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Resumo:Esse é o primeiro resultado de uma pesquisa de iniciação científica financiada 

pela FAPESP. O artigo pretende investigar os aspectos rítmicos presentes na introdução das 

Variações Op. 30 de Anton Webern (1940).  Deseja-se refutar alguns sensos comuns sobre 

a rítmica na obra de Webern que, segundo nossa observação, se mostraram infundados no 

caso do Op. 30. Será discutida a organização dos motivos rítmicos nos primeiros vinte 

compassos da obra, assim como apontamentos sobre a métrica mista e a constante 

alternância de dois andamentos. 
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Introdução 

A obra de Anton Webern é amplamente reconhecida e analisada, influenciando 
fortemente à geração de compositores a partir da década de 50. Alguns autores já 
escreveram sobre o ritmo na produção artística de Webern

4
. Esse artigo pretende 

desmistificar algumas afirmações feitas sobre esse parâmetro em Webern que não se 

confirmam nas Variações Op. 30 e também levantar algumas questões sobre o aspecto 
rítmico nessa obra. 

 
Pretendemos contestar a afirmação de que o “fenômeno rítmico (...) nunca foi para 

ele [Webern] preocupação primordial” (BOULEZ 2008: 330). Muitos acreditam que o 
ritmo (e a pausa) em Webern estava apenas a serviço das exigências criadas pela série de 

alturas. Se tal fosse verdade, não veríamos tantos esboços testando justamente esse 
parâmetro nos seis Sketchbooks de Webern

5
. Veremos que o ritmo é de fundamental 

importância também para a organização formal do Op. 30 e em específico em sua 
introdução. 

 
Além de alicerce para a construção da obra, o ritmo aqui, aparece de maneira 

inovadora e incomum. É frequente encontrar na literatura, autores que alegam que a 
tradição austro-germânica do início do século XX utiliza uma notação rítmica bastante 

                                                   
1 Este artigo só foi possível graças à orientação do Prof. Dr. Paulo de Tarso Salles, das discussões com a 

Profa. Dra. Adriana Lopes e dos excertos musicais editados por Roberto Yoneta.  
2 Faz graduação em licenciatura no Departamento de Música da ECA/USP. Desenvolve uma pesquisa de 

iniciação científica intitulada Anton Webern: processos composicionais nas Variações para Orquestra Op. 

30 financiada pela FAPESP desde novembro de 2009. Atua em música nas áreas de análise musical e 

educação musical. 
3 Possui graduação em Música pela Universidade São Judas Tadeu (1987), mestrado em Música pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2002) e doutorado pela Universidade Estadual de 

Campinas (2005). É Professor Doutor no Departamento de Música da ECA/USP, sendo atualmente 

coordenador do curso de Graduação. Tem experiência na área de Música, com ênfase em Composição 

Musical, atuando principalmente nos seguintes temas: análise musical, composição, estética musical, música 

brasileira e violão. 
4 Falo de autores como James R. Jones (1968) , Kathryn Bailey (1995) entre outros.  
5 Uma análise sobre os esboços ritmos nas últimas peças de Webern é feita por Bailey (BAILEY 1995).  

mailto:isis.biazioli@gmail.com
mailto:ptsalles@usp.br
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tradicional, evitando o uso de métricas mistas
6
. Assim, para transmitir a irregularidade e as 

inovações rítmicas que pretendia, Webern formularia uma peça onde a rítmica estrutural 
não coincide com aquela indicada pelos signos métricos. Esse processo acontece em 
muitas obras de Webern como, por exemplo, a Op. 27.

7
 

 
Contudo, isso não se aplica às Variações Op. 30. Nesse caso, a mudança de 

indicação métrica é bastante recorrente. Durante os 20 primeiros compassos do Op. 30, 
trecho que Webern designava de “tema” com o “caráter de „introdução‟” 

8
, são feitas 

quinze alterações métricas. O maior trecho regido pela mesma indicação métrica nesse 
início é de cinco compassos consecutivos, que marcam o fim do primeiro período, a 

cadência e o início do segundo período.
9
 

 
O massivo uso de métrica mista ajuda a sensação perceptiva de irregularidade, 

mesmo em uma peça repleta de simetrias e reiterações dos mesmos motivos e 
procedimentos composicionais de variação, como é o Op. 30. Desse modo, com o mínimo 
de material composicional, exposto logo nos dois primeiros compassos, Webern compõe 

uma grande gama de inconstâncias e variabilidades. 
 
