
SCHENKER E SEUS DISCIPULOS NA AMERICA
PARTE I: OS ORTODOXOS

Heinrich Schenker (1868-1935) teve alunos eminentes em Viena
nas tres primeiras decadas deste seculo. Entre estes, musicos atuantes
como Wilhelm Furtwangler, e professores renomados como Erwin Ratz.
Ratz recebeu da viuva de Schenker material de apreciavel importancia e
depois da IIi!Grande Guerra (1945) confiou este material a Oswald Jonas.

Jonas (1897-1978) foi um dos principais responsaveis pelo movi-
mento inicial de divulgac;;ao das teorias de Schenker nos Estados Uni-
dos. Jonas foi um musico exemplar ainda que nEIOfosse 0 que se
chamaria de music610go. Estudou advocacia e recebeu 0 grau de dou-
tor em ciencias jurjdicas na Universidade de Viena em 1921. Estudou
piano com Schenker, 0 qual aprovou com entusiasmo a publicac;;ao do
livro EinftJrung in Die Lehre Heinrich Schenkers (1934). Esta publicac;;ao
atraiu a atenc;;aodo regente Furtwangler, que ja sentia uma enorme atra-
vao pelos ensinamentos explicitados no ensaio sobre a nona sinfonia de
Beethoven que Schenker havia publicado em 1912. Jonas e Felix

alzer 1 fundaram em 1935 um Instituto Schenker, entidade responsavel
pela publicac;;aoda revista Der Dreiklang. Tanto 0 instituto quanta a publi-
cac;;aotiveram vida curta com a anexac;;ao da Austria pela Alemanha
Il zista, e sendo Schenker judeu, suas obras foram banidas do territ6rio
q rmanico. Imigrando para os Estados Unidos depois de um breve
Illteriudio na Inglaterra, Jonas lecionou em Boston, em Chicago e na
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California. A maior parte dos manuscritos e onglnais dos escritos de
Schenker, seus diarios e grande parte da sua correspondencia foram
trazidos por Jonas para a America. Este material encontra-se em
Riverside, na California, na Regent's University. Jonas trabalhou como
editor de partituras nos Estados Unidos e na Europa, preparando princi-
palmente edic;;oes"urtext" de C.P.E. Bach, J. S. Bach e Haydn. a livro no
qual Jonas apresentou as teorias de Schenker e que na traduc;;aopara 0

ingles de John Rothgeb intitula-se Introduction to the Theory of Heinrich
Schenker (1982), precedeu a publicac;;aoda obra na qual Schenker expoe
suas teorias na sua forma final - Oer Freie Satz (1935). Nesta obra, Jonas
disc ute com absoluta propriedade os conceitos centrais da teoria: 0 con-
ceito de prolonga9ao, 0 desenvolvimento da composic;;aocomo 0 desen-
rolar da trjade - auskomponierung, a extensao ou aplicac;;aomodificada
(livre) das leis da conduc;;aovocal escrita tal como pontificado por Fux
(1725). Se Jonas nao conhecia ainda Oer Freie Satz na versao final, pou-
ca ou nenhuma atenc;;aodedicou a teoria de njveis (schichten) e suas
estratificac;;oes em njveis imediato (superficial), medio e fundamental.
Nesta obra, 0 autor preocupa-se com a relac;;aoentre as leis escritas do
contraponto e seus efeitos na composic;;aolivre e artjstica. Ainda que de
maneira menos definitiva do que exposta nas obras de Schenker, Jonas
mostra por outro lade uma grande dose de flexibilidade. Jonas era aci-
ma de tudo um grande musico, dotado de habilidades praticas, e um
filosofo da linguagem musical. Opunha-se totalmente ao radicalismo po-
litico proposto por Schenker, mas estavam de comum acordo quanta as
ideias musicais.

Desde os meados do seculo XVIII, musicos publicavam seus
compendios sobre contraponto e harmonia (Fux, Rameau, Kinrberger,
Marpurg, entre outros). No seculo XIX consolidou-se a pratica da publica-
c;;aode uma obra da qual normalmente faziam parte tres volumes: um
tratado de contraponto, outre de harmonia e um terceiro de composic;;ao.
Este e 0 caso de Riemann, Reicha, d'indy e mesmo Schonberg ja no
seculo XX, entre muitos outros. Jonas, conhecedor desta tradic;;ao,ao
comentar as teorias de Schenker, procura colocar uma dist<'lncia entre
este e os demais, ao considera-Io menos um teorico e mais um artista, tal
como 0 proprio Schenker se intitula no seu livro Harmonienlehre (1906).
Segundo Rothgeb2, Schenker adotou 0 mota de Kant: "Nao ha perigo
aqui de ser refutado, so de ser mal entendido", (JONAS, 1981, p.15}.

