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Resumo: Este trabalho aplica conceitos schenkerianos como auxílio na explicitação da polifonia latente             

no Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado de Telemann. Objetivou-se demonstrar a             

polifonia latente por meio de gráfico schenkeriano. Para isso, adotou-se autores como Heinrich Schenker              

(1979), Allen Forte e Steven Gilbert (1982) e Orlando Fraga (2009). Concluiu-se que os conceitos               

schenkerianos podem ser úteis para que violinistas possam melhor compreender a direção e meta do               

movimento das vozes, auxiliando-os na construção da performance musical.  
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1. Contexto histórico  

 

Em um catálogo impresso de 1735, Telemann publicou as 12 fantasias para            

violino desacompanhado, das quais seis incluem fugas e seis são galantes (ZOHN, 2008,             

p. 430). Nelas, o compositor demonstra o domínio de melodias em que a polifonia está               

latente e ainda de escrita idiomática do instrumento. Este domínio de Telemann pode             

ter sido favorecido pelo fato de que ele tenha sido um violinista autodidata. Ao abordar               

o estilo musical de Telemann, Petzolt comenta:  

 

Seu desejo de se expressar tão rapidamente quanto possível assume a forma de             

temas que muitas vezes são surpreendentemente curtos; mas era parte de sua            

natureza, que era dramática ao invés de lírica, épica, ou contemplativa, para            

criar temas e motivos impregnantes (PETZOLT, 1974, p. 94, apud GEERTZ,           

2014, p. 8).  

 

Além de criar temas e motivos memoráveis nas Fantasias, o compositor           

alemão demonstra ainda uma riqueza de gêneros e estilos em sua maneira de compor. 

As quatro coleções das fantasias para flauta, teclado, violino e viola da            

gamba, estão entre as mais originais e bem sucedidas obras para instrumentos não             

acompanhados do século dezoito. Possivelmente, Telemann tinha conhecimento de         

algumas obras francesas e italianas para instrumentos de cordas não acompanhados, e            

há referências a tipos de danças como giga, sarabanda, siciliana e polonese. Em diversas              

coleções publicadas, Telemann transita fluentemente entre o velho barroco e o novo            

galante (ZOHN, 2008, p. 426-431). 

Corroborando com esta ideia de que Telemann tinha uma visão para o            

futuro, Petzolt comenta que Bach foi fiel a sua formação e caráter e escreveu em um                

estilo mais contrapontístico e intrincado do que Handel e Telemann, e que Bach foi              

considerado um excelente virtuose do teclado e maestro, mas desatualizado como           

compositor (PETZOLT, 1974, p. 17, apud GEERTZ, 2014, p. 8).  

Para finalizar esta contextualização histórica, podemos dizer ainda que         

mesmo  o  violino  sendo  um  instrumento  que  possibilitava  a  execução de acordes  de 
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duas, três e quatro notas simultâneas, e a composição de uma polifonia, Telemann             

escolheu construir no Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado, um tipo de             

textura em que a harmonia e o contraponto estão latentes.  

 

2. Polifonia latente 

 

Segundo Fraga (2009, p. 21), embora a melodia polifônica (polifonia          

latente) não constitua necessariamente um prolongamento, em algumas situações ela          

pode configurar uma extensão. A melodia polifônica é um recurso muito usado por             

compositores para “forjar” polifonia em instrumentos melódicos, como a flauta ou o            

violino, e tem sido bastante explorado por compositores de todas as eras.  

O violinista ao interpretar peças para violino desacompanhado se depara          

com diversos desafios. A exploração do recurso polifônico latente é um deles e não só               

em relação a técnica do instrumento, mas também no conhecimento e compreensão            

teórico analítico.  

Segundo Menuhin e Primrose (1976, p. 114-119), nas seis sonatas e partitas            

para violino solo de Bach, o instrumento é utilizado em sua mais completa capacidade              

representando a melodia, o contraponto e a harmonia. Neste caso, o mais importante é              

observar a clareza da condução das vozes individuais, e isto se aplica em muitos              

movimentos em que aparentemente existe apenas uma voz, pois podem conter mais de             

duas. Ainda segundo os autores, mesmo que as peças para violino e violoncelo solo de               

Bach estejam escritos em uma voz sem contraponto e harmonia, o contraponto e a              

harmonia estão de fato implícitos e todos os esforços devem ser feitos para explicitar as               

diferentes vozes claramente, mesmo que nunca soe mais de uma simultaneamente.  

O deslocamento rítmico das notas dos acordes é um dos aspectos que            

colabora com esta latência da harmonia e contraponto que Menuhin se referiu a cima. 

Uma outra observação é feita por Forte e Gilbert (1982, p. 70), "as vozes              

componentes da melodia composta (polifonia latente) seguem sempre o padrão da           

condução de voz; na verdade, elas são a expressão melódica desse padrão, que está              

contido dentro de uma estrutura melódica única". 

Com o exposto nesta sessão notamos que esses tipos de estratégias, entre            

outras que serão demonstradas com a aplicação dos conceitos schenkerianos, permitem           

que os compositores escrevam uma única linha melódica de forma que ela seja             

percebida polifonicamente.  

