de suas funções tonais, essencializando-a e tornando-a de
uma brevidade única e até então inaudita na história da música. Desta feita,
mesmo quando Diluidor, Schoenberg parece ter-se revelado mais ainda um
Mestre-Inventor.

O rasgo expressionista
Neste ato de reversão da temporalidade discursiva da forma clássica, em
que o discurso que outrora se valia do arco tonal vê-se encapsulado, porém
legitimamente tramado pela estruturação serial, revela-se uma consciência
histórica aguda da estruturação formal e de suas relações funcionais com a
harmonia. Compor, para Schoenberg (2006c, p.303), é essencialmente pensar a composição: “Compor é: pensar em sons e ritmos”.7 Transparece aí um
alto nível de racionalidade, cujo teor se vê peremptoriamente manifesto no
lema schoenberguiano que fora sintomaticamente eleito como título da
recente versão alemã da coletânea de seus ensaios, conhecida como Estilo e
ideia.8 Em um aforismo de 5 de setembro de 1923, Schoenberg (2007a, 32)
assevera: “Stile herrschen, Gedanken siegen”.9
Tem-se, aí, o predomínio da racionalidade sobre a intuição no ato da concepção artística, e tal tomada de posição aproxima ainda mais Schoenberg da
postura de um Beethoven, quanto mais se nos lembrarmos da forma como
este se autodesignava: proprietário de um cérebro.10
Mas diante da constatação de tal hegemonia daquilo que é pensado
sobre o que é intuído, perfila-se naturalmente a questão sobre qual o lugar
7 “Komponieren ist: denken in Tönen und Rhythmen” (Schoenberg, manuscrito de 1931).
8 O volume, coletânea de artigos e apontamentos de Schoenberg, vem à luz quando ainda
vivia, em seu período derradeiro nos Estados Unidos, mais precisamente em 1950, sob o
título Style and Idea.
9 Literalmente: “Estilos dominam, pensamentos vencem”, mas que tomamos a liberdade de verter em formulação um pouco mais poética: “Estilos dominam, pensamentos
predominam”.
10 A passagem reporta-se à menção de Adorno (s. d., Band 97, p.415) sobre a repulsa de Beethoven com relação aos proprietários de bens, autoproclamando-se proprietário de um cérebro ([“Beethoven], der sich zum ‘Hirnbesitzer’ gegen Gutsbesitzer ernannte”; em português:
“[Beethoven, que] se autodenominava ‘proprietário de um cérebro’ a contrapelo dos proprietários de bens” (idem, 2011, p.390)). A respeito desta passagem e do uso desta expressão
no Brasil por Willy Corrêa de Oliveira, cf. Oliveira (1979) e Menezes (2009, p.18).
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ocupado pela expressão. Há qualquer sentido em descrever a música de
Schoenberg como intelectualista, cerebral, distanciada dos afetos?
Por certo que pensar o discurso e repensar a sintaxe significa refletir
sobre os elementos estruturais da linguagem, mas daí a afirmar que aquele
que pensa alija-se dos sentimentos, há todo um oceano.
Ciente de tal dilema, Schoenberg não arredará pé dos domínios aos quais
fazia parte – os da tonalidade, por meio da qual mesmo o compor mais estrutural (como por exemplo o beethoveniano) via-se ancorado pelo pathos que
nutria o discurso tonal com suas tensões e relaxamentos. A ela fará recurso
ora pelo viés da metalinguagem (como em Ode to Napoleon Op. 41, de
1942), ora em reminiscências escondidas (Sechs kleine Klavierstücke Op. 19,
de 1911), ora revisitando-a sob o pretexto da obra didática ou mesmo da nostalgia (a Suite para orquestra de cordas, de 1934; ou a II. Kammersymphonie
Op. 38, iniciada em 1906-08, mas retomada e concluída em plena fase derradeira e serial, em 1939), sem falarmos de seus enfoques teóricos tardios,
que ecoam o Tratado de Harmonia (Harmonielehre) de 1911 e que resultam
no seu último livro Funções estruturais da harmonia (Schoenberg, 2004). Mas
com o outro pé na irreversível tentação do Novo,11 assumirá o confronto
escancarado entre expressão e estruturação. Não renega o gesto expressivo,
mas dilacera-o, pois que, ao dilacerá-lo, o analisa, reestruturando e repensando a expressão.
Sob tal prisma, podemos afirmar que a escritura schoenberguiana é
essencialmente analítica. E como é o próprio Schoenberg (2007a, p.135)
quem afirma que “o desenvolvimento da música é, mais do que em qualquer
outra arte, dependente do desenvolvimento de sua técnica”,12 rogaremos ao
leitor não músico certa paciência para que procure seguir nossa explanação,
inevitavelmente técnica, acerca desta dilaceração gestual a que faz recurso
a escritura schoenberguiana, pois que mesmo se pensar a música mostra-se como essencial à agudeza de suas concepções, Schoenberg (1980, p.9 –
definição de 1930, grifos originais) estava convicto de que era pelo viés das
questões técnicas que a música poderia transmitir qualquer pensamento: “O
11 Não por acaso Schoenberg coloca na boca de sua personagem Frau (Mulher), no compasso
473 de sua ópera Von heute auf morgen Op. 32 (1928-29), os dizeres: “Bekanntes ist Uninteressantes! Ich suche das Neue!” (“O já conhecido não é interessante! Procuro o Novo!”).
12 “Die Entwicklung der Musik ist, mehr als die der andern Künste, von der Entwicklung ihrer
Technik abhängig.”
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novo na música torna-se primeiramente perceptível no chamado aspecto técnico, não no que diz respeito ao pensamento”.13
Exemplar dessa escritura analítica é o início da primeira peça dos Drei
Klavierstücke Op. 11, de 1909. Interessa-nos aqui a formulação da primeira
ideia nos 11 primeiros compassos e sua interrupção pela ideia seguinte no
compasso 12, que conduz a peça à seção seguinte.
Figura 4 – Início da primeira peça dos Drei Klavierstücke Op. 11