 “As diferentes idéias de variação procedem quase que exclusivamente desses dois tipos de 

transformação, isto é, a transformação de um motivo, quando ocorre, é feita somente dessa 

forma. Mas os numerosos deslocamentos do centro de gravidade no interior dessas duas 

figuras criam alguma coisa constantemente nova do ponto de vista da métrica, do caráter, 

etc.” (WEBERN, 1984: 164) 

 
Não é apenas com a manipulação da métrica mista que Webern consegue o que ele 

chama de “deslocamentos do centro de gravidade”. Ele utiliza, também, a constante 
alteração de andamentos. Apenas durante a introdução são feitas sete indicações de 

andamentos, além de dois rit. E um molto rit. Quanto aos andamentos, o que se tem é a 

intercalação de Lebhaft
10

 (♪ = 160) e Langsamer
11

 (♪ = 112). Webern pede atenção a essas 
indicações e escreve: 

 
“É a mesma coisa durante toda a peça, onde o conteúdo inteiro se encontra já no núcleo 

constituído pelos doze primeiros sons: a série! Esse conteúdo está já preconcebido!!! bem 

como os dois andamentos, nos compassos um e dois (atenção às indicações 

metronômicas!)!!!”  (WEBERN 1984: 164-165) 

 
O silêncio também opera nesse sentido. O modo como Webern utiliza as pausas, 

além de provocar o isolamento dos conjuntos de alturas e valorizar os diferentes timbres 

empregados na peça, ajudam na construção de uma métrica irregular, integrando síncopas e 
contratempos à obra. A sensação de irregularidade rítmica é reforçada ainda pelo uso de 

                                                   
6 “Nenhum dos „Três de Viena‟  tinha propensão à notação em métrica mista” (JONES 1968: 109).  
7 A respeito disso, o artigo supracitado (JONES 1968).  
8 “Webern concebeu essas variações como um tipo de abertura em forma Adágio. Por isso o caráter de 

introdução dos primeiros compassos antes da barra dupla que indicam o início da apresentação do tema 

principal. O compositor fala do Op. 30 em cartas para Willi Reich de 3 de março e 3 de maio de 1941.” 

(WEBERN 1984: 161-165). 
9 Bailey apresenta sua análise rítmica da introdução do Op. 30 falando de duas cadências que Webern contou 

ter feito nessa exposição. Uma estaria no final do primeiro período nos compassos 8-9 e a outra separando as 

duas frases do segundo período nos compassos 13-14. Ambas as cadências foram marcadas pela presença da 

harpa (apenas usada nesses dois trechos na Introdução do op. 30), da indicação de um ritenuto em um 

andamento langsamer que leva a um subito lebhaft e com um decrescendo dinâmico em direção a cada 

cadencia. (BAILEY 1994: 228) 
10 Do alemão: animado, vivo 
11 Do alemão: lento 
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fermatas sobre barras de compassos, que além de sugerir lirismo à interpretação
12

, é mais 
um meio de inserir silêncios em meio à música.

13
 

 
Assim, esse artigo, primeiro resultado de uma pesquisa de iniciação científica, 

pretende discutir alguns pontos sobre a rítmica e sua importância na introdução das 
Variações para Orquestra de Anton Webern.  

 
1. Simetrias na Introdução do Op. 30 

O ritmo é um aspecto bastante significativo na estrutura do Op. 30. A partir de 
relações e simetrias baseadas nesse aspecto, Webern delineia seu Op. 30. Sobre isso, 

Bailey diz: 
 
“Portanto, parece claro que, a ‟Gestalt‟ de Webern é primeiramente de natureza rítmica. 

(…) Sucessivas afirmações dos motivos rítmicos não tiveram, contudo, uso constante do 

mesmo segmento da série. Isso pode ser percebido tão cedo quanto o segundo compasso da 

peça, onde a segunda voz entra com as primeiras quatro notas da série, dando contorno ao 

segundo motivo rítmico. Isso significa que o preenchimento melódico/intervalar dos 

motivos geradores não é uma característica distintiva; o elemento significativo é o ritmo.” 