 

3. Conceitos schenkerianos 

 

Devido ao limite de extensão deste trabalho não será possível apresentar           

os conceitos schenkerianos em sua totalidade. Distante de esgotar o assunto, esta sessão             

busca apenas fornecer ao leitor, condições mínimas para decifrar o gráfico foreground            

da análise da polifonia latente no Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado             

de Telemann. Para aqueles que desejarem se aprofundar no assunto sugiro as            

referências bibliográficas Schenker (1979), Forte e Gilbert (1982) e Fraga (2009).  

A teoria tonal de Schenker pode ser resumida em termos de camadas            

estruturais que são plano frontal, plano médio e plano de fundo que permeiam toda              

obra tonal. O conceito de planos baseia-se no fato de que os componentes constituintes              

de uma música podem ser hierarquizados estabelecendo uma outra base para a            

descrição e interpretação das relações entre os componentes de qualquer obra musical            

(FRAGA, 2009, p. xi).  
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A influência de suas teorias tem sido significante em vários campos de            

estudo e vem aumentando cada vez mais. A teoria de Schenker está intrinsecamente             

ligada aos desenvolvimentos da linguística empreendidos na Europa durante as últimas           

décadas do século XIX e as teorias da Gestalt. As tentativas de Schenker de demonstrar               

como as partes funcionam em relação ao todo podem ser entendidas em termos destes              

conceitos (FRAGA, 2009, p. xi). 

A seguir exponho os conceitos chaves para nossa análise. 

 

● Prolongamento melódico - quando uma nota permanece ativa dentro         

de um certo contexto, mesmo com a intervenção de outras, diz-se que esta             

nota está sendo prolongada. As diminuições estão relacionadas com o          

prolongamento melódico e elas são basicamente passagens ornamentais        

constituídas com notas de passagem, tons vizinhos, apojaturas, saltos         

consonantes, retardos, entre outros, que formam uma unidade linear         

(FRAGA, 2009, p. 20). 

● Baixo fundamental - é a linha no registro grave que dá suporte à             

melodia ou linha fundamental. Para classificação dos acordes usam-se por          

convenção a análise harmônica graduada. A base do baixo fundamental é           

composta pelos graus principais da escala I-V-I, e as harmonias          

intermediárias que surgem no decorrer de uma música são consideradas          

harmonias subsidiárias da tônica ou da dominante (FRAGA, 2009, p. 28). 

● Linha fundamental - é a voz superior da estrutura fundamental          

caracterizada por uma sucessão melódica de graus conjuntos. Ela significa          

movimento, esforçando em direção a um objetivo, e finalmente a          

conclusão deste curso (SCHENKER, 1979, p. 4). 

● Estrutura Fundamental - Combina a linha fundamental com o baixo          

fundamental. Ela é a representação primária de como os princípios da           

organização melódica e harmônica operam por baixo da superfície de uma           

música. É muito importante para esta teoria a compreensão de que a            

estrutura fundamental funciona em vários níveis que se inter-relacionam         

melodicamente e/ou harmonicamente (FRAGA, 2009, p. 29). 

● Planos: a) plano frontal, b) plano médio, c) plano de fundo. 

O plano frontal é o que mais se aproxima da superfície da música, e ele               

simplifica algumas ideias rítmicas e omite eventos redundantes, tais como          

notas repetidas e notas dobradas. No plano médio são condensados          

apenas aspectos mais gerais da harmonia e do contraponto, e nele os            

eventos estruturais mais importantes progressivamente aparecem. O       

plano de fundo, representa a estrutura mais elementar da obra, ou a            

estrutura fundamental. Neste plano estão resumidos todos os elementos         

melódicos e harmônicos da composição, representados pela linha        

fundamental e pelo baixo fundamental (FRAGA, 2009, p. 31). 

● Desdobramento - é quando a condição vertical de um único acorde é            

transformada em uma condição horizontal, de tal forma que uma nota da            

voz superior é conectada a uma nota da voz intermediária e que se move              

de volta para a voz superior, ou o contrário (SCHENKER, 1979, p. 50). 

 

 

 

 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 97 

 

 



Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado de Telemann 

 

4. Símbolos utilizados nos gráficos 

 

Todos os símbolos utilizados nos gráficos apresentados a seguir são da           

teoria de Schenker e podem ser encontrados em Fraga (2009, p. 75). 

 

● Nota preta sem haste = nível estrutural secundário; nota que forma parte            

do contexto musical imediato, mas não do contexto global; 

● Nota preta com haste = nível mais importante na estrutura que a anterior;             

o comprimento da haste distingue vários níveis estruturais; 

● Nota branca com haste = maior nível estrutural; 

● Ligadura contínua = movimento de uma nota à outra; relaciona tons em            

uma progressão linear; dentro de uma unidade linear indica apojaturas, tons           

vizinhos, e outros; 

● Ligadura pontilhada = significa o prolongamento de uma nota; 

● Linha diagonal ligando duas notas = indica a relação entre duas notas que             

pode ser, deslocamento, ou seja, quando uma nota da melodia não está alinhada             

com o baixo,  cruzamento de vozes ou mudança de 8ª. 