13 “Das neue in der Musik wird zuerst im sogenannten technischen wahrnehmbar, nicht aber im
Gedanklichen.”
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Vemos que a ideia ou tema inicial é constituído de dois elementos – A e
B –, em que o primeiro elemento se repete (A’) transformado após B, concluindo o tema. Observamos que A ocupa três compassos ternários inteiros
(nove semínimas) e que a ideia básica de B, ao contrário, ocupa, na verdade,
a exata metade desta extensão – quatro semínimas e meia – como nos mostra a Figura 5.
Figura 5 – Ideia básica de B – extensão de quatro semínimas e meia

No entanto, a contração temporal da ideia básica de B é compensada por
sua iteração e extensão ao longo do próprio B, e isto de forma bem calculada:
se considerarmos agora a duração exata da figura a partir de suas primeiras
notas (não mais levando em conta, portanto, a pausa inicial do compasso),
constatamos que o compasso ternário que serve de base à peça, constituído
por três semínimas, será como que “projetado” ou “transmutado” em três
apresentações desta ideia básica (ela mesma e duas repetições, que chamaremos, respectivamente, de B1, B2 e B3), em que a cada vez se acresce o valor
de uma semínima na duração total da figura.
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Figura 6 – As três repetições da ideia básica de B e a extensão de suas
durações

