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Resumo: Este artigo integra uma pesquisa de mestrado que tem como objetivo estudar os processos 
criativos utilizados por Leopoldo Miguéz no primeiro movimento de sua Sonata para Violino e Piano 
op.14, através de abordagens analíticas associadas a aspectos estruturais harmônico-formais e da 
construção temática, para a qual é adotado o método da análise derivativa, visando evidenciar relações 
de afinidade entre os temas da obra e um conjunto de motivos básicos, evidenciando um processo de 
construção econômico e orgânico. O presente estudo descreve os princípios que fundamentam a 
análise derivativa, variação progressiva e Grundgestalt, que se originam da corrente do Organicismo. 
Os resultados sugerem que Miguéz poderia ter assimilado em sua estética composicional 
procedimentos orgânicos de estruturação temática. 
Palavras-chave: variação progressiva e Grundgestalt; Organicismo; Sonata para Violino e Piano 
op.14 de Leopoldo Miguéz; análise derivativa.  

 

Introdução 
 

O presente estudo integra uma pesquisa de mestrado em andamento, 
vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro que tem como objetivo essencial investigar os processos construtivos 
empregados no primeiro movimento da Sonata para Violino e Piano em Lá maior 
op.14 de Leopoldo Miguéz (1850-1902), a partir de dois exames analíticos, 
considerando as estruturas formal-tonal-harmônica e temático-derivativa. Este 
último é abordado especificamente neste estudo, sendo associado ao modelo de 
análise derivativa (AD), elaborado por Carlos Almada. O artigo tem por finalidade 
descrever os princípios que fundamentam tal modelo, a saber, variação progressiva e 
Grundgestalt, ambos elaborados por Arnold Schoenberg (1874-1951), propondo 
ainda examinar as prováveis raízes de ambos os conceitos, associadas à corrente do 
Organicismo, que dominou parte do pensamento musical romântico, especialmente 
austro-germânico. 

Uma das abordagens possíveis em AD, denominada análise derivativa-
temática, consiste no exame de relações de afinidade entre temas de uma obra 
musical e de suas derivações em relação a um conjunto primordial de ideias básicas. 
Especificamente, a aplicação de tal método tem o intuito de revelar não apenas a 
existência de vínculos entre os temas (o que evidenciaria economia no emprego do 
material musical), como se tais conexões poderiam ser rastreadas a um grupo de 
elementos básicos e resultar de processos graduais de transformação, denotando uma 
concepção orgânica da estruturação musical. 

Os elementos teóricos que fundamentam a análise serão apresentados, 
considerando tanto seus antecedentes históricos (associados à corrente do 
Organicismo), quanto seus principais desdobramentos, os princípios da variação 
progressiva (originalmente developing variation) e da Grundgestalt, elaborados por 
Arnold Schoenberg.  
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O Organicismo 
 

Segundo Sérgio Freitas (2012, p.65-66), as origens do pensamento 
organicista podem ser estabelecidas em épocas bastante remotas. Conceitos como 
unidade, relação entre o todo e suas partes, crescimento orgânico, organização 
funcional dos elementos, concinidade,1 entre outros correlatos estavam presentes já 
na Antiguidade no pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, mantendo-se como 
uma tradição filosófica pela era medieval, registrada, entre outros, nos escritos de 
Santo Agostinho e alcançando seu apogeu no século XIX, com reflexos que perduram 
até os dias de hoje.  

A despeito de tão remotos antecedentes, considera-se em geral que a assim 
chamada corrente filosófico-científica do Organicismo floresceu especialmente nos 
anos de 1800, associada ao Zeitgeist romântico, especificamente germânico. Suas 
bases, de acordo com Leonard Meyer (1989, p.163-217), podem ser conectadas aos 
conceitos de genialidade, originalidade, espontaneidade, inspiração, igualitarismo, 
naturalismo, bem como ao não contextualismo, ao repúdio às convenções e à noção 
de Becoming [termo que poderia ser traduzido como “devir”], em oposição a de Being 
[ser], que predominara no período precedente, sob a orientação iluminista. Tal 
oposição, vista sob o prisma específico da criação artística, denotaria uma mudança 
de referencial, da obra idealizada completa e pronta para aquela inacabada ou em 
aberto, especialmente valorizando a transformação gradual como meio preferencial 
de construção. Segundo o mesmo autor, “o Organicismo foi crucial para a história da 
música, pois forneceu as metáforas centrais da estética romântica”,2 sendo 
fortemente associado às ideias de “transformação gradual, (...), desenvolvimento 
progressivo (...) e contínuo Devir”,3 confirmando que sua influência persistiria até os 
dias de hoje, nos mais variados aspectos da vida cotidiana, como por exemplo, na 
preocupação com a natureza, na cultura hippie ou na música de vanguarda 
(ibid.p.190).  

