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Na abertura dos trabalhos, a pianista e analista musical Adriana Lopes Moreira 

1
 

procurou contextualizar a análise musical, considerando sua inter-relação com outros campos 

de estudo da música. Na busca por tal contextualização, valeu-se propositadamente de 

perspectivas cunhadas desde o final da década de 1980, com o intuito de mostrar que muitas 

vezes esses conceitos bastante sedimentados interagem apenas timidamente com a prática e o 

ensino da análise musical no Brasil, sendo confundidos com – ou até substituídos por – 

abordagens próprias a campos de estudo como a história da música ou a estética, ao invés de 

dialogar com estas. 

 

Lembrou as considerações de Dunsby e Whittall, no livro Music Analysis in Theory 

and Practice (1988), 
2
 em que associam a análise musical a procedimentos de intensificação 

da compreensão, observando que a análise deve acentuar a apreciação, ou o prazer estético e 

potencializar as respostas instintivas à música, estando, portanto, em conformidade com esses 

aspectos. Considerada um ramo da musicologia, sua influência em outros ramos pode ser 

ampliada à medida que suas próprias características e qualidades forem refinadas. 

 

Referindo-se ao livro Analysis, escrito por Ian Bent em 1987 e transformado em 

verbete do Dicionário New Grove em 2001, em revisão ampliada por Anthony Pople, 
3
 

observou que os procedimentos de descoberta envolvidos na busca pela supracitada 

compreensão de estruturas musicais caracterizam-se por ter como ponto de partida a música 
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em si. E trazendo a perspectiva mais abrangente de Jean Molino, 
4
 voltou-se à questão de uma 

mesma obra ser passível de inúmeras abordagens analíticas e interpretativas não excludentes, 

mas complementares, visto que diferentes investigações salientam aspectos distintos, 

enriquecendo a compreensão da obra – de maneira que, sempre que uma obra é analisada e 

interpretada com base em premissas teóricas, e contando com uma experiência musical 

consistente por parte do analista, algum grau de originalidade está presente. 

 
Valorizando o papel da percepção musical no processo de análise e lembrando a perspectiva 

de Dunsby e Whittall, quanto à percepção musical como ponto de contato fundamental entre o 

intelecto e o som musical, constituindo premissa essencial a todos os aspectos da análise 

musical, ressaltou a importância do desenvolvimento da percepção dos elementos sonoros 

constituintes do planejamento das obras musicais, por intensificarem a compreensão e a 

apreciação do ouvinte. 

 

Em um segundo momento da comunicação verbal e ainda valendo-se das premissas 

teóricas supracitadas, Adriana Lopes Moreira tratou de aspectos da inter-relação entre a análise 

musical e a teoria da música, a teoria da composição, a estética musical, a crítica, a história da 

música, a composição e a performance musical – em que a autonomia da análise musical é 

mantida. Em outras palavras, quando a análise musical parte da música em si, focando a 

compreensão do relacionamento entre a superfície e a estrutura musical, interage com maior 

plenitude em relação aos campos de estudo que focam aspectos complementares a estes; 

quando a análise musical perde-se em considerações outras, o aspecto primeiro deixa de ser 

explorado e a multiplicidade de olhares torna-se menos enriquecida. 

 

No contato da análise musical com a teoria e a história da música, ressaltou a relação 

de mútua complementaridade. No que se refere à primeira, por um lado a teoria da música 

encontra sua expressão prática na análise, por outro lado, deriva conceitos estáveis de 

abstração a partir de dados provenientes da análise. Na relação com a história, a análise pode 

constituir uma ferramenta para a investigação histórica, e o método histórico, ferramenta para 

a pesquisa analítica (Bent & Pople 2001: 526-7). 

 

Quanto ao relacionamento entre a análise musical e a teoria da composição, há um 

interesse comum pelas leis da construção musical. No entanto, a análise está comprometida 

com a explicação de estruturas musicais e a teoria da composição, com a geração da música. 

Visto que a teoria da composição fornece instruções técnicas para o desenvolvimento da 

composição, a análise pode servir como ferramenta para o ensino de técnicas composicionais, 

de maneira que as técnicas analíticas podem constituir meios de descoberta para o compositor. 

Por outro lado, as considerações feitas por teóricos da composição podem indicar quais 

aspectos musicais são relevantes e devem ser examinados (Bent & Pople 2001: 526-7). 

Dunsby e Whittall (1988: 12) observam que a análise delega menos importância à concepção 

da obra pelo compositor e se concentra primordialmente no “produto” composicional. 

 

No que se refere à relação entre a crítica e a análise musical, há uma distinção de grau. 

A análise é mais comprometida com a descrição e a compreensão de fenômenos musicais 

definíveis do que com o julgamento. Na década de 1960, Edward Cone 
5
 observou que cabia à 

crítica questionar os padrões analíticos, aparentemente constituindo um passo além dos 
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limites da análise. No entanto, é notório que a própria escolha do objeto, considerado passível 

de estudo e explicação pelo analista, passa naturalmente por um julgamento de valor, e muitos 

críticos adotam uma postura analítica ao se preocuparem com a investigação e a descrição do 

detalhe musical (Bent & Pople 2001: 526). 