Para realizar tal expansão durativa de uma mesma ideia, Schoenberg opera
por dissociação. Os elementos de B1, tecido orgânico e coeso a quatro vozes, se
veem pouco a pouco dissociados no tempo: em B2, as vozes da mão esquerda
desgrudam-se da enunciação da mão direita e na própria mão direita a voz
inferior, que em B1 era entoada simultaneamente à voz superior, se vê ligeiramente deslocada em relação ao início da voz superior, aparecendo pouco
depois desta última; e em B3 o deslocamento e extensão da voz inferior da mão
direita – que agora é enunciada antes do início da voz superior – são ainda mais
pronunciados, pois que apenas ela ocupa agora a duração total de B1 inteiro
(três semínimas e meia). Aliás, o próprio “deslocamento” da ideia de B é
realçado pelas conexões entre B1, B2 e B3: enquanto B2 se segue imediatamente após B1, B3 efetua descolamento da textura e respira um silêncio
de uma colcheia ao final de B2 para se iniciar. E decorrente desta desconexão e desta expansão temporal da figura, emerge uma nova ideia: na mão
esquerda, um deslize cromático de ré bemol a dó, antes inexistente, perfazendo minimamente o átomo intervalar do contexto harmônico.
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Figura 7 – Emergência de uma nova ideia em meio à radicalidade da expansão durativa

Fiel aos sábios procedimentos de Brahms, que ao repetir uma ideia jamais
deixa de variá-la de alguma forma, Schoenberg revela notável coerência com
sua concepção da variação em desenvolvimento, quer seja na iteração de uma
mesma ideia, quer seja em suas consequências quanto às ideias adjacentes.
Ao reapresentar A, Schoenberg não apenas transmuta os intervalos, como
também conclui o tema com uma sintomática permutação do arquétipo wagneriano do acorde de Tristão: ao invés de trítono/terça maior/quarta, temos
terça maior/trítono/quarta como última harmonia desta exposição temática.
Ao fazê-lo, transparece não apenas coerência em relação ao legado brahmsiano e wagneriano, como também em relação às suas próprias concepções
quanto ao pensamento na composição: “Pensamentos profundos são aqueles
que revelam grande riqueza de referencialidades” (ibidem, grifos originais).14
Figura 8 – Permutação do arquétipo wagneriano na conclusão temática

14 “Tiefe Gedanken sind solche von großem Beziehungsreichtum.”

Riscos_sobre_musica_(MIOLO_16x23)_Graf-v1.indd 135

04/06/2018 15:59:36

136

FLO MENEZES

Não bastasse a alta densidade de tais formulações, a ideia musical
seguinte, que irrompe a forma e inaugura nova seção da peça, é caracterizada
por absoluto contraste em relação à ideia inicial: fugaz, com notas rapidíssimas, enunciada con sordina e em pianíssimo, e sobretudo varrendo o registro pianístico, ela culmina com cinco notas que, a rigor, nada mais fazem
que constituir a mesma descendência cromática por segundas menores que
emergiu como ideia inovadora (aquele deslize cromático ré bemol/dó ao
qual nos referimos) em meio à expansão radical do tema inicial, porém projetados em saltos de oitava, de modo que esta nova seção, se acelera radicalmente o tempo e o contrai notavelmente, ao mesmo tempo expande com a
mesma radicalidade o espaço intervalar. Com isso, a dilaceração faz-se também aqui presente: na ideia inicial, é o tempo que é dilacerado; nesta, trata-se
de um rasgo do espaço.
Figura 9 – Irrupção da nova ideia e a dilaceração cromática no espaço
intervalar