 

5. Aplicação dos conceitos schenkerianos no Presto da Fantasia VII para           

violino desacompanhado de Telemann 

 

No Exemplo 1, temos a partitura da música propriamente dita. No           

Exemplo 2, temos uma interpretação da direção e meta do movimento das vozes             

implícitas, que são demonstradas através dos diferentes níveis estruturais e da distinção            

das notas subordinadas das mais importantes. A análise harmônica nos ajuda a            

determinar quais são estas notas estruturalmente mais ou menos importantes. As notas            

com haste para baixo pertencem a voz inferior e intermediária, sendo que as da voz               

inferior possuem a cabeça da nota maior que a da intermediária. E as notas com haste                

para cima pertencem a voz superior. 
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Exemplo 1 - partitura do Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado de Telemann. 

 

 

Exemplo 2 - gráfico do plano frontal do Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado de 

Telemann. 
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Como se pode observar no Exemplo 2, duas vozes implícitas que se            

movem por sextas paralelas dão início ao Presto, que apresenta na voz grave uma              

progressão melódica de quarta, que compreende as notas Mib-Síb sem haste por            

pertencerem a superfície da peça. Na voz superior o Síb é ornamentado duas vezes por               

bordaduras. No segundo compasso é onde temos as primeiras notas estruturais da            

tônica Mib maior, que são indicadas com as notas brancas com hastes. As notas deste               

acorde de tônica estão desdobradas descendentemente e ele é prolongado até o            

compasso seis ao chegar na dominante Síb maior, indicada com notas pretas com             

hastes, por pertencerem ao nível intermediário. Nos dois compassos seguintes, a           

pré-dominante Fá com haste de colcheia, se movimenta para a dominante Síb com             

notas brancas e hastes, terminando a parte A da peça.  

Nesta parte A do Presto pudemos observar no gráfico, que através das            

progressões melódicas e bordaduras, a direção e meta do movimento apresentam duas            

vozes implícitas.  

Dando continuidade a análise, a parte B da peça começa com uma            

anacruse do compasso nove e apresenta um contraponto a três vozes implícitas. No             

compasso dez, a dominante que é constituída de notas do nível intermediário, resolve             

no acorde de tônica do compasso seguinte, que prolonga até o acorde vi=i do compasso               

quatorze. Do compasso quatorze até o dezoito, a tonalidade subsidiária Dó menor é             

estabilizada através do prolongamento por progressões melódicas e bordaduras do          

acorde dessa nova tônica. Depois desta rápida passagem pela tonalidade de Dó menor,             

retorna-se para Mib maior no compasso dezoito. No compasso vinte, a dominante é             

prolongada por bordaduras até o compasso vinte e quatro, e então chega na tônica Mib               

maior resolvendo a peça com a cadência I – V – I. Uma nota Mib é acrescentada entre                  

parênteses no último compasso, por ser uma nota implícita harmonicamente. 

Com isso, pudemos observar que também através das progressões         

melódicas e bordaduras, a direção e meta do movimento apresentam três vozes            

implícitas na parte B do Presto. 

 

6. Considerações finais 

 

Neste trabalho em que aplicamos os conceitos schenkerianos como auxílio          

na explicitação da polifonia latente, no Presto da Fantasia VII para violino            

desacompanhado de Telemann, pudemos demonstrar após separar as vozes que          

compõem a polifonia latente da peça, que através das progressões melódicas e            

bordaduras, a direção e meta do movimento das vozes contém um paralelismo de sextas              

a duas vozes implícitas na parte A, e um rico contraponto a três vozes implícitas na                

parte B. A partir dessa experiência de aplicação dos conceitos schenkerianos,           

percebemos que eles podem ser úteis para que violinistas possam melhor compreender            

a direção e meta do movimento das vozes, auxiliando-os na construção da performance             

musical. 

 

Referências  

 
FORTE, Allen; GILBERT, Steven. Introduction to Schenkerian Analysis. New York: W. W. 
Norton & Company, 1982. 
 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 100 

 

 



Presto da Fantasia VII para violino desacompanhado de Telemann 

 

FRAGA, Orlando. Progressão linear: uma breve introdução à teoria de Schenker. Curitiba: 
UFPR, 2009. 
 
GEERTZ, Lois. Telemann’s Fantasias for solo violin as precursors to the solo sonatas and 
partitas of J. S. BACH. Tese de doutorado em música. University of Oregon, 2014. 
 
MENUHIN, Yehudi; PRIMROSE, William. Violin and viola: Yehudi Menuhin music guides. 
New York: Schirmer Books, 1976. 
 
SCHENKER, Heinrich. Free composition. New York, Longman inc., 1979. 
 
ZOHN, Steven. Music for a Mixed Taste: Style, Genre and Meaning in Telemann's Instrumental 
Works. Oxford: Oxford University press, 2008. 
 

Anais do 16º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ – Vol. 2 – Processos Criativos – p. 101 

 

 


