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Resumo: Este trabalho visa a analisar a cesura central do primeiro movimento da Sonata em fá 
menor de Rosemary Brown, atribuída ao espírito de Schubert, e discuti-la à luz dos procedimentos 
composicionais característicos de cesuras centrais clássicas e românticas _ porém, mais 
especialmente, das cesuras centrais schubertianas. Meu objetivo é, portanto, avaliar o grau de 
correlação de estilo que há entre a cesura central da sonata de Brown, que é atribuída ao espírito de 
Schubert, e as cesuras centrais próprias desse compositor. Meu referencial teórico principal será a obra 
Elements of Sonata Theory, de 2006, dos autores Hepokoski e Darcy. 
Palavras-chave: 

 
 

Introdução, objetivos e metodologia 
 

Rosemary Brown (1916-2001) foi uma compositora inglesa cujas obras 
remetem aos estilos de vários grandes compositores, entre eles Bach, Mozart, 
Beethoven, Schubert,  Brahms, Chopin, Liszt, Rachmaninoff e Debussy1. Como se vê, 
a lista é variada. 

Brown se dizia médium. Alegava ter contato com os espíritos desses 
compositores, de forma que sua música seria, na verdade, deles. A médium-
compositora causou muita polêmica nos anos 60. Uns acreditavam que sua alegação 
fosse legítima; outros, que se tratava de uma imitação qualquer, uma farsa. Ela 
chegou mesmo a protagonizar um documentário da BBC, no qual escreveu uma peça 
atribuída a Liszt que parece ter impressionado bastante Humphrey Searle, um 
musicólogo com obra publicada sobre esse compositor2. 

Apesar de toda a celeuma, não há praticamente nenhum trabalho 
acadêmico substancial sobre a obra da compositora3. Este trabalho visa a analisar a 
cesura central4 do primeiro movimento da Sonata em fá menor de Rosemary Brown, 
atribuída ao espírito de Schubert, e discuti-la à luz dos procedimentos composicionais 
característicos de cesuras centrais clássicas e românticas _ porém, mais 
especialmente, das cesuras centrais schubertianas. Meu objetivo é, portanto, avaliar o 
grau de correlação de estilo que há entre a cesura central da sonata de Brown5, que é 

                                                           
1 (BROWN, 1971, p. 21) 
2 (ibid, p. 104-108) A referida obra de Searle se chama “The music of Liszt” (1966). 
3 O livro de Ian Parrott The music of Rosemary Brown (1978) é o mais substancial trabalho que 
encontrei sobre a música da médium, mas consiste em apenas 92 páginas e trata da correlação de 
estilo em diversas peças da compositora, de modo que o autor não tratou do assunto, ali, com 
profundidade. 
4 A expressão original é “medial caesura” (HEPOKOSKI; DARCY, 2006). Optei pela tradução usada 
por Navia (2014). 
5 Foge ao escopo deste artigo fazer uma análise completa da sonata de Brown em discussão. Tal 
análise será publicada na minha dissertação de mestrado, a cuja pesquisa este artigo é vinculado. Para 
os fins deste artigo, portanto, será preciso que o leitor aceite que a localização da cesura central 
definida aqui seja procedente. Não será possível, nas escassas páginas deste trabalho, tratar das 
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atribuída ao espírito de Schubert, e as cesuras centrais próprias desse compositor6. 
Meu referencial teórico principal será a obra Elements of Sonata Theory, de 2006, 
dos autores Hepokoski e Darcy. 

 
Cesura central: definição, características e tipos básicos 
 

“A cesura central é a ruptura, parada ou vão breve e retoricamente 
reforçado que serve para dividir uma exposição em duas partes, tônica e dominante 
(ou tônica e mediante na maioria das sonatas de tônica menor).”7 Portanto, a cesura 
central (neste artigo, CC) se localiza entre o fim da transição (TR) e o começo do tema 
ou grupo secundário (S). 

Uma característica típica de TR, que antecede CC, é o acúmulo de energia 
dinâmica. “Uma vez que TR comece, a energia [dinâmica] forte deve ser mantida 
constante ou crescer persistentemente até a cesura central propriamente dita.”8 

Há três tipos básicos, mais recorrentes, de cesura central: 
 
1ª opção-padrão9: CC c/ CS em V (cesura central com cadência suspensiva 

no quinto grau)10, 
2ª opção-padrão: CC c/ CS em I (cesura central com cadência suspensiva 

no primeiro grau)11 e 
3ª opção-padrão: CC c/ CAP em V (cesura central com cadência autêntica 

perfeita no quinto grau)12. 
 