(BAILEY 1994: 224-225) 14 

 
 

Os motivos rítmicos citados por Bailey trabalhados e variados por Webern durante 
toda a obra. Esses motivos são apresentados logo nos dois primeiros compassos da peça. 
São eles (Fig. 1 e Fig. 2): 

 

 

                                         15    
Fig. 1: Motivo Rítmico a                                                        Fig. 2: Motivo Rítmico b 

 
 
O modo como os dois motivos são trabalhados na introdução do Op. 30 é repleto de 

relações simétricas. A simetria inicia-se dentro do próprio Motivo b, onde um eixo 
simétrico separa esse motivo em dois, de modo que as duas últimas notas formam o 

retrógrado rítmico (e aumentado) das duas primeiras notas (Fig. 3).  

                                                   
12 É muito comum associar às obras de Webern caráter preciso e bastante rígido. Porém, já temos notícia do 

lirismo que Webern esperava nas interpretações de sua obra. Sobre isso, Peter Stadlen, pianista que estreou as 

Variações para Piano Op.27 de Webern, fala em relato de 1979.  
13 Este trabalho não irá analisar o silêncio no Op. 30 e na obra de Webern por se tratar de um tema bastante 

extenso em si e que iria além dos objetivos desse artigo. Lança-se aqui a proposta de um trabalho futuro 

sobre esse tópico. 
14 “It seems clear, therefore, that Webern‟s “Gestalt” is primarily rhythmic in nature (…) Succeeding 

statements of the rhythmic motives do not, however, consistently use the same segments of the row. This can 

be seen as early as the second bar of the peace, where the second voice enters with the first four notes of the 

row, outlining the second rhythmic motive. This means that the melodic/intervallic make-up of the generating 

motives is not a distinguishing feature; the significant element is the rhythm.” 
15 Por vezes, os motivos são completados por pausas, como é o caso da colcheia pontuada substituída por 

colcheia seguida de pausa de semicolcheia nos compassos 2-3 na linha da viola, ou a semicolcheia 

substituída por colcheia e pausa de colcheia na parte da harpa no compasso 8. 
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Fig. 3: Simetria bilateral do Motivo Rítmico b. As duas últimas notas são o retrógrado 

aumentado das duas primeiras 

 
 
O Motivo a é apresentado de quatro maneiras distintas e o Motivo b de duas nessa 

introdução. (Tabela 1) 

 
 

Motivo a Motivo b 

a Motivo na forma original 
b Motivo na forma original 

ard Motivo retrogradado e diminuído 

ad 
Motivo diminuído 

ba Motivo aumentado 
ar Motivo retrogradado 

Tabela 1: Formas variadas dos Motivos Rítmicos a e b na Introdução do Op. 30. 

 

 
A estrutura espelhada que aparece no Motivo Rítmico b continua na formação das 

frases. Elas são construídas, tendo o Motivo b como o centro da simetria, como é 
apresentado nas figuras abaixo (Fig. 4 – Fig. 7).  

 
 

1
a
 frase – comp. 1-3  

 
 

 
Fig. 4: Redução dos compassos 1-3 do Op. 30, demonstrando a simetria na organização dos 

Motivos Rítmicos. 

 
 

                                                   
 16 A defasagem descrita na tabela representa a entrada também defasada do motivo na peça em escrita 

imitativa. 

a  
 

(Bai
xo) 

 

b ard 

   b
16
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2ª frase – comp. 4-9  
 
 

 
Fig. 5: Redução dos compassos 4-9 do Op. 30, demonstrando a simetria na organização dos 

Motivos Rítmicos. 

 
 

3ª frase – comp. 10- 14  
 
 

 
Fig. 6: Redução dos compassos 10-14 do Op. 30, demonstrando a simetria na organização 

dos Motivos Rítmicos. 

 
 

4ª frase – comp. 15-20                                                              

 
 

 
Fig. 7: Redução dos compassos 15-20 do Op. 30, demonstrando a simetria na organização 

dos Motivos Rítmicos. 

ad ba ar 

  ad 

Ad 

     ar 

ard b a 
  ard      a 

ar ba ad 

   ba  
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Num plano mais amplo, a relação de simetria bilateral é possível de ser observada 
na elaboração dos períodos na introdução das Variações para Orquestra (Fig. 8). 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
 
 

 
 
 

 
Eixo de Simetria 

 

Fig. 8: Esquema dos motivos rítmicos na Introdução do Op. 30, demonstrando a 

organização simétrica bilateral nos dois períodos do trecho.  