A dilaceração do espaço intervalar estabelece correspondência direta com
aquela outra, da duração das ideias, mas é indubitavelmente pelo viés do
rasgo do tempo que o dilema entre cálculo e expressão se vê escancarado. Aí,
a intenção schoenberguiana é evidente: ao apresentar a figura, dilacerá-la,
rasgando-a ao meio e estendendo-a radicalmente no tempo, a tal ponto que,
no ápice de tal dilaceração, tal rasgo faça emergir novos elementos expressivos. Ao dilacerar a figura, Schoenberg a analisa: é como se o gesto musical fosse submetido à escuta provida de uma grande lupa, pela qual cada
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inflexão se torna evidenciada, ampliada, dilatada, exaltada. A “análise”,
aqui, alia-se à potencialidade da própria expressão, que perdura.
Na essência deste estiramento, em que extremidades são espacializadas,
estiradas, distanciadas por um gesto que se instala como uma lupa da expressão, em rasgo de teor ao mesmo tempo analítico e expressivo à potência
máxima, entrevê-se a essência mesma do que se designou por expressionismo
na música. Em sua oposição complementar à homogeneidade textural do
impressionismo de índole francesa, a heterogeneidade gestual do expressionismo germânico tipicamente schoenberguiano institui seus paradigmas: ao
invés de uma percepção pixelizada que ganha sentido com a distância, como
num quadro de Monet ou na apreensão globalizada dos gestos ondulatórios
em Debussy, propõe-se um mergulho nos meandros da figura, como que
introjetando a escuta nas articulações do próprio gesto musical. Adentrando
as arestas figurais, a percepção como que empurra as paredes constituintes
das formulações e as distancia, fazendo-se entrever saliências antes despercebidas a ouvidos nus. Em oposição à condução amaciada das dinâmicas
impressionistas, condicionadas por suas ondulações, o rasgo expressionista
evidencia as fraturas expostas, as rupturas, o caráter abrupto das irrupções
e dos contrastes. E, ao fazê-lo, potencializa a dor da escritura, submetida ao
cálculo e à análise ao mesmo tempo em que defrontada com a angústia da
dilaceração de seus gestos.

Schoenberg, ein Hirnbesitzer
Schoenberg não faz simplesmente o gesto, nem meramente o reproduz:
sente-o e pensa-o. Tem-se em sua obra, então, o apogeu da racionalidade na
música, sem que se abdique, contudo, da expressão. Decorre daí que, mesmo
se cada figuração é pensada e analisada no próprio decurso da escritura, toda
escritura requeira, de certo modo, alguma espécie de sistematização.
Mas entre a ruptura com o sistema tonal operacionalizada pelas obras
ditas “atonais” (termo ao qual se opunha, legitimamente, Schoenberg) e a
invenção do serialismo dodecafônico, metodologia que sistematicamente
se confunde com sistema, Schoenberg vive um hiato criativo de quase uma
década, amargando um estendido silêncio, como no oco vazio deixado pelo
estiramento de seus gestos.
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Ao estabelecer, ao início da década de 1920, os paradigmas do novo
método (Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen
Tönen – método de composição com doze sons relacionados apenas entre
si), conhecido como dodecafonismo, Schoenberg nada mais faz que erigir em
“sistema” os recursos escriturais que inaugurara com o rasgo expressionista
atonal. Os teores transtextuais,15 embebidos da referencialidade histórica
que fundamenta o caráter evolucionário de Schoenberg, mantêm-se intactos,
e o dodecafonismo revelara-se mais como pretexto do que como texto para o
transtexto. Diante de uma possível dicotomia entre metodologia serial e referencialidade, Schoenberg sacrifica o método, mas não abre mão da referência. Exemplo cabal de tal postura é a referência explícita a Bach e Wagner tal
como, em fugaz aparição, se revelam o motivo-BACH e o acorde de Tristão, subvertendo a ordenação ortodoxa da série dodecafônica em meio ao
Menuett da Suite Op. 25 para piano, de 1921, primeira obra composta integralmente com o novo método.16
Figura 10 – Transtextualidade em meio ao dodecafonismo schoenberguiano:
referência à herança germânica Bach/Wagner em meio à trama do Menuett
da Suite Op. 25