O critério para ordenação das opções-padrão é, simplesmente, sua 

recorrência em um dado repertório (nesse caso, o gênero sonata no final do século 
XVIII e início do século XIX). Ou seja, a 1ª opção-padrão é a mais comum nesse 
repertório, enquanto a 3ª opção-padrão é a menos comum das três. 
 
A cesura central da Sonata em fá menor 

 
A Sonata em fá menor de Rosemary Brown e atribuída ao espírito de 

Schubert tem CC c/ CAI (cadência autêntica imperfeita) em i (ex. 113, c. 24). Tal tipo 
de cesura central _ com cadência autêntica (CA) no primeiro grau _ é considerado 
bastante raro e 4ª opção-padrão14.  Hepokoski e Darcy15 dão apenas dois exemplos 
desse tipo: o Quinteto em sol menor, K. 516,  de Mozart (ex. 2), e a Sinfonia em si 

                                                                                                                                                                                     
justificativas para a existência e a localização da cesura central na obra em discussão aqui. 
6  Mais uma vez, o trabalho já citado de Parrott é o que mais se aproxima dessa abordagem. Mas o 
livro é anterior à Sonata em fá menor, composta em 1982, e, portanto, não trata dessa obra. 
7 “The medial caesura is the brief, rhetorical reinforced break or gap that serves to divide an 
exposition in two parts, tonic and dominant (or tonic and mediant in most minor-key sonatas).” 
(HEPOKOSKI; DARCY, 2006, p. 24, tradução minha) 
8 “(…) once TR has begun, the forte energy should be kept constant or on the increase all the way to 
the medial caesura proper.” (ibid., p. 25, tradução minha) 
9 A expressão original é “first-level default” (ibid., loc. cit.). Optei por traduzi-la como “1ª opção-
padrão”, apesar de a tradução mais literal ser “padrão de 1º nível”. 
10 (ibid., loc. cit.) 
11 (ibid., p. 26) 
12 (ibid., p. 28-29, 39) 
13Os apóstrofes indicam o local da cesura central. Tonalidades foram colocadas em negrito. 
Maiúsculas indicam modo maior e minúsculas, modo menor (isso serve tanto para tonalidades como 
para graus). 
14 (ibid., p. 29) 
15 (ibid., loc. cit.) 
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menor (a “Inacabada”), D. 759, de Schubert (!) (ex. 316). 
Como se vê, há uma diferença importante entre esses dois exemplos: 

enquanto Mozart, ao usar uma cadência autêntica no tom principal para a cesura 
central, começa S (c. 30) ainda no tom principal para só depois (c. 36) “corrigi-lo” 
para seu tom “verdadeiro”, Schubert cria praticamente uma justaposição de 
tonalidades, pois o novo tom já se estabelece assim que começa S (c. 42) _ ou um 
tempo antes, no fim do preenchimento de cesura (c. 413). Nota-se, aí, grande 
semelhança com a sonata de Rosemary Brown, em que S já começa no novo tom (e 
também a submediante17), apesar da CC c/ CA (cadência autêntica) em i. 

 
 
 

 
 

                                                           
16 Para facilitar e agilizar a compreensão, optei por usar uma redução para piano da sinfonia de 
Schubert. 
17 Ou superdominante. Optei por “submediante” por esse termo enfatizar sua distância de terça para a 
tônica, mesma distância da mediante, mas em sentido contrário. 
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Características gerais e amplamente reconhecidas das transições 
schubertianas 

 
O caráter inesperado, repentino, de “surpresa” ou “revelação” é o que 

resume melhor a particularidade das transições de Schubert. Esse caráter se 
manifesta por modulações abruptas e uma espécie de “finta”: o compositor sugere um 
tom, mas acaba por modular de fato para outro. Tais características das transições 
schubertianas foram observadas e comentadas extensamente por diversos autores18. 