 
 

A partir da Fig 8 apresentada acima, podemos observar algumas relações. A 
primeira delas é dada a partir do eixo de simetria que separa o primeiro e o segundo 
períodos da introdução do Op. 30

17
. A simetria bilateral tida aí diz respeito à exposição dos 

motivos rítmicos, a utilização de uma ou duas vozes e a apresentação dos motivos em 
forma direta ou retrógrada. Assim, temos: 

 

- motivo a na forma direta – uma voz no 1º e 2º períodos (1 da Fig. 8) 
- motivo b na forma direta – duas vozes no 1º e 2º períodos (2 da Fig. 8) 
 

- motivo a na forma retrógrada – uma voz no 1º e 2º períodos (3 da Fig. 8); 
 

- motivo a na forma direta – duas vozes 1º e 2º períodos (4 da Fig. 8) 
- motivo b na forma direta – uma voz 1º e 2º períodos (5 da Fig. 8) 
 

- motivo a na forma retrógrada – duas vozes no 1º e 2º períodos (6 da Fig. 8) 
 

Outra relação pode ser vista quanto à apresentação dos motivos rítmicos em 

diminuição ou aumentação. Dessa vez, a lógica não é espelhada, mas sim de contraste. 
Olhando-se para a figura a baixo (Fig. 9), das extremidades para o centro, podemos 
perceber a seguinte progressão:  

 
- motivo em diminuição e motivo em aumentação no 2º período  
                                                                                                                                         (1 da Fig. 9) 

- 2 motivos em tamanho original no 1º período 

                                                   
17  A discriminação de frases e períodos é feita a partir da análise apresentada em BAILEY, 1994: 222-229. 

a b ard ad ba ar  ard b a ar ba ad 

   b      ad      ar    ard    a      ba  

2 

4 

6 

1 

3 

5 
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- 2 motivos em diminuição e 1 motivo em aumentação no 1º período  
                                                                                                                                         (2 da Fig. 9) 

- 3 motivos em tamanho original no 2º período 
 
- motivo em diminuição no 2º período                     
                                                                                                (3 da Fig. 9) 

- motivo em tamanho original no 1º período 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 9: Organização em oposição entre o primeiro e o segundo períodos do Op. 30 quanto a 

diminuição ou aumentação dos Motivos Rítmicos a e b 

 
 
A progressão aqui, representada pela Fig. 9 é (diminuição/aumentação; 

diminuição/diminuição/aumentação; diminuição) e não se dá de forma linear, como nas 

outras vezes, mas na intercalação do primeiro e segundo períodos, enquanto o seu relativo 
no outro período é apresentado no tamanho original. 

 
São essas relações que dão ao texto musical unidade e coerência interna. Os 

procedimentos de variação usados por toda a peça (retrogradação, aumentação e 
diminuição) já tinham sido expostos no interior do motivo b, e assim, Webern mais uma 

vez demonstra seu incrível poder de síntese. 
 
O minimalismo de Webern é encontrado na exigência expressiva que exclui qualquer 

fenômeno independente que não é ao mesmo tempo expressivo. Essa economia vem para 

influenciar a própria expressão – até o ponto do silêncio. (ADORNO 1999: 104) 18 

 
 
2. Métrica Mista

19
 na Introdução das Variações para Orquestra 

Muitos autores vêem o uso de métrica mista explícita como uma exceção na obra de 
compositores austro-germânicos do início do século XX. Isso confere com a notação 

rítmica utilizada em importantes peças do repertório weberniano
20

. Contudo, a mudança de 
indicação métrica dentro de uma obra nunca foi um problema para Webern. Podemos 
perceber em obras como a Op. 19 as duas possibilidades de manipulação que Webern 
usava. Se no primeiro movimento ele explora a alternância de 3/4 e 2/4, fazendo 24 
mudanças métricas em apenas 29 compassos; no segundo movimento ele promove 

