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Resumo: Estudo das técnicas de composição que levaram à concepção da chamada arte total na criação 
wagneriana. O Leitmotiv (motivo condutor), aqui analisado como ponto de partida para o arcabouço da 
forma cíclica e concepção da música programática, é absolutamente indissociável de uma técnica de 
harmonia cromática cujo ápice gera uma crise sem precedentes na música ocidental. Leitmotiv, 
cromatismo harmônico e arte total resumem-se de maneira explosiva no acorde de Tristão, que irá 
instigar de várias maneiras a criação musical subsequente. 
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Atualidade de Wagner 
 
 No ano do bicentenário do nascimento de Richard Wagner torna-se 
oportuna mais uma investigação sobre as inovações introduzidas em sua época - o 
romantismo do século XIX, com suas diversas escolas nacionais - por este compositor, 
que tantas influências exerceu em seu tempo e posteriormente. Não se trata aqui de 
descobrir algo que tenha escapado a tantos estudiosos de sua extensa obra, desde sua 
morte em 1883, mas colaborar, no nível didático-pedagógico, para compreender 
claramente no que consistiram os postulados da composição wagneriana e quais os 
procedimentos técnicos que imprimiram sua marca forte nas obras de vários outros 
compositores. 
 A partir das declarações do próprio compositor e sua visão um tanto 
autossuficientes, não resta dúvida, procuraremos penetrar em especial no sentido da 
arte total:  

A música, que não representa as ideias contidas nos fenômenos do mundo, 
mas, ao contrário, é ela mesma uma importante ideia do mundo, abrange 
naturalmente o drama, já que este, por sua vez, exprime uma ideia do mundo 
que a música pode refletir. O drama ultrapassa os limites da arte poética do 
mesmo modo que a música transcende os limites de todas as artes, 
especialmente os das artes plásticas, pelo fato de suas impressões pertencerem 
ao domínio do sublime. Assim como o drama não descreve os caracteres 
humanos mas faz com que eles mesmos se representem diretamente, assim 
uma música nos apresenta em seus motivos o caráter de todos os fenômenos 
do mundo em sua essência mais íntima. O movimento, a formação e as 
modificações desses motivos estão, de um modo análogo, aparentados com o 
próprio drama. Mas este drama e a ideia contida nele só podem ser claramente 
compreendidos por meio desses motivos que se movem, tomam forma e se 
modificam (WAGNER, 1987, p. 69). 

 

 Uma questão que se faz sentir neste particular é justamente o tratamento 
dado por Wagner ao Leitmotiv (motivo condutor), tanto do ponto de vista da 
construção da composição, quanto da criação estética. Ou seja, uma dupla abordagem 
se impõe, que neste estudo não poderá ser dissociada, quer dizer, a análise simultânea 
das técnicas de forma cíclica verificadas como arcabouço para o desenvolvimento 
estrutural dos Leitmotiven, bem como seu impacto decisivo e intencional na maneira 
de o ouvinte penetrar no drama, caracterizando a música programática. A discussão 
apaixonante própria do romantismo do século XIX, “pode ou não a música representar 
algo extramusical? ” (ZAMACOIS, 1983, p. 5) encontra lugar decisivo nesta 
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abordagem, uma vez que a música é direcionada, propositalmente, com o objetivo de 
nos despertar emoções evocativas de situações, personagens, sentimentos, objetos e 
lugares. A simples aparição do Leitmotiv provoca uma teia de associações que induz o 
ouvinte a participar do enredo ou programa de maneira quase imperceptível1.  
 No desenvolvimento deste artigo, esta trama motívica e o respectivo 
arcabouço composicional da forma cíclica é continuamente  questionado, 
relativamente à construção da ideia dramática e sua carga de emoções despertada pela 
música programática, ouvindo-se inclusive as enfatizadas ideias sobre este assunto a 
partir do próprio compositor Richard Wagner em sua obra Beethoven, onde expõe com 
clareza e sem rodeios sua técnica e estética – a arte total -  que acreditava ser a 
herdeira única de toda a tradição beethoveniana e, num sentido autoritário, a 
verdadeira e válida forma de expressão artística. Wagner deixa clara esta postura, 
quando afirma seguidamente que o mundo, em todos os segmentos do pensamento, 
quer seguir apenas modismos, enquanto ele quer introduzir uma arte que induz ao 
pensamento crítico: 

Porque hoje em dia só vemos reinarem opiniões declaradamente “públicas” 
das quais algumas se conquistam com dinheiro, como as mulheres públicas. 
Aquele que compra regularmente um jornal encontra impressa no papel a sua 
própria opinião. Já não tem necessidade de pensar nem de refletir, porque ali 
está, preto no branco, o que outros pensaram sobre Deus e sobre o mundo 
(WAGNER, 1987, p. 83).  