Wollenberg19 divide as transições schubertianas em cinco tipos: 
 
Tipo 1: tom preparado convencional; tom de destino não-convencional. O 

exemplo citado pela autora é o Quinteto em dó maior D. 956, em que o tom 

                                                           
18 De acordo com Adorno, “no lugar de transições condutoras, há choques harmônicos, como 
mudanças de iluminação, que nos levam a um novo ambiente, uma nova paisagem, que se desenvolve 
tão pouco quanto a que a precedeu”. “Thus instead of developmental transitions, there are harmonic 
shocks, like changes in lighting, that lead us into a new realm, a new landscape, one that knows as 
little evolution as the one that preceded it” (ADORNO apud BURNHAM, 2005, p. 32, tradução 
minha). Para Tovey, “a primeira transição de Schubert é um mais ou menos violento coup-de-théatre, 
movendo-se (a não ser na Sinfonia ‘Inacabada’ [na verdade, como a discussão adiante mostrará, a 
Sinfonia ‘Inacabada’ não é uma exceção a essa regra]) em alguma trajetória que não o destino final da 
seção.” “Schubert’s first transition is a more or less violent coup-de-théatre, moving (except in the 
Unfinished Symphony) in some direction other than the eventual destiny of the section.” (TOVEY, 
1928, p. 362, tradução minha) Segundo Webster, “em vez de preparar o segundo grupo por uma clara 
transição que estabeleça a nova tonalidade por sua dominante, ele prefere modular abruptamente ou 
sugerir uma tonalidade diferente daquela em que o segundo grupo de fato começa.” “Rather than 
prepare the second group by a clear transition which establishes the new key through its dominant, 
he prefers to modulate abruptly, or to imply a different key from the one in which the second group 
actually begins.” (WEBSTER, 1978, p. 19, tradução minha) Ainda de acordo com Webster, “Schubert 
também encontra meios não-ortodoxos de preparar suas tonalidades não-ortodoxas. Frequentemente 
ele não estabelece tons, mas os justapõe através de uma breve, frequentemente abrupta modulação por 
nota comum ou acorde pivô. Ou ele prepara algum tom que não aquele em que o segundo grupo de 
fato começa. Ou ele faz uma complexa progressão por vários tons remotos e o destino final permanece 
incerto até o último momento.” “Schubert also finds unorthodox means of preparing his unorthodox 
keys. Often he does not establish keys, but juxtaposes them by a brief, frequently abrupt modulation 
through a common tone or pivot chord. Or he prepares some key other than the one in which the 
second group actually begins. Or he makes a complex progression through several remote keys, the 
eventual goal remaining uncertain until the last moment.”(ibid., p. 23, tradução minha) Para 
Hascher, uma característica da forma-sonata em Schubert é a “dificuldade da transição em abandonar 
o tom principal, substituída por uma modulação brutal, muitas vezes em direção a um tom afastado, 
ou simplesmente diferente daquele no qual o segundo grupo debutará”.  “(…) difficulté de la transition 
à quitter le ton principal, remplacée par une modulation brutale, souvent vers un ton éloigné, ou 
simplement différent de celui dans lequel débutera le deuxième groupe”(Hascher, 1997, p. 10, 
tradução de Solange Perez e minha) Já Clark destaca que “é uma marca das formas-sonata de Schubert 
que seus temas secundários sejam introduzidos por modulação abrupta.” “It is a hallmark of 
Schubert’s sonata forms that his second themes are introduced through abrupt modulation.”(CLARK, 
2010, p. 177, tradução minha) A mesma autora descreve o caso da Sinfonia “Inacabada”, em que “outra 
impressão digital schubertiana é crucial para a dinâmica descontraída do movimento. A submediante 
na exposição chega com mínima preparação dominante.” “Another Schubertian fingerprint is crucial 
to the relaxed dynamic of the movement. The submediant in the exposition arrives with minimal 
dominant preparation.” (ibid., p. 236, tradução minha) E, para Wollenberg, “as transições de 
Schubert são mais facilmente concebidas num contexto de forma-sonata em que, caracteristicamente, 
‘uma movimentação transitória é efetivada quase imperceptivelmente de um tom a outro’, com um 
caráter repentino que dá ao novo tom a ‘qualidade de uma revelação’.” “Schubert’s transitions are 
most readily thought of in a sonata form context where, characteristically, ‘a transitional move is 
effected almost imperceptibly from one key to another’, with a suddenness that gives the new key the 
‘quality of a revelation’.”  (Wollenberg, 2011, p. 47, tradução minha) 
19 (1998, p. 16-22) 
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preparado (pela transição) é sol maior (V)20 e o tom de destino é mi bemol 
maior (bIII). 