 

Com relação à análise musical e a estética, ambas se interessam por fatores como o 

significado, relevância, implicações, ou os receptores da música. No entanto, ao focar a 

estrutura musical, o analista procura definir a constituição e operação de seus elementos 

formativos. Já o esteta, voltado ao posicionamento da música entre as artes, a vida e a 

realidade, interessa-se pelo papel da estrutura musical em relação a essas referências. 

Contudo, o esteta pode valer-se de especificidades disponibilizadas pelo analista como 

evidências para a formação de suas conclusões, e seus posicionamentos podem constituir 

problemas a serem resolvidos pelo analista, bem como fornecer meios para a exposição de 

suas hipóteses individuais (Bent & Pople 2001: 527). 

 

No que concerne à relação entre a análise e a performance musical, tais processos são 

interdependentes e auxiliares. Uma análise pode constituir um aspecto para o direcionamento 

de uma performance e uma gravação, considerada leitura crítica da obra, pode constituir 

objeto de estudo para a análise. 

 

Concluindo sua explanação, Adriana Lopes Moreira voltou-se à análise musical como 

um processo interpretativo de compreensão musical. Observou que, ao interpretar uma obra 

tendo por base amplo conhecimento acerca das técnicas analíticas estabelecidas e extensa 

experiência musical, o analista estabelece um relacionamento em fluxo contínuo e trilátero de 

troca de informações com a composição e a performance, sendo esse relacionamento 

tripartido responsável pela contínua transformação das três práticas. 

 

Finalmente, Adriana Lopes Moreira referiu-se à criação, no final de 2008, do 

Laboratório de Percepção e Análise Musical, no Departamento de Música da USP, 

coordenado por ela e pelo Prof. Paulo de Tarso Salles, cuja iniciativa, conjunta com a UNESP 

e a UNICAMP, viabilizou a realização desse Encontro, que disse considerar um marco para o 

estudo da música no Brasil. 

 

Dando continuidade aos trabalhos, a pesquisadora Maria Lúcia Pascoal 
6
 voltou-se a 

aspectos da música para piano no Brasil do século 20, considerando ser necessário 

compreender para interpretar. 

 

Observou que para se falar em Autonomia da Análise Musical é preciso reconhecer 

essa atividade nas muitas faces e interfaces que desenvolveu ao acompanhar as grandes 

mudanças realizadas na música, desde o início do século 20. Sustentou a idéia segundo a qual, 

na procura de entender os aspectos da plural criação musical desta época, a análise parte para 

novas técnicas, termos são atualizados, realizam-se comparações, tudo ajudado pelo 

distanciamento com que se conta hoje, uma vez que a finalidade é procurar compreender a 

variedade dos resultados sonoros apresentados na diversificação de linguagens. 

 

As investigações apresentadas por Maria Lúcia Pascoal trataram do uso de material e 

processos desenvolvidos por compositores brasileiros, motivadas pela constatação de como 

técnicas criadas e tornadas referências históricas foram tratadas para além de seus centros de 
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origem. Para isso, realizou um recorte, considerando: as primeiras décadas (anos 1920) e as 

últimas décadas (anos 1970/80), nos exemplos musicais de Villa-Lobos – A prole do bebê; 

Eunice Katunda – Expressão Anímica (módulo 2); Aylton Escobar – Mini-suite das três 

máquinas (I) e Almeida Prado – Poesilúdios (n. 11). Tratou respectivamente de: processos 

depois da tonalidade; indeterminação; justaposições de técnicas e texturas de material 

contrastante. Declarou serem resultados de trabalhos de pesquisa realizados no Grupo 

Musicanálise, tanto por ela como por alunos da Pós-Graduação na Unicamp. 

 

Na conclusão de sua exposição, além das análises propriamente ditas, apontou o fato, 

reconhecido e testemunhado pelas pianistas participantes, da análise ter sido imprescindível à 

compreensão musical, sem a qual não teria sido possível realizar a interpretação dessas peças, 

o que demonstra a necessidade da análise musical como essencial instrumento para o 

conhecimento e de como sua autonomia influi na prática e na divulgação de novos caminhos 

da criação musical. 

 

Focando o aspecto filosófico relacionado à análise musical, a pesquisadora Doretéa 

Kerr voltou-se à questão da autonomia da análise, pautando-se por considerações de filósofos 

de correntes diversas. 

 

Encerrando o debate da primeira mesa, Miguel Ribeiro-Pereira 
7
 proferiu as palavras 

abaixo integralmente reproduzidas (mantidas a grafia portuguesa e a primeira pessoa). 