Assim como o que aconteceu em relação a diversas áreas do conhecimento 
(arquitetura, sociologia, literatura etc.), a concepção organicista na criação musical 
provocou desdobramentos intensos e decisivos. Como reconhece Joseph Kerman 
(1987, p.83), embora de maneira crítica, “nenhuma das artes foi mais profundamente 
afetada pela ideologia do organicismo que a música”. A ideia de uma obra musical 
que se desenvolva, por assim dizer, biologicamente, de fato, pode ser considerada 
quase que um senso comum nos dias de hoje, embora raramente seja tratada com a 
devida profundidade.  

Para o filósofo August Schlegel, “a forma orgânica (...) é inata; ela dá forma 
e desenvolve a si própria de dentro, e a completude de seu desenvolvimento é única e 
idêntica à perfeição de sua configuração externa” 4. Implicitamente associando tal 
concepção aos revolucionários trabalhos de Goethe e Darwin sobre a natureza 

                                                           
1 Do latim concinnitas, significando “apuro” ou “elegância”. 
2 Organicism was crucial for the history of music because it furnishes the central metaphors for 
Romantic aesthetics. (MEYER, 1989, p.190). 
3 Gradual transformation, (…), progressive development,(…) and continuous Becoming” (grifo 
original) (ibid., p.180) 
4 The organic form (…) is innate; it shapes as it develops itself from within, and the fullness of its 
development is one and the same with the perfection of its outward form. (apud  MEYER, 1989, 
p.190). 
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biológica e evolutiva da criação musical, Meyer afirma que “existe um processo 
contínuo no qual as potencialidades inatas da natureza se auto realizam”.5   

De acordo com Devon Burts (2005, p.7-8), Goethe teria representado uma 
forte influência não apenas para a consolidação do organicismo musical, como da 
própria concepção do princípio da Grundgelstalt (ver mais adiante). Suas pesquisas 
sobre a organização das plantas o levaram à formulação do conceito de Gelstalt (que 
teria importantes desdobramentos em teorias psicológicas e cognitivas no século XX), 
relacionado à apreensão imediata de uma configuração pelos sentidos, e da ideia de 
que a forma do todo pode ser definida a partir de suas partes integrantes.  

Freitas (2012, p.68) considera que os dois nomes que melhor representam 
a teorização musical dos princípios organicistas são talvez os mais influentes do 
cenário teórico-musical do século XX: Heinrich Schenker (1868-1935) e Arnold 
Schoenberg (1874-1951). Cada qual elaborou uma teoria com bases fortemente 
ligadas a uma concepção orgânica do fenômeno musical: respectivamente, a da 
Estrutura Primordial (Ursatz) e a da Grundgestalt, a qual é especialmente focalizada 
neste estudo, de acordo com os presentes objetivos.  
 
Os princípios da Grundgestalt e da variação progressiva 
 

Um verdadeiro compositor não apenas compõe um ou mais temas, mas a 
peça toda. No florescimento de uma macieira, mesmo em seu broto, o futuro 
completo da maçã está presente em todos os seus detalhes – ele só tem que 
amadurecer, crescer, se tornar uma maçã, a macieira, e seu poder de reprodução. 
Similarmente, a concepção musical do verdadeiro compositor, como a [concepção] 
física, é um ato singular, compreendendo a totalidade do produto. A forma em seu 
contorno básico, características de andamento, dinâmica, humores, das ideias 
principais e subordinadas, suas relações, derivações, seus contrastes e desvios – tudo 
isto está presente ao mesmo tempo, embora em estado embrionário. A formulação 
definitiva de todas as melodias, temas, ritmos, e muitos detalhes serão 
subsequentemente desenvolvidos a partir do poder germinador. 6 