                                                   
18 “Webern‟s musical minimalism is founded on the expressive requirement that excludes any independent 

phenomenon that is not at the same time expressive. This economy comes to influence expression itself – to 

the point of silence.”  
19 O termo métrica mista refere-se à alternância de uma métrica a outra dentro de um mesmo movimento 

musical: implícito no uso de acentos e síncopas ou explicitado na mudança de indicação métrica. “(...) 

changing from one time signature to another in the course of a movement (…) can be implied by shifted 

accents or syncopations, or then can be explicitly noted by the composer.” (KOSTKA, 2006: 117). 
20 Obras como o Op. 1, 17, 21, 24, 26 e 27, onde uma única indicação métrica permanece do início ao fim dos 

movimentos, conflitando com as diversas métricas estruturais que regem essas peças.  

a b ard ad ba ar  ard b a ar ba ad 

   b      ad      ar    ard    a      ba  

1
)
0
0 

2 

3 
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variabilidade métrica de maneira implícita, mantendo a indicação constante em 2/4 durante 
os 22 compassos do movimento.  

 
Assim como no Op. 19/i, muitas outras obras de Webern utilizam a métrica mista 

explícita. Seu uso pode ser encontrado em alguns movimentos de obras (como o quarto 
movimento do Op. 3, o quarto e quinto movimentos do Op. 4, o terceiro movimento do Op. 
6, o primeiro movimento do Op. 25, etc.) ou em toda a peça (como o Op. 7, 8, 14, 20 entre 
outras).  

 
É difícil dizer em períodos da vida criativa do compositor que tenham sido 

exclusivamente tradicionais ou não nesse sentido. Porém, podemos perceber um padrão 
nas últimas obras com Op. do compositor (Op. 29, 30 e 31). Diferente do que ele fazia até 
então, usando ou pouca métrica mista ou alternando o uso de no máximo quatro indicações 
distintas 

21
, aí, ele não apenas intensifica as mudanças métricas, como amplia a 

variabilidade de fórmulas de compasso empregadas em uma mesma peça.  
 

O objetivo desse trabalho não é entender as escolhas do compositor a respeito da 
métrica mista por toda a sua obra, e sim, verificar que, apesar do que alguns autores dizem, 
a mudança de indicação métrica não era uma prática distante da atividade de Webern e 
entender por que o Op. 30 é um exemplo de métrica mista intensa. 

 
Na Tabela 2 abaixo, podemos perceber a intensa alternância de diversas indicações 

métricas no Op. 30:  

                                                   
21 A utilização de mais de quatro indicações métricas diferentes em um mesmo movimento de obra é feita 

anteriormente no primeiro movimento do Op. 14 (3/4, 4/4, 2/4, 3/8, 2/8 e 5/4) e no Op. 20 com oito 

indicações diferentes no primeiro movimento (2/4, 5/4, ¾, 2/8, 3/8, 5/8, 5/16, 3/16) e cinco no segundo (1/8, 

3/16, 2/4, 3/4, 2/8). 
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Partes 
Ind. 

Métrica 
Compassos Ocorrências/comp. 

Introdução 

6/8 1, 6 

15/20 

115/180 

63,89% 

3/8 2, 4, 7-11, 17-18 

2/4 3, 14, 19 

2/8 5, 16 

3/16 12, 20 

5/8 13 

3/4 15 

Variação I 

3/4 21-23, 30-31, 34-36, 40, 46-48, 53, 55 

21/35 

2/2 24, 27-29, 32, 37-39, 42-45, 50, 52, 54 

2/4 25, 51 

6/4 26 

5/4 33, 41 

3/2 49 

Variação II 
2/4 56, 59-60, 63, 65, 68, 72 

12/18 
3/8 57-58, 61-62, 64, 66-67, 69-71, 73 

Variação III 

2/4 
74-75, 78-81, 84-85, 88, 90-91, 95, 97-
99, 105-106, 109 

17/36 

3/8 
76-77, 82-83, 86-87, 89, 92-94, 96, 
100-104, 107-108 

Variação IV 

2/2 110-111, 113-115, 121, 125-126, 131 

11/25 3/2 112, 119-120, 122-124 

3/4 116-118, 127-130, 132-134 

Variação V 

2/4 135 

5/11 5/8 136, 144 

3/8 137-143, 145 

Variação VI 

5/4 146, 149, 155, 160, 162, 164, 168, 172 

34/35 

2/2 147, 150 

3/4 
148, 151, 154, 156, 159, 163, 165, 171, 
175-176 

3/2 152, 158, 167, 170, 174 

2/4 153, 178 

2/2 157, 161, 166, 169, 173, 177 

6/8 179 

5/8 180 

Tabela 2: Contabilização das indicações métricas do Op. 30 e a proporção de compassos 

pelo número de mudanças métricas explícitas (em cada seção da obra e no todo). 

