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Yara Cáznok abriu os trabalhos da quarta mesa referindo-se ao uso da análise para o 
resgate de compositores e obras cuja recepção sofreu um impacto negativo em um primeiro 
momento, quando aspectos peculiares de suas poéticas não correspondiam aos modelos 
vigentes. 

 
Dando prosseguimento ao debate, Flo Menezes reportou-se às Variações Diabelli   

de Beethoven, demonstrando como a cada variação se revelava um pensamento analítico que 
denominou "transfigurações Diabelli". Referiu-se, ainda, a obras de compositores cuja 
concepção partiu da análise de criações de compositores anteriores, como Gustav Mahler em 
relação à sexta peça para piano Op. 19, de Arnold Schoenberg. 

 
Paulo de Tarso Salles 

1
 voltou-se às estratégias de análise e composição ligadas ao 

neoclassicismo de Schoenberg e de Villa-Lobos. Procurou demonstrar como determinados 
aspectos do Neoclassicismo, notadamente o manejo de formas musicais tradicionais ou 
referências a determinados procedimentos estilísticos, que denotam uma aproximação entre o 
compositor e o analista, expondo várias interfaces entre a criação e a investigação teórica. 
Como forma de ilustrar essa hipótese, escolheu obras de Schoenberg (Op. 19 nº 6 para piano 
ou Quarteto de Cordas nº 3) e Villa-Lobos (1º movimento do Quarteto de Cordas nº 7). 2 

 
O Neoclassicismo tem as mais diversas implicações em função de diferentes 

perspectivas usadas para compreender suas origens e motivações. 3 Visto no início do século 
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XX como uma tendência estética “nostálgica”, ao longo das décadas revelou-se uma ruptura 
com o ciclo de “revoluções” modernistas: 

 
“O advento das sensibilidades pós-modernas desde os anos 1970 tornou possível ver o 
neoclassicismo não como regressivo ou nostálgico, mas como a expressão de uma 
multiplicidade de interesses tipicamente contemporânea. É, portanto, difícil e mesmo artificial 
considerar neoclassicismo e pós-modernismo como coisas distintas – exceto em seqüência 
histórica – sendo o primeiro o termo preferido para o período entre a Primeira Guerra e os anos 
1950” (Whittall 2001). 4 
 
Há ainda certas questões ideológicas em torno do neoclassicismo. A idéia de 

restauração resvala em aspectos políticos, ideais nacionalistas e discursos etnocêntricos. 
Lessem (1982) 5 baseia-se nesses elementos para distinguir a atitude de compositores como 
Casella, Schoenberg e Stravinsky. 

 
O ideal de conservação certamente foi um forte elemento na produção musical e 

pedagógica de Schoenberg, no sentido de dar certa continuidade à hegemonia que a música 
germânica adquiriu ao longo do século XIX. Foi certamente uma maneira de refrear o 
impulso reformador que sua música assumiu entre 1905-1920 em sua fase conhecida como 
“atonal”. A sistematização do método dodecafônico garantiu certa expansão do material 
harmônico suficiente para que as formas tradicionais fossem retomadas, em obras como a 
Suíte para piano, ou as Variações Op. 31. 

 
Já em Stravinsky a adoção de uma linguagem neoclássica se deve a uma estratégia 

estilística, uma tentativa de neutralização dos elementos folclóricos que tanto chamaram a 
atenção em seus balés O pássaro de fogo (1910), Petrushka (1911) e Sagração da Primavera 
(1913). Talvez possa ser interpretada como um filtro contra o exotismo que permeou grande 
parte da recepção crítica de sua música. O próprio Stravinsky se posicionou diversas vezes 
contra a noção de que a música possa “expressar” algo. 

 
Finalmente, em relação a Villa-Lobos, pode-se compreender seu Neoclassicismo como 

uma fusão entre os elementos nacionalistas apresentados nos Choros dos anos 1920 e as 
referências a Bach nas Bachianas Brasileiras (anos 1930). Mas os ciclos de quartetos de 
cordas e sinfonias ampliam essas referências para o Classicismo de Haydn e Beethoven, 
deixando os  materiais de caráter "nacional" totalmente em segundo plano. Os quartetos de 
cordas, a partir do nº 7 (1942), mostram Villa-Lobos dialogando com a questão da forma 
sonata e os materiais harmônicos de seus contemporâneos, como Schoenberg e Webern. 
Atesta isso a predominância dos tricordes maiores-menores nos quartetos nº 9 e 10. 
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