 Para Schoenberg, portanto, a Grundgestalt (termo que pode ser 
livremente traduzido como “formato primordial”) de uma determinada peça musical 
corresponderia a uma espécie de denominador comum da visão do todo da obra, que 
surgiria na mente do compositor como um lampejo – a Ideia [die Idee] – contendo, 
ao menos em tese, todos os seus possíveis desdobramentos. O conceito, portanto, 
guardaria estreitas relações com a metáfora do crescimento orgânico a partir de uma 
semente ou, em termos atuais, das instruções construtivas presentes no DNA. A 
extração desse material seria efetivada por intermédio de processos derivativos 
intensos e extremamente dinâmicos, aplicados sequencial e recursivamente (ou seja, 
variações sobre variações), por um número indefinido de “gerações” de derivantes, o 
que corresponderia às técnicas de variação progressiva (ALMADA 2013a, p.165-7;  

                                                           
5 There is a continuing process in which the innate potentialities of nature gradually realize 
themselves. (ibid. p.196) 
6 A real composer does not compose merely one or more themes, but a whole piece. In an apple tree's 
blossoms, even in the bud, the whole future apple is present in all its details-they have only to 
mature, to grow, to become the apple, the apple tree, and its power of reproduction. Similarly, the 
real composer's musical conception, like the physical, is one single act, comprising the totality of the 
product. The form in its outline, characteristics of tempo, dynamics, moods of the main and 
subordinate ideas, their relations, derivations, their contrasts and deviations-all these are there at 
once, though in embryonic state. The ultimate formulation of all melodies, themes, rhythms, and 
many details will subsequently develop through the generating power of the germs.  
(SCHOENBERG, 1984, p.165) 
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ALMADA, 2013c, p.75-6).  Para Walter Frisch (1984, p.8-9), em seu influente livro 
Brahms and the principle of developing variation, o princípio da variação progressiva 
seria associado a outro conceito concebido por Schoenberg, de “prosa musical” (em 
oposição a “verso musical”), que corresponde à tendência construtiva que privilegia 
organizações não simétricas e não ajustadas a padrões métricos predefinidos, 
procedimento reconhecido pelo próprio Schoenberg como tipicamente brahmsiano. 
Para o autor, a variação progressiva, “princípio pelo qual ideias são continuamente 
variadas, fornece a gramática com a qual a prosa musical é criada”.7   

A concepção da Grundgestalt que, segundo Jessica Embry (2007, p.25), 
teria sido formalmente enunciada por Schoenberg em 1919, embora fizesse parte de 
sua própria prática composicional desde seus primórdios,8 deriva da observação 
analítica da obra de seus assim nomeados grandes mestres (Bach, Mozart, Beethoven 
e, especialmente, Brahms, a quem reputava como o mais notável no uso de variação 
progressiva).9 Embora reconheça o valor de algumas dessas análises (muitas delas 
fragmentadas) em textos dispersos de Schoenberg, Frisch (1984, p.xiii-xiv) considera 
que o compositor não conseguiu criar uma metodologia suficientemente sistemática e 
que pudesse abranger o emprego das técnicas de variação progressiva em longo 
alcance, ou seja, sob a perspectiva estrutural de uma obra.10       

Ambos os conceitos vêm despertando considerável interesse no meio 
acadêmico nas últimas décadas, resultando em um bom número de estudos voltados 
para a investigação analítica. Em grande parte desses estudos observa-se uma 
preocupação em aperfeiçoar a fundamentação teórica e uma busca pela criação de 
ferramentas de análise mais concretas e precisas. Talvez o primeiro autor a obter 
resultados devidamente consistentes nesse sentido tenha sido justamente Walter 
Frisch, que analisa detalhadamente obras de Brahms em diferentes fases de sua 
carreira. Os aspectos mais proeminentes desse estudo são a sistematização de 
diversas técnicas derivativas empregadas por Brahms, a busca por uma abordagem 
que privilegie o entendimento estrutural e a consistência da apresentação analítica.   

De fato, um dos pontos mais importantes e consistentes do trabalho de 
Frisch está na diferenciação entre construção baseada em transformação temática 
[thematic transformation] daquela que se realiza por meio de desenvolvimento 
temático [thematic development]. O autor afirma que no primeiro caso – 
caracterizado na música de Schubert e Liszt, por exemplo – as ideias temáticas de 
uma peça sofrem modificações superficiais, associadas a modo, caráter, andamento 
etc., ou mesmo apresentam leves alterações rítmicas ou de contorno melódico, de 
pouco impacto estrutural.  No caso do desenvolvimento temático, as modificações são 