 

 
Observando mais de perto a Introdução dessa obra, percebemos que essa parte é a 

segunda onde a métrica mista é mais intensa, precedida apenas pela Variação VI. Esses 
vinte compassos iniciais contêm sete indicações métricas distintas, com um compasso 
composto, cinco compassos simples e um irregular. 

 

Podemos notar uma predileção da métrica 3/8 em relação às outras trabalhadas 
nessa introdução (Tabela 3).Em toda a obra essa valorização será mantida com a métrica 
ternária simples em certo destaque numérico, mais ou menos destacado. 



10 
 

Indicação 
métrica 

6/8 3/8 2/4 2/8 3/16 5/8 3/4 

N
o
 de 

compassos 
2 9 3 2 2 1 1 

Tabela 3: Número de compassos em cada indicação métrica na Introdução do op. 30. 

 
 
Webern reserva momentos estruturalmente importantes para a métrica 3/8, já 

valorizada numericamente em relação às demais indicações métricas (Tabela 3). É em 3/8 
que Webern faz a primeira apresentação do Motivo Rítmico b, no compasso 2. Como já foi 

dito, o Motivo b tem em si um poder de síntese que antecipa os procedimentos 
composicionais utilizados por Webern durante esses vinte compassos iniciais das 
Variações para Orquestra. 

 
Outro trecho fundamental na organização da peça é a primeira cadência que 

delimita o fim do primeiro período e o início do segundo. Mais uma vez, a métrica 

escolhida é 3/8 nos compassos 7-11. Aliás, esse é o maior trecho regido pela mesma 
indicação nessa Introdução e o segundo de toda a obra ao lado do trecho que vai dos 
compassos 100-104, também em 3/8. Trecho maior é encontrado apenas na Variação V, 
durante os compassos 137-143, que mais uma vez estão em 3/8.  

 
Nota-se ainda que as indicações métricas utilizadas por toda a obra estão bastante 

ligadas aos motivos rítmicos e suas formas em cada trecho. Assim, o que se percebe 
auditivamente é mais um fluxo de motivos rítmicos pela peça do que um pulso que se 
mantém ou varia. A própria alternância de indicação métrica com diversas unidades de 
tempo (semínima pontuada, semínima, colcheia e semicolcheia) deixa uma sensação de 
suspensão da métrica utilizada. 

 

 
3. Os Dois Andamentos da Op. 30 

Durante os vinte compassos da introdução das Variações para Orquestra, Webern faz 
sete alterações metronômicas. Na verdade, duas indicações metronômicas distintas são 
alternadas nesses compassos iniciais. São elas: ♪ = 160 e ♪ = 112. O próprio compositor 
deixou escrito em carta a importância que ele gostaria que se desse a esse fato na sua 

execução, como foi citado acima. 
 
Procurando alguma função estruturadora para esses andamentos, pude perceber alguns 

padrões existentes entre o motivo rítmico utilizado e o andamento do trecho. Para melhor 
visualizá-los, listarei a seguir a sequência de motivos encontrada em cada um dos 
andamentos indicados pelo compositor (Tabelas 4 e 5).  

 
 
Para Lebhaft (♪ = 160): 

a, ard, ad ba ard, ar ba ad 

c. 1, 3, 4-5 c. 6 c. 10-11, 15-16 c. 17-18 c. 19-20
22

 

Tabela 4: Sequência de motivos rítmicos em andamento (♪ = 160)  

 
 

                                                   
22 Ver redução para piano da introdução do Op. 30 no anexo. 
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No andamento Lebhaft (Tabela 4),  podemos observar o Motivo Rítmico b separando 
cada vez menos Motivos Rítmicos a. Inicialmente três, depois dois e finalmente apenas 
uma aparição de a (já que não levaremos em conta uma eventual segunda voz, a contagem 
dos motivos dá-se de maneira consecutiva, sem contar as aparições em escrita fugata).   