 

Na conferência desta manhã tive a oportunidade de expor pormenorizadamente o meu 

paradigma da modulação como reinterpretação do significado de qualquer padrão tonal, a 

partir do qual elaborei um modelo plástico capaz de explicar cabalmente a sintaxe e o sistema 

da tonalidade harmónica. Foi aquele concebido na linhagem directa da teoria de Aristóxeno, o 

primeiro que tentou estabelecer uma ciência autónoma da música e cujo conceito seminal de 

metabole (oriundo da física de Aristóteles) pressupõe a presença simultânea de um elemento 

permanente e de um elemento mutável. Considerado como princípio universal e paradigma 

cognitivo, pode aplicar-se a qualquer dimensão musical ou parâmetro sonoro. Este conceito 

modulatório (ou metabólico) é ubíquo e adapta-se à diversidade das práticas contemporâneas 

– da música atonal à dodecafónica, da serial à minimalista, ou da electrónica à fractal – tanto 

em relação aos seus meios técnicos como aos fins estéticos. Deste modo, exemplifiquei a 

concepção modulatória de György Ligeti na escrita micropolifónica do segundo andamento 

do seu quarteto de cordas nº 2 (1968), sugerindo a sua extensão a todos os níveis formais da 

obra e do estilo, em geral. 

 

Logo no início deste andamento – uma espécie de invenção sobre uma única nota, 

sol#, que focaliza a atenção do ouvinte – identifiquei o processo modulatório com a “análise” 

da altura pelo timbre (modos de ataque), cuja textura rarefeita vai se tornando cada vez mais 

vibrante até extravasar e dispersar-se no espaço infracromático. Esta identificação entre 

modulação e análise não é fortuita nem mera coincidência linguística inadvertida; a sua 

sinonímia implica um elemento referencial comum: a mudança de significado, ou de sentido, 

que assim se opera. Processos e actividades fundamentais na música – quer seja no domínio 

compositivo, performativo, perceptivo ou cognitivo – ambas implicam uma hermenêutica. Por 

conseguinte, se quer para si reclamar o estatuto de autonomia, a análise musical deverá 

necessariamente ter um escopo interpretativo. Esta actividade reflexiva ou contemplativa vê 
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no signo material a incorporação de um significado que lhe deu forma e, por sua vez, vai 

atribuir-lhe (ou interpretar) um significado próprio. 

 

 “Pode dizer-se que os interesses da análise como um todo têm muito em comum, por 

um lado, com os da estética musical e, por outro, com os da teoria compositiva” — eis como 

Ian Bent define lapidarmente esta tríade disciplinar, no início do célebre artigo sobre análise 

que redigiu para a 1ª edição do dicionário New Grove (“Analysis”, 1980). Polarizado assim o 

estudo da música entre esquemas filosóficos e instruções técnicas para o artesanato 

compositivo, vemos como a actividade analítica se situa plasticamente na intersecção 

daquelas áreas. O analista partilha o seu objecto de estudo com o esteta, que se concentra na 

natureza e no valor da obra musical, e também com o teórico, que se interessa pelas leis da 

composição musical. Singular, todavia, é o seu propósito de (ou vocação para) explicar 

estruturas musicais e a função dos seus elementos constitutivos em cada obra 

individualmente. Ora, é justamente aqui que se torna fulcral a questão do significado a 

interpretar como condição necessária para uma reivindicação autonómica da disciplina de 

análise musical. 

 

Aqui também, nesta singularidade significativa de cada obra individual, se torna 

crucial o tipo de discurso musicológico a adoptar para o fim específico em vista. 

Consideremos primeiro o discurso prescritivo ou normativo, que no linguajar científico 

predominante se apresenta como uma abordagem top-down, em que a análise procede 

dedutivamente a partir de perspectivas ou postulados teóricos a priori. Consideremos, 

inversamente, o discurso descritivo ou de pendor factual, manifesto agora numa abordagem 

bottom-up, em que a análise procede indutivamente a partir do enunciado ou “superfície” 

musical para aceder a generalizações estruturais, de cariz teórico ou filosófico, a posteriori. 

Para além destas duas atitudes convencionais polarizadas, especulativa e empírica, entre as 

quais podemos situar cada método de análise em particular e a evolução da disciplina em 

geral, gostaria de propor aqui um modo de discurso (ou método de argumentação) inscritivo, 

em que a análise procede retrodutiva ou abdutivamente – segundo a lógica de Aristóteles e a 

semiótica de Peirce – pela elaboração de uma hipótese interpretativa que é susceptível de 

verificação experimental. Este tipo ou método de análise reclama o significado 

verdadeiramente criativo da obra singular, inscrito sobre uma tradição que serve de matriz a 

esta prática cultural que é a música, e afirma a precedência da ideia ou significado sobre o 

signo, como matéria configurada. Tal ideia ou significado tanto pode ser ante rem como post 

rem, a concepção original de uma suposta assinatura “poiética” ou uma leitura inspirada de 

natureza “estésica” que, por sua vez, irá reconverter o signo em novo significado. Em todo o 

caso, a análise interpretativa assegura um método mais dinâmico, em constante 

transformação, e um fim próprio – garantes de autonomia. 

 

Do mesmo modo que tentei fazer na conferência inaugural da manhã, foi meu 

propósito neste debate contribuir substantivamente com ideias e projectos originais para 

honrar um I Encontro Internacional de Análise Musical em língua portuguesa. Oxalá constitua 

isto a promessa de futuro radioso, imaginado e expresso em vernáculo, sem sacrificar 

naturalmente os padrões mais elevados de qualidade e de rigor académicos. 

 

 

 

 