                                                           
7 The principle according to which ideas are continuously varied – provides the grammar by which 
the musical prose is created. (FRISCH, 1984, p.9). 
8 A música de Schoenberg (bem como a de Alban Berg, um de seus mais próximos discípulos) é 
intensamente orgânica, correspondendo a uma das suas principais características construtivas, o que 
pode ser constatado no exame de sua obra em quaisquer das três fases criativas: tonal, atonal e serial. 
Para algumas abordagens referentes a processos de construção orgânica na obra de ambos os 
compositores, ver ALMADA (2011a; 2011b; 2013b), DUDEQUE (2007). 
9 Em 1933, na ocasião das comemorações do centenário de nascimento de Brahms, Schoenberg 
realizou na Rádio Frankfurt uma palestra intitulada “Brahms, o Progressista”, na qual enalteceu as 
extraordinárias qualidades do compositor alemão do uso econômico de material na construção de 
várias peças exemplificadas. Tal palestra seria anos depois transformada em um ensaio, publicado na 
coletânea Style and Idea (SCHOENBERG, 1984), que se tornou talvez o principal documento 
schoenberguiano sobre o tema.  
10 Para Frisch, a falta de uma visão global e estruturante em relação aos procedimentos derivativos 
seria a principal falha não apenas da abordagem schoenberguiana, como as de várias outras 
elaboradas posteriormente pelos Erwin Ratz, Josef Rufer, Rudolf Réti, Hans Keller, Alan Walker e Katl 
Wörner (FRISCH, 1984, p.20-24). 



Anais do 13º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ  52 

 

obtidas por intermédio de contínua variação a partir de motivos breves, o que 
caracteriza, portanto, o processo de variação progressiva. Frisch sustenta que 
Brahms, após um início de carreira adotando a transformação temática, passaria 
gradualmente a compor através dos procedimentos derivativos (FRISCH, 1984, p.35-
61).  

Outra importante contribuição de Frisch é a identificação precisa de dois 
procedimentos composicionais que, através de seu emprego por Brahms, 
evidenciariam por si só a presença de variação progressiva em uma peça musical: (a) 
a assim chamada técnica de linkage (acoplamento) “distintamente brahmsiana” 
[distinctly Brahmsian one], como “uma ‘nova’ ideia [que] evolui espontaneamente de 
outra precedente” [a new ‘idea’ evolves spontaneously from a precedent one] (ibid., 
p.15-16) e (b) a manipulação métrica, caracterizada pela reapresentação de relevantes 
elementos motívicos em contextos métricos distintos do original.  

Confirmando a grande importância da linha investigativa inaugurada por 
Frisch, alguns pesquisadores focaram seus trabalhos em exames analíticos 
derivativos de peças específicas da obra brahmsiana. É o caso, por exemplo, de Devon 
Burts (2004), que analisa as relações derivativas presentes nas Sonatas para 
Clarineta e Piano op. 120. Outra obra do compositor, o Trio para Violino, Violoncelo e 
Piano em Sib maior op.8, é o foco da dissertação de mestrado de Embry (2007), que 
utiliza uma metodologia original para análise de Grundgestalt, desenvolvida por seu 
professor orientador, Brent Auerbach (2005), com resultados bastante significativos, 
principalmente considerando a sistematização e o aumento da precisão do processo 
analítico, através de quantificação de diversos parâmetros e elementos, bem como do 
emprego de gráficos.  

Entre tais novos estudos baseados no binômio variação progressiva-
Grundgestalt, Carlos Almada, a partir de um projeto de pesquisa iniciado em 2011, 
elaborou um modelo analítico destinado ao exame sistemático de obras concebidas 
através de processos construtivos orgânicos. Tal modelo é justamente adotado nesta 
pesquisa para a análise da estrutura temática do primeiro movimento da sonata de 
Miguéz, buscando evidenciar as relações de derivação que, por hipótese do estudo, 
conectam os sete temas da peça a um grupo ideias musicais básicas, ou seja, sua 
Grundgestalt. 
 
Conclusões 
 

O presente artigo apresenta os princípios da variação progressiva e da 
Grundgestalt, que fundamentam teoricamente a metodologia empregada para a 
análise derivativa da estrutura temática do primeiro movimento da Sonata para 
Violino e Piano op.14, de Leopoldo Miguéz. Além de uma sucinta descrição de seus 
elementos e características, são discutidas suas origens, calcadas na corrente do 
Organicismo, e desdobramentos, incluindo o próprio modelo analítico aplicado na 
pesquisa. 
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