15 Por evocar um caráter ao mesmo tempo referencial e transgressivo (no sentido não da transgressão, mas antes de nossa noção de transgresso (cf. Menezes, 2006c), em todas as aparições
do termo), o qual atravessa o discurso temporal da obra e a projeta simultaneamente para fora
de si mesma, tecendo referências históricas e edificando reenvios significativos, preferimos o
termo transtextualidade ao mais comumente utilizado de intertextualidade.
16 Trata-se do mesmo exemplo do de número 59 em meu texto “Música Especulativa – Harmonia Especulativa” (Menezes, 2006c, p.120).
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Como Mestre, Schoenberg não hesitara em assumir o papel de balizador,
formulando os paradigmas e norteando os estilos de seus discípulos, mas
como Inventor, suspendia toda ortodoxia caso assim se fizesse necessário.
Em uma de suas mais emblemáticas missivas, datada de 4 de julho de 1947 e
endereçada a René Leibowitz, Schoenberg (1964, p.247) sintomaticamente
assevera:
Pelo termo de se perder o “rigor” no tratamento dos doze sons, você provavelmente se reporta ao ocasional dobramento de oitavas, à ocorrência de tríades
tonais e a alusões a tonalidades. Muitas das restrições observáveis em minhas
primeiras obras nesse estilo [dodecafônico], e o que você chama de “puro”,
eram derivadas mais teoricamente que espontaneamente de um provável desejo
instintivo em realçar de modo agudo a diferença desse estilo com relação à
música precedente.

Assim é que o método dodecafônico, articulado com a necessária liberdade, revelava-se então como a mais autêntica consequência histórica do
legado germânico-musical, e se a pretendida hegemonia do pensamento alemão na música nem por isso teve lugar inquestionável e inabalável, ao menos
a hegemonia do pensado fazia-se plena.