 

Harmonia cromática como base para a composição e expressão musical: 
Tristão e Isolda 
  
 Dentre os aspectos que caracterizam a técnica wagneriana de composição, 
defrontamo-nos em primeiro lugar com a criação harmônica. Observa-se a presença 
contínua de encadeamentos com resoluções excepcionais, ou seja, uma instabilidade 
em relação aos centros tonais, que promovem uma sucessão de acordes de 
dominantes, que levam a que cada nova alteração nestes acordes se transforme na 
sensível do próximo, que em geral fica com resolução suspensa. Este ambiente 
harmônico criou as condições ideais para o emprego constante dos Leitmotiven, que 
buscam não só uma íntima integração com a harmonia para sua correta expressão, 
típico da linguagem wagneriana, como se propõem a conduzir a narrativa musical, 
segundo os princípios da música programática. 
   

Wagner buscou na mitologia os argumentos para suas obras porque, segundo 
ele, é de onde as paixões mais elementares se manifestam com maior 
espontaneidade. Suprimiu as até então tradicionais divisões dos atos em cenas 
e peças musicais soltas alternadas com recitativos. Por meio dos Leitmotiven, 
representativos de personagens, símbolos, feitos, pressentimentos, 
lembranças e de tudo o que tem que ver com o assunto, sua transformação e o 
desenvolvimento a que o submete, Wagner comenta musicalmente a vida 
interior dos personagens da trama e do drama, que através dela se comunica 

                                                           

1 Uma das contribuições mais evidentes das técnicas wagnerianas de composição e sua capacidade de 
evocar lembranças através do poder comunicativo dos Leitmotive, se observa com intensidade no 
domínio da música para cinema, teatro e televisão, onde o uso frequente de elementos motívicos 
(semelhantes aos Leitmotive) faz com que a trama dramática seja apresentada através de sons ao 
expectador. 
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ao espectador/ouvinte. E a orquestra é como uma sinfonia, à margem de 
qualquer cânone estrutural clássico, com a qual os cantores se integram 
plenamente (ZAMACOIS, 1986, p. 121). 

 

 

 

Fig.1 – Início da Abertura da Ópera Tristão e Isolda de Wagner, onde se observa logo no compasso 2 o 
acorde do Desejo (2o Leitmotiv), também conhecido como acorde de Tristão. 

 

 Um momento de impacto dentro da criação wagneriana é, certamente, a 
ópera Tristão e Isolda, na qual a dissolução tonal cada vez mais expressiva é um marco 
dentro da criação romântica, com a presença do cromatismo intenso. Propomos 
observar como a integração dos Leitmotiven, a forma cíclica e a música programática 
se fundem, através do drama, na arte total, pela compreensão dos significados 
descritivos e poéticos dos mesmos, “pois cada Leitmotiv só resulta simbolicamente 
expressivo a quem conhece seu significado concreto, pois do contrário, não passa de 
um tema que sofre transformações” (ZAMACOIS, 1986, p. 121). 
 O conteúdo programático é de fundamental importância para a 
compreensão da ópera, assim temos em seguida a relação dos Leitmotiven, 
inicialmente da Abertura e a seguir dos três atos da ópera Tristão e Isolda, segundo 
classificação2 de Albert Lavignac (1937, p. 309): 
          

1o Leitmotiv – A confissão   
2o Leitmotiv – O desejo (também conhecido como o acorde de Tristão) 
3o Leitmotiv – O olhar 
4o Leitmotiv – A bebida do amor 
5o Leitmotiv – A bebida mortal 
6o Leitmotiv – A caixa mágica 
7o Leitmotiv – A libertação pela morte 
Primeiro ato: 
 

                                                           

2 A tradução para o português dos títulos dos Leitmotive é do autor do presente artigo.  
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8o Leitmotiv – O mar 
9o Leitmotiv – A cólera 
10o Leitmotiv – A morte 
11o Leitmotiv – Tristão ferido 
12o Leitmotiv – Tristão heroico 