Tipo 2: tom preparado não-convencional; tom de destino convencional. O 
exemplo citado é o Quarteto em sol maior, D. 887, em que o tom de destino é ré 
maior, mas a transição prepara si maior (III). 

Tipo 3: tom preparado é o mesmo que tom de destino, mas a transição é 
muito repentina. O exemplo é o Quartettsatz, em dó menor, D. 703, cujo tom 
preparado e de destino é lá bemol maior (VI). 

Tipo 4: rota imprevisível. O exemplo é a Sonata em si bemol maior, D. 960, 
cuja transição se dá com acordes de sétima diminuta em contexto de tonalidade não 
muito clara e, por isso mesmo, ambíguos (afinal, o mesmo som pode ser de diversos 
acordes de sétima diminuta enarmônicos e, portanto, pertencentes a diversas 
tonalidades). 

Tipo 5: a tônica é reafirmada no fim de TR. Os exemplos dados são as 
sinfonias D. 759 (a “Inacabada”, em si menor) e D. 944 (“A Grande”, em dó 
maior). Em ambos os casos, a transição reafirma a tônica ao seu fim _ mas o 
segundo grupo começa em outro tom. Em D. 759, a transição reafirma si menor (i), 
mas o segundo tema é em sol maior (VI). Já em D. 944, a transição reafirma dó 
maior (I), mas o segundo tema é em mi menor (iii). 

 
A partir de todos esses exemplos, fica claro que Schubert emprega uma variedade 
de estratégias de transição para produzir efeitos-surpresa. Em todas as cinco 
categorias mencionadas, o modo repentino com que o novo tom entra lhe dá a 
qualidade de uma revelação, qualquer que seja seu status frente à tônica.21 

 
Outra característica comum a todos esses casos, que não chega a ser 

mencionada por Wollenberg, é a construção de relações de terças, também 
largamente reconhecida como um aspecto central do estilo de Schubert. De fato, 
“Schubert é lendário por seu uso de relações de terças (…), [que constituem também] 
sua escolha mais comum para seus remotos temas secundários”22. 

Note-se que a sonata de Brown se adequa com justeza ao 5º tipo de 
transição schubertiana, além de também construir uma relação de terça na escolha 
tonal para S. 

 
Conclusões 

 
Observou-se clara adequação do tratamento da cesura central na sonata de 

Brown aos padrões schubertianos. Tal adequação é reforçada pelo fato de que a CC c/ 
CA em I (ou i)  (cesura central com cadência autêntica no primeiro grau) consiste em 
desvio da norma clássica mais comum, sendo mesmo considerado raro (e 4ª opção-
padrão). O único exemplo clássico desse tipo citado por Hepokoski e Darcy (aqui, ex. 

                                                           
20 Na verdade, o caso aqui parece ser de CC c/ CS em I, a 2ª opção-padrão. Ou seja, muito embora se 
possa dizer que o tom da dominante seja de algum modo preparado, não chega a haver de fato 
modulação (como haveria caso se tratasse da 1ª opção-padrão, CC c/ CS em V). 
21 “From all these examples it becomes clear that Schubert deploys a variety of transitional 
strategies to produce surprising effects. I all five categories mentioned, the suddenness with which 
the new key enters gives it the quality of a revelation, whatever its status vis-à-vis the tonic.” 
(WOLLENBERG, op. cit., p. 22, tradução minha) 
22 “Schubert is legendary for his use of third-relations.” “Third relations are also Schubert’s most 
common choice for his remote secondary themes”. (CLARK, 2010, p. 228, tradução minha) Hascher 
(1996) também menciona e descreve o papel estrutural das relações de terças na forma-sonata 
schubertiana. 
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2, o Quinteto K. 516 de Mozart) diverge dos exemplos schubertianos e da sonata de 
Brown ao começar S (o grupo secundário) ainda no tom principal, enquanto no 
exemplo schubertiano S já começa no novo tom, causando uma espécie de 
justaposição de tons. O mesmo ocorre na sonata de Brown. Além disso, a  sonata 
atribuída ao espírito de Schubert também apresenta escolha de tom para S  
característica do compositor (no caso, a submediante), já que cria relação de terça 
com a tônica. 
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