Repensar Schoenberg
Além de grande Mestre e Inventor, Schoenberg foi um visionário. Com
Farben (Cores), não apenas inaugurou a melodia de timbres, como também
desbravou a escritura pós-tonal fundada na cor harmônica, algo que seria
encampado mormente por Berio ou pelo Boulez maduro em algumas de
suas obras, instituindo verdadeiros coloridos harmônicos pela predominância inequívoca de certa entidade intervalar quase onipresente, pela qual
o ouvido encontra interessante esteio e a escritura harmônica emancipa-se
definitivamente de qualquer recurso – diríamos mesmo: regressivo – à funcionalidade tonal.17
17 Creio ter podido contribuir pessoalmente, de certa maneira, para tal poética musical que se
ancora na entidade harmônica e em seus desenvolvimentos estruturais, e num certo sentido
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E mesmo com relação a questões que viriam a ser desenvolvidas apenas
após sua morte, Schoenberg lançou a garrafa ao mar. Assim é que, quando
assevera em 1941, com letras garrafais, que “O ESPAÇO BIDIMENSIONAL OU EM MAIS DIMENSÕES NO QUAL AS IDEIAS MUSICAIS
SE APRESENTAM CONSTITUI UMA UNIDADE” (Schoenberg,
1975c, p.220), e, em itálico, que “a unidade do espaço musical requer uma
percepção absoluta e unitária”, sendo que “toda configuração musical, todo
movimento dos sons tem de ser compreendido primordialmente enquanto
relação mútua de sons, de vibrações oscilatórias, emergindo em lugares e
tempos distintos” (ibidem, p.223), não estaria antecipando o que viria a ser
formulado em 1960 por Stockhausen como a unidade do tempo musical???
Bem sabemos ao que se reporta a formulação arrebatadora e inesperada de
Stockhausen: fez-nos ver que os domínios das formas musicais, dos ritmos,
das frequências e dos timbres nada mais são que regiões de um grande continuum que tem por base as vibrações sonoras, em que quanto mais se acelera o
dado sonoro, mais se desloca a linha que parte das formas e adentra a percepção tímbrica, e, no sentido contrário, quanto mais se desaceleram as vibrações
sonoras, mais caminhamos da percepção dos timbres à apreensão das formas musicais. Ritmos e frequências – elementos fundamentais com os quais
mexemos a cada esboço de escritura instrumental – não são mais que faces de
uma mesma moeda. E mesmo que Schoenberg não tenha sobrevivido para
poder ter vivenciado a experiência dos estúdios eletroacústicos, nos quais
tais fenômenos se evidenciam, ele já estava ali, bem antes, formulando com
clarividência espantosa o que viríamos a conhecer, teórica e praticamente,
apenas anos após seu desaparecimento.
Mas repensar o legado de Schoenberg significa também enfrentar questões que sua obra suscita. Há de se perguntar, por exemplo, em que medida
teria sido efetivamente necessária, ao ultrapassar a tonalidade nos idos das
primeiras décadas do século XX, a edificação de um método serial de composição, e em que medida os elementos mais fundamentais da nova linguagem já estavam, durante o período dito “atonal livre”, de algum modo sendo
elaborados em um contexto já livre das amarras tonais sem que se precisasse
também por isso o legado visionário de Schoenberg se vê contextualizado no Brasil. Em
torno das entidades harmônicas e de suas potencialidades estruturais é que se baseia não
somente minha obra teórica – a começar de Apoteose de Schoenberg (Menezes, 2002) –, como
também praticamente toda minha obra musical.
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submeter a elaboração compositiva às amarras seriais. A questão, mesmo
entre nós, está longe, entretanto, de constituir qualquer novidade: já ao início
dos anos 1980, em meu primeiro livro, havia destacado, em exame minucioso
da metodologia serial dodecafônica, em que medida o serialismo da Segunda
Escola de Viena pretendeu, sem sucesso, constituir um sistema harmônico que
viesse definitivamente substituir a velha tonalidade.18 Fruto de atitudes individuais e altamente personalizadas – ao contrário do tonalismo, que surgira e
se consolidara como sistema de referência comum e hegemônico, superando
o modalismo –, o dito atonalismo não decorrera de um alargamento genérico
da linguagem que impelia e aclamava por mudanças de consenso comum:
resultou, isto sim, de um afunilamento em que tocou a poucos, dentro os
quais Schoenberg como papel de grande líder, a invenção de novos paradigmas, sob o risco do isolamento, da incompreensão e mesmo do repúdio não
apenas por parte dos apreciadores da música, mas também de grande parte
dos próprios músicos. Em certo sentido, Schoenberg teve de levar às últimas
consequências o individualismo do compositor diante da sociedade, iniciado
por Mozart e encarnado de forma emblemática por Beethoven. Até mesmo
sob este aspecto Schoenberg podia entrever certa herança germânica. E justamente em tais circunstâncias, era mais que natural que os protagonistas da
nova empreitada se sentissem de algum modo desamparados e ansiosos por
qualquer salvaguarda que lhes permitisse certa sistematização da escritura
musical. A metodologia serial, em sua primeira forma – dodecafônica –, constituiu a âncora que permitiu o desembarque em praias quase desconhecidas
sem que se perdesse o barco, fundamental para as viagens a seguir, no risco de
uma maré alta. E a inevitável imaturidade no desvirginamento dessas matas
à beira-mar induziu aos bandeirantes que acreditassem que ao menos se tratasse, ali, de terras não tão distantes de suas origens, reconhecendo nos navegantes germânicos passados os primórdios das novas descobertas.
Mas a rigor a crença na hegemonia do pensamento alemão na música
demonstrou-se tão ingênua, frágil e ilusória quanto a necessidade de uma
sistematização padronizadora da escritura musical pelo viés do serialismo. Pensa-se, e bem, dentro e fora de nossas fronteiras, e toda forma de
18 Apoteose de Schoenberg, escrito entre 1984 e 1985, teve sua primeira edição em 1987 e sua
reedição, revisada e ampliada em 2002. Cf. especialmente o capítulo 9, “Dodecafonismo:
sistema harmônico? – as premissas e a essência do serialismo dodecafônico” (Menezes, 2002,
p.207-67).
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nacionalismo demonstra-se caquética e reacionária. Schoenberg foi presa
desta ilusão, como de resto grande parte da intelligentsia europeia, contemporânea e posterior ao próprio Schoenberg. Nisso, todo pensamento,
quando contaminado pelas pretensões de qualquer hegemonia nacional,
acaba, por mais avançado que seja, por revelar-se deveras arcaico ou, no
mínimo, provinciano.19
Repensar Schoenberg significa, assim, reconhecer a grandeza de sua
obra e de seus ensinamentos, relativizando, simultaneamente, o valor de sua
crença na hegemonia do pensamento alemão. É a soberania do pensamento
tout court, esta sim, que deve ser enaltecida, a mesma que, em Schoenberg,
não abolia a expressão e os sentimentos – em uma palavra, o afeto que reside
em cada formulação musical de valor –, mas que os integrava, mesmo que
dilacerados, na elaboração da trama analítica da composição.
Nesse sentido, o erro, ainda que real, é também, em parte, aparente. Pois
que toda “boa” música é, em essência, serial, assim como é “serial” o próprio
ato de pensar. E se a boa música é serial, o é sem que haja necessidade de que
exista um “serialismo”. O é porque, além de sentida, é também pensada, e
todo pensamento revela-se orgânico e transtextual, qualidades tipificadoras
do modus operandi de todo serialismo. Pelo viés da tautologia que erigiu em
sistema serial – ou em método, como preferia Schoenberg20 –, o pensamento
“serial” – anterior, simultâneo e posterior ao serialismo –, vislumbra-se a
relevância da processualidade por sobre as metodologias e sobretudo por
sobre as sistematizações.