 
Podemos perceber também que, todas as vezes que o Motivo b aparece nesse 

andamento, ele é apresentado em aumentação, o que sugeriria que ele é, por si, um motivo 
mais lento. Contudo, como ele é formado por valores até quatro vezes menores que os 
valores utilizados no Motivo a, percebe-se um equilíbrio entre andamentos e figurações 
utilizadas.  

 
Outra regularidade que se pode observar é o posicionamento do motivo ba (♪ = 160) 

no trecho. Ele sempre aparece exatamente antes da última apresentação do Motivo a no 
período e inicia com em sf ou sfp seguido de um diminuendo em direção a um p ou pp.  

 
 

Para Langsamer (♪ = 112): 

b ar b a 

c. 2 c. 7-8 c. 11-12 c. 13-14 

Tabela 5: Sequência de motivos rítmicos em andamento (♪ = 112) 

 
 
No andamento mais lento (Tabela 5) também é possível perceber uma progressão. 

Nesse caso, a intercalação dos motivos se dá de 1x1 (Motivo b – Motivo a – Motivo b – 

Motivo a). 
 
O posicionamento do Motivo b novamente é mantido nas duas aparições de mesmo 

andamento. Sempre inicia no segundo compasso do período em f (o primeiro seguido de 

diminuendo e o segundo de crescendo).  
 

Nesse caso, com andamento de ♪ = 112, o Motivo a também tem lugar fixo. Ele 
aparece nas cadências e, portanto, em uma das vozes é tocado pela harpa, termina em 
ritenuto e é apresentado em p com diminuendo para pp. 

 
Outro aspecto a ser tratado nesse tópico é a conflituosa notação de Webern das duas 

indicações de andamentos. Apesar de o compositor pedir veementemente atenção nas 

mudanças de andamentos, ele o faz de maneira contraditória na sua primeira alteração – do 
primeiro ao segundo compasso. Além de anotar a indicação metronômica (de ♪ = 160 para 
♪ = 112), Webern ainda escreve na passagem de um 6/8 para um 3/8 a seguinte anotação: 

= . 
  

Assim, se a ♪ = 160, então a = 160 ÷ 3 = 53,33. Como = , então,  = 53,33. 
Têm-se a partir daí, que a nova ♪ = 2 x 53,33 = 106,66. Assim, pela equivalência de 
semínima e semínima pontuada, tem-se um andamento cinco bpm‟s mais lento que o 
indicado metronomicamente pelo compositor acima dos mesmos compassos. Isso se deve a 
um erro de edição 

23
? Ou será um descuido do compositor? Ou ainda, será que o 

compositor quis deixar uma pequena margem ao regente? O mais provável é crer que 

Webern fez uma leve adaptação do segundo andamento para encaixá-lo nos padrões de 

                                                   
23 A partitura utilizada como referência é Copyright 1956 by Universal Edition A. G., Wien. 
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andamento dos metrônomos mecânicos que tinha a disposição. (Fig. 10). Contudo, por que 
o compositor não utiliza o andamento 108 – também existente em tais aparelhos? 

 
 

 
Fig. 10: Fotografia de um metrônomo mecânico mostrando os andamentos próximos de 

106,66 bpm. 

 
 
Considerações Finais  

Como pudemos ver no trabalho desenvolvido, o Motivo Rítmico b é célula formadora 
e orientadora na organização das Variações para Orquestra Op. 30, refutando assim a 
teoria de que o aspecto rítmico era pouco relevante à obra de Webern. Essa tese é 

corroborada pelo estudo dos Sketchbooks feito por Bailey (BAILEY, 1995.), em que a 
autora expõe a importância do ritmo para o compositor austríaco. 

 
Foi possível perceber também que a manipulação da métrica mista era prática 

utilizada não só no Op. 30 como também em parte relevante da obra de Webern. Essa 
prática, em conjunto com as mudanças de andamento, dá variabilidade e inconstância às 

Variações para Orquestra, características constantemente buscadas pelo autor. 
 
Longe de ser um trabalho conclusivo, este artigo levanta as primeiras observações 

sobre esta obra que serão, possivelmente, continuadas em estudos futuros que buscarão 
entender o Op. 30 como um todo.  
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