CAPÍTULO II

Aspectos da escrita musical do Álbum para a Juventude de Schumann
O Álbum para a Juventude de Schumann apresenta uma variedade de
elementos técnicos-pianísticos, os quais podem fornecer uma base sólida para
o instrumentista. Em um primeiro momento, podemos constatar já nas
primeiras peças, a de nº 1, Melodia, e a nº 5, Pequena peça, a utilização
apenas do espaço de uma oitava para ambas as mãos. Apesar da simplicidade
na construção da escrita utilizando articulações simples e textura transparente,
a facilidade para a execução é apenas aparente. A partir do ponto de vista
técnico, o controle da melodia acompanhada requer do executante um
equilíbrio cuidadoso da sonoridade, visto que qualquer descontrole tornar-se-á
claramente audível na sua execução.
À medida que se busca uma interpretação mais refinada, dificuldades técnicas
começam a surgir. Como exemplo, a peça nº 1, Melodia, apesar da leitura,
dedilhado e rítmica serem muito simples, o controle do polegar na mão
esquerda no sentido de se evitar acentuação sobre essa nota devido a sua
constante repetição torna-se uma particularidade técnica importante a ser
trabalhada (exemplo 8).
Exemplo 8: nº 1, Melodia (compassos 1-8)

As indicações fraseológicas indicadas por Schumann evidenciam de forma
clara suas intenções musicais, sendo, portanto intencionalmente didáticas.
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Como exemplo claro dessa atitude, o sinal de ligadura colocado até o final do
compasso 8, na peça nº 1, Melodia, deixa claro que a última nota, ré, deve ser
considerada como parte final da frase e não imbuída de caráter de anacruse.
Exemplo 9: nº 1, Melodia (compassos 5-8)

Paradoxalmente, quanto maior a complexidade de textura e superposição de
articulações18 maior se torna a necessidade de manter a idéia de leveza,
simplicidade

e

despojamento,

representando,

através

dessa

relação

aparentemente conflituosa, uma dificuldade a mais para ao intérprete. Para
facilitar a organização desse capítulo, aspectos da escrita musical (forma,
textura, caráter, entre outros) serão discutidos a seguir. A seguir focalizaremos
alguns aspectos da escrita musical, relevantes para a compreensão musical, e
consequentemente para a interpretação.
II. 1 FORMA
As formas binárias, ternárias simples ou ternárias em duas seções
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são as

mais amplamente empregadas no Álbum para a Juventude, apresentando,
quase sempre nas repetições, sutis variações harmônicas e rítmico-melódicas
que contribuem para a variedade (exemplos 10 e11).
18

A autora entende por superposições de articulações, a simultaneidade de modos de
execução na mão direita e mão esquerda, ou em ambas as mãos, de sinais indicativos: legato,
staccato, ligadura de duas notas, non legato.
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A forma ternária aparece subdividida em duas seções em algumas vezes no Álbum. A parte B
da peça, ressurge novamente com elementos da parte A; exemplo disso ocorre na peça nº 2,
Marcha dos Soldados: A (aa) B (ba).
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Exemplo 10: nº 20, Canção Campestre (compassos 1-16)

Exemplo 11: nº 20, Canção Campestre (compassos 24-32)

Na peça nº21 (sem título), quando o tema (exemplo 12a) retorna nos
compassos 14 a 18 (exemplo 12b), há uma expansão e variação na linha
melódica onde bordaduras são incluídas nas vozes interna e superior afetando
a estrutura harmônica em demonstração do refinamento e do bom gosto da
escrita de Schumann.
Exemplo 12a: nº 21, sem título (compassos 1-5), apresentação do tema
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Exemplo 12b: nº 21, sem título (compassos 14-18), variação melódica e harmônica

Pode-se dizer a complexidade desse ciclo não reside na organização formal,
mas decorre da articulação de outros aspectos composicionais que serão
discutidos a seguir.
II. 2 TEXTURA
A textura homofônica predomina no Álbum para a Juventude. No entanto, há
ocorrências polifônicas, como por exemplo, a peça nº 40, Pequena Fuga.
Algumas peças de textura homofônica, ao apresentar uma movimentação
interna de vozes em grau maior ou menor de hierarquização entre a condução
das vozes, causam muitas vezes a impressão de textura polifônica. A peça nº
32, Sheherazade (exemplo 13), passa essa noção de textura ao criar uma
harmoniosa e expressiva movimentação independente da voz intermediária
que vai articulando uma linha melódica, em legato, paralelamente com a voz
superior.
Exemplo 13: nº 32, Sheherazade (compassos 1-8)
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Um exemplo claro de textura essencialmente polifônica é a peça nº 40, que
possui dois subtítulos: Pequena fuga e prelúdio. O prelúdio apresenta a forma
binária tendo o motivo principal baseado em intervalos de quartas (mi-lá, dó-fá,
si-mi, mi-lá) escondidos no interior da melodia. A fluência, unida ao uso
constante de progressões e ao estilo imitativo, sugere a influência de Bach
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nesse movimento.
Exemplo 14: nº 40, Pequena Fuga, Vorspiel (compassos 1-8)

No caso da Fuga, o sujeito em compasso 6/8 é baseado na transformação do
motivo da abertura do Prelúdio, porém com o material rítmico modificado. Os
deslocamentos dos acentos (compasso 32), que se