2 John Rothgeb e 0 tradutorde Jonas para 0 ingles e junto com Jurgen Thym traduziu 0
Iivro de Schenker - Counterpoint - em dOls volumes. New York: Scfllrmer. 1987. (Ongmal.
Cota, 1910)

Dado 0 numero de controversias geradas desde 0 aparecimento da
teoria, este mota ainda se aplica. Jonas esclarece que Schenker consi-
derava-se na musica da mesma estatura do que Kant na filosofia, um
studioso que usa metodos do mais alto grau de rigor e profundidade

para discutir um assunto pertinente. Jonas inicia seu livre com considera-
90es sobre a psicologia da percepc;;aoe do entendimento musical, 0 ate
da associac;;ao inerente a musica, uma arte feita de uma linguagem in-
ventada e cujo material basico precisa transformar-se em imagens vjvi-
das na mente do ouvinte. Isto acontece por Formata9ao - Gestaltung,
Imita9ao, Repeti9ao, Reconhecimento.3 Assim sendo, um som sozinho nao
tem poder associativo; 0 principio de repetic;;aointerna que e a essencia
da musica como arte e que produz 0 sentido de proposito, de organiza-
9ao e de identidade. a artista da forma as suas composic;;oespelo uso
da repetic;;ao,dando a elas diferentes aspectos externos, mascarando
ua c1aridade, dizendo a mesma coisa de maneira variada, ou de ma-

neira que nao e imediatamente percebida como igual. Este e 0 principio,
premissa basica da diversidade artistica, 0 campo fertil para a criac;;ao

rtjstica, ou como diz Goethe (apud Jonas, op. cit., pA) "nao ha nada na
pele que nao esteja nos ossos."

Jonas esclarece que a trjade tem 0 poder de formatar a compos i-
ao, pois esta e 0 resultado da prolongac;;aotemporal daquela entidade,
mbora por outro lade tome a feic;;ao,a imaginac;;aoe a habilidade que 0

rtista pode e sabe Ihe dar. A expansao da triade na dimensao temporal
da composic;;aoformata a voz inferior (arpejo do baixo) e a voz superior;
, combinac;;aodestas duas resulta na estrutura fundamental.

a autor tambem discorre sobre outros assuntos que posteriormen-
I foram amplamente retomados, ampliados e discutidos por seus pro-
prios discipulos. Ernst Oster (1977) publicou um artigo de profunda
Influencia sobre a questao do registro e as conexoes de longo alcance
I1aexpansao da trjade no desenrolar da composic;;ao.

Oster, tendo lecionado por algumas decadas na costa leste dos
I stados Unidos (Nova lorque e Boston), foi 0 responsavel pelo treina-
rnento de gerac;;oesde musicos, levando-os a uma compreensao musi-
I. I, expressiva e emocional das teorias de Schenker, mas sem nunca
II rder de vista 0 lade estrito e 0 rigor investigativo da abordagem. Este
I um dos artigos mais frequentemente citados como fundamentac;;aode

, 'chenker pode ser considerado como um pioneiro das teorias da Gestalt. mesmo antes
1/11 aparecimento formal desta teoria.



Inumeros trabalhos mais recentes de analise. Se fosse possivel
condensa-Io em poucas palavras, mesmo correndo 0 risco de cometer
grave injustiya, dada a brevidade da explicayao que se segue, diriamos
que 0 artigo de Oster mostra que a disposiyao registral obedece uma
coerencia e uma organicidade tao 16gica quanta 0 sistema tonal na qual
esta inserida, e isto e 0 resultado da aplicayao das leis da conduyao
vocal. Oster procura e consegue mostrar 0 papel importante que a dis-
posiyao registral tem no estabelecimento de ligayoes de longo alcance
numa composiyao musical. Como aluna de Oster, recorda intensamente
sua preocupayao com 0 fate de que os 'verdadeiros' compositores re-
solvem os assuntos pertinentes a conduyao vocal sempre na voz em
que 0 problema foi gerado. 0 resultado esta quase sempre ligado a
resoluyao da dissonancia. 0 contrario acarreta em procedimentos que
exigem que 0 deslocamento do registro seja resolvido atraves de pro-
cessos c1aramente elaborados e levados a efeito para este fim. 0 pro-
cesso de elaborayao de deslocamento de registro pode ser
responsavel pelo alongamento significativo no numero de compassos
de composiyoes, justificando por exemplo a necessidade de longas
codas.

A rigor Allen Forte nao poderia fazer parte de uma lista de adeptos da
ortodoxia schenkeriana, pois na mesma publicayao Readings in Schenker
Analysis, ele prop6e uma expansao da teoria para englobar e explicar a musica
de Debussy, fugindo portanto do repert6rio da musica escrita de acordo com as
leis da conduyao vocal do sistema maier-menor. No entanto Forte, (1982) junto
com Gilbert, publicou um texto basico da teoria schenkeriana com 0 objetivo de
trazer esta teoria para a sala de aula dos cursos de graduayao e ao faze-Io nos
apresentou uma proposta detalhada, met6dica e sistematica. 0 principal pro-
blema enfrentado pelos autores neste texto, assim como seria em qualquer
texto que procurasse atingir 0 mesmo objetivo, e tentar sistematizar e generali-
zar 0 que e singular em cada obra de arte.

Schonberg, referindo-se a analise nos moldes schenkerianos, conside-
rou que esta obliterava as melhores partes da musica, isto e, os fragmentos
mel6dicos que sao um fen6meno do nivel imediato (superficial), perdem gra-
dualmente a sua importancia na medida em que a analise progride, e por isto
saem de cena com 0 processo de reduyao progressiva. Alguns dos postula-
dos de SchOnberg quanta aos motivos e temas encontram-se explicitados em
um livro publicado por Josef Rufer, (1979) um dos seus mais ardentes segui-
dores. Neste livro, assim como em outras publicayoes de orientayao
schonbergiana, a ideia ou motivo, chamado por Schonberg de
Grundgestalt, e a principal preocupayao do compositor. Schenker foi

cusado de nao valorizar os fragmentos mel6dicos salientes, isto e,
queles pelas quais as obras musicais sac reconhecidas, cantadas e
ssobiadas. Ele mostrou ao longo de toda sua obra analltica que estas

manifestayoes superficiais e que sElO a camada mais exterior que a
composiyao veste, nao s6 sac importantes, mas sua importancia esta
ligada diretamente a maneira pela qual esta superficie se une as estrutu-
ras mais profundas, sendo uma 0 reflexo da outra.

Os seguidores das teorias schenkerianas nas publicayoes das
duas ultimas decadas tem mostrado esta ligayao entre contornos pre-
sentes em niveis mais imediatos e formayoes dos niveis medio e funda-
mental atraves de trabalhos cada vez mais famosos, interessantes e
principalmente relevantes pelo seu alto grau de coerencia com a teoria
schenkeriana basica. Rothgeb (1977, P 72-91) apresenta algumas das
implicayoes ocasionadas pela ligayao entre estruturas mais imediatas e
os niveis mais fundamentais, e neste artigo surgem instancias da ocor-
rencia de fen6menos ligados a questoes de registros em relayao a con-
dUyao vocal. Mas e em uma publicayao de 1983 (BEACH) que este
assunto e retomado por tres dos mais destacados estudiosos da teoria
schenkeriana - 0 ja mencionado John Rothgeb, Carl Schachter e Roger
Kamien. Rothgeb discute a conexao entre fragmentos mel6dicos superfi-
ciais com relayao ao conteudo da estrutura mais profunda e ao faze-Io
demonstra a importancia do conceito de repetiyao em musica, um dos
principios basicos ja abordados por Jonas (op. cit., p.3). Rothgeb mostra
como 0 conteudo tematico resulta de expansao e contrayao, bem como
da interayao entre estes dois processos. 0 arcabouyo delineado pela
estrutura do nivel medio demonstra a precisao estrita e 16gica deste rela-
cionamento (BEACH,p 42) entre sucessao de tons simples e os mais
complexos. 0 que Rothgeb procura mostrar e a interrelayao dos temas
de uma mesma composiyao, sendo estes diminuiyoes variadas da es-
trutura da obra tal como nos exemplos por ele utilizados. Tanto

chachter quanta Kamien oferecem contribuiyoes muito relevantes ao
stude do comportamento dos temas em relayao aos processos mais
inteticos de reduyao em busca da estrutura fundamental.

Um dos estudos mais fecundos e instigantes nesta area e 0 de
harles Burkhart. Neste artigo de 1983, Burkhart mostra 0 paralelismo

1Tl0tivico, isto e, demonstra a maneira pela qual um motivo menor, inde-
pendente do seu grau de saliencia no relevo musical, pode aninhar-se

m um motivo maior, ou melhor dizendo, mais incrustado na estrutura
rnais profunda. Burkhart da a este fen6meno 0 nome de padrao e c6pia,
rnostrando que 0 compositor estabelece um relacionamento que e ao



mesmo tempo fruto da sua imaginar;:ao criadora e regido pelas estritas
leis da condur;:ao vocal. Esta ideia desenvolvida em maiores detalhes
por Burkhart foi mencionada com alguma brevidade pelo proprio
Schenker em Harmonienlehre, no paragrafo 79, onde e discutido a corres-
pondencia formal entre padrao e copia. Schenker nesta epoca nao havia
desenvolvido sua teoria de njveis, portanto a ideia aparece em estado
latente. 0 importante deste artigo de Burkhart para 0 interprete e que a
discussao gira em torno de uma estrutura fundamental que pode ser rela-
cionada com a musica a ser tocada e interpretada num processo dinami-
co e enriquecedor. Em outras palavras, 0 entendimento conceitual da vida
a partitura pois existe urn caminho de duas maos entre sjntese e analise
interpretativa.

Como os oponentes de Schenker alardearam em altas vozes que 0

ritmo era uma questao ignorada ou superficialmente tratada, durante a de-
cada de 70 surgiram algumas publicar;:oescom 0 objetivo de esclarecer a
importancia e 0 lugar do ritmo na musica tonal. Entre estas destacam-se
os estudos de Carl Schachter no qual e discutida a maneira pela qual
relar;:oestonais determinam relar;:oesritmicas na musica escrita entre 1650
e 1890. Para Schachter, elementos rjtmicos sac 0 resultado mais imediato
e que agem como agentes articuladores dos processos harmonicos e
contrapontjsticos. 0 mais importante e interessante destes dois estudos e
que apesar de schenkeriano ardente, Schachter ja emprega urn vocabula-
rio de quem leu e aceitou as obras de L. Meyer (1956, 1960, 1973) e W.
Berry (1976), pois termos como "grouping" sac utilizados de uma maneira
corrente e conveniente. Schachter argumenta que existe uma distinr;:ao
entre ritrno duracional e ritmo tonal. Ele desenvolve urn conceito no qual
existe urn njvel medio ritmizado. Neste njvel ele demonstra atraves de
graficos que a musica toma-se gradualmente assimetrica. Estas
assimetrias sac os desvios das formas regulares e convencionais. 0
desvio da norma permite 0 aparecimento do novo e do instigante na
obra de arte, diferenciando-a do lugar comum. Como os compositores
via de regra utilizam-se de recursos harmonicos e contrapontjsticos ou-
sados para efetuar estas quebras no curso formal esperado de uma
composir;:ao, este tipo de analise e extremamente utiI para 0 executante
pois pode abrir urn vasto campo para 0 direcionamento da sua fantasia
apoiada no conhecimento. Em outras palavras, a intuir;:ao pode e mere-
ce ser guiada e estimulada pela ousadia contida na propria obra de arte.

Devo mencionar tambem outra publicar;:ao que trata do ritmo de
maneira sistematica dentro dos canones schenkerianos. Rothstein pro-
cura estabelecer os pontos de encontro, divergencia e expansao entre 0

complexo melodico/harmonico e 0 ritmo, levando em considerar;:ao ni-
veis cada vez mais abrangentes e nos quais ambiguidades estruturais
sac reveladas, permitindo ao interprete recorrer a novas maneiras de
imaginar possjveis resolur;:oes na execur;:ao como resultado do entendi-
mento conceitual.

A literatura que vem sendo desenvolvida para melhor elucidar e
divulgar as teorias de Schenker torna-se mais volumosa a cada dia,
confundindo-se em muitos casos com 0 desenvolvimento da disciplina
de analise nos Estados Unidos e, em menor proporr;:ao, na Inglaterra
(SIEGEL, 1990). David Beach e urn dos mais atuantes responsaveis pela
publicar;:aoe atualizar;:ao bibliografica de Heinrich Schenker (1969, 1979),
sendo tambem autor de artigos indispensaveis de cunho pedagogico,
ditor de periodicos e organizador de simposios e de publicar;:oes deles

derivadas. Beach (1967,1974,1983) faz com que uma discussao da teo-
ria permaner;:a sempre num nivel instigante e estimulante para pratica
musical. Como pedagogo, Beach continua exercendo a tarefa de propa-
gar esta teoria, tratando-a nao como mais urn dos varios arcabour;:os
nallticos em corrente use, mas sim como a maneira mais rigorosa, pro-

funda e coerente de perceber, entender e realizar a musica tonal.
Neste breve apanhado existem enormes lacunas mas seria im-

possive/ listar e discorrer sobre tudo 0 que tern side escrito com origem
110 pensamento schenkeriano, uma vez que a analise musical como dis-
r.iplina academica esta dividida em pre e pos-Schenker Surgem novos
o tudos a cada mes, 0 que prova 0 quanta a teoria ainda e capaz de
'.uscitar controversias, de necessitar esclarecimentos, de gerar novas
·.ub-teorias, de mostrar que esta viva e firmemente entranhada no pensa-
mento musical atual.
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