19 Tal contradição entre o espírito elevado do pensamento europeu, em particular o do alemão,
e seu aspecto mais rude e rudimentar pode ser ilustrado a partir de Kant. O genial pensador,
que está para a filosofia assim como Freud para a psicanálise ou Einstein para a física, chegou, a despeito da profundidade de suas formulações filosóficas, a proferir juízos inquestionavelmente superficiais e absurdos, tais como seu julgamento acerca dos negros: “Os negros
da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo.
[...] Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores, que se
deve dispersá-los a pauladas” (Kant, 1993, p.76). Difícil acreditar que tais linhas advenham
do mesmo pensador da Crítica da razão pura.
20 “Curiosa e erradamente, a maioria das pessoas fala de um ‘sistema’ da escala cromática. O
meu não é um sistema, mas tão somente um método, o que significa um modus de aplicar
regularmente uma fórmula preconcebida. Um método pode, mas não necessita ser uma das
consequências de um sistema” (Schoenberg, 1975c, p.523 – grifos originais). A esse propósito também cf. Menezes (2002, p.208, nota 1).
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Dessa feita, Schoenberg encarnou como ninguém sua época, mas tinha
consciência de que seu tempo não era aquele em que vivia. Versando sobre
a genialidade de Mahler, afirma o que também revelar-se-ia válido para si
mesmo: “O presente e o gênio nada tem que ver um com o outro. O gênio é
nosso futuro” (Schoenberg, 1975c, p.471). Viveu intensamente seu tempo e
suas contradições, perfilando muitos acertos e alguns erros,21 pois tinha plena
consciência que apenas assim estaria vivendo também os tempos que não lhe
pertenciam, por não mais existirem ou por não existirem ainda: o tempo passado dos grandes Mestres – que o fez genuíno evolucionário –, e aquele outro,
futuro, dos grandes Inventores – que o fez autêntico revolucionário.
Itapecerica da Serra, março de 2012

21 Sintomaticamente, Schoenberg (2001a, p.458) afirma na Harmonielehre: “[O erro] mereceria
um lugar de honra, porque graças a ele é que o movimento não cessa, que a fração não alcança
a unidade e que a veracidade nunca se torna verdade; pois nos seria demasiado suportar o
conhecimento da verdade”. “[Der Irrtum] verdient einen Ehrenplatz, denn ihm verdankt man
es, daß die Bewegung nicht aufhört, daß die Eins nicht erreicht wird. Daß die Wahrhaftigkeit
nie zur Wahrheit wird; denn es wäre kaum zu ertragen, wenn wir die Wahrheit wüßten” (idem,
1922, p.394).
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Análises em manuscrito: ca. 1984 – Anton Webern: Sechs Bagatellen Op. 9, para quarteto de
cordas – análise inédita.
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