 
Segundo ato: 
 

13o Leitmotiv – O dia 
14o Leitmotiv – A impaciência 
15o Leitmotiv – O ardor 
16o Leitmotiv – o ímpeto apaixonado 
17o Leitmotiv – o canto de amor 
18o Leitmotiv – Invocação à noite 
19o Leitmotiv – A morte libertadora 
20o Leitmotiv – A felicidade 
21o Leitmotiv – O canto da morte 
22o Leitmotiv – A dor do rei Marcos 
23o Leitmotiv – A consternação 

          
Terceiro ato: 
 

24o Leitmotiv – A solidão 
25o Leitmotiv – A alegria de Kurwenal 
26o Leitmotiv – Karéol 
27o Leitmotiv – A alegria 

 

 A afirmação do emprego do Leitmotiv como técnica de composição não se 
afirmou logo de imediato, tampouco a harmonia excessivamente cromática 
característica de Wagner (GAUTHIER, 1984, p. 88). Foi constante a oposição de 
Meyerbeer (1791-1864) e seus seguidores, que em várias ocasiões compareceram às 
representações das óperas de Wagner munidos de apitos e cornetas, com o fim de 
inviabilizar a execução das mesmas, que abominavam: 

 

Assim como Weber, Wagner baseava sua nova estética na conjunção de todas 
as artes, mas realizada de forma que não constituísse uma mescla, como na 
“grande ópera”3, mas uma verdadeira síntese. E apoia suas teorias nas de 
vários grandes pensadores alemães, entre eles Schiller – que desejava um 
drama mais simbolista que realista – e Goethe – que profetizava que se 
alguma vez todas as artes se unissem em uma obra comum, aquele dia haveria 
de constituir-se num acontecimento ímpar (ZAMACOIS, 1986, p.120). 

 

 Contudo, é importante ressaltar que o emprego de Leitmotiven na 
composição operística, e mesmo sinfônica, não foi uma exclusividade wagneriana, 
tendo sido desenvolvida com intensidade, sob o nome de idée fixe, pelos franceses, 

                                                           

3 “Grande ópera” é um termo da época e que se refere, em especial, à produção operística de Meyerbeer.  
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tendo à frente Hector Berlioz (1803-1869). Esta afinidade pode ser comprovada por 
este fragmento de carta enviada por Wagner a Berlioz: 

 

Com frequência tenho me perguntado quais haveriam de ser as condições da 
arte para que possa merecer o indispensável respeito, e, com este fim, busquei 
na Grécia antiga o ponto de partida. Encontrei nela a obra artística por 
antonomásia: o drama. Nele a ideia, por muito que seja sua profundidade, 
pode manifestar-se do modo mais inteligível. Tal coisa me conduziu a estudar 
as relações dos diversos ramos da arte entre si, e, após compreender as que 
existem entre a Plástica e a Mímica, examinei as que existem entre a Música e 
a Poesia. Dei-me conta de que no ponto em que uma destas artes alcança seus 
limites, começa em seguida, rigorosamente, a esfera de ação da outra, pelo 
que, unindo intimamente as duas, cabe expressar o que resulta impossível a 
cada uma de modo independente, pois se cada uma pretendesse por si só 
alcança-lo, haveria de conduzir à obscuridade e à confusão, por uma parte, e à 
degeneração ou à corrupção de cada arte em particular, por outra 
(ZAMACOIS, 1986, p. 240). 

 

 Surpreendentemente, alguns rivais de Wagner acabaram por incorporar 
algumas de suas técnicas.  Seria oportuno lembrar a importância do motivo principal 
de Aida de Verdi (1813-1901), que está presente no decorrer da ópera, que se 
assemelha em muito às propostas wagnerianas do Leitmotiv (GROUT, 1994, p. 310). 
Igualmente, a ópera Carmen de Bizet (1838-1875) apresenta uma sofisticada técnica de 
construção e desenvolvimento do motivo principal – o destino – que não só aparece ao 
longo da trama musical, como dá origem a outros motivos dele derivados. Mas, 
certamente, aqueles que se inspiraram em sua produção, levaram a técnica do 
leitmotiv, associado à harmonia cromática, à forma cíclica e à música programática a 
um grande desenvolvimento. Richard Strauss (1864-1949) com Salomé e Leopoldo 
Miguéz (1850-1902) com Pelo Amor, são dois exemplos de herdeiros desta técnica e 
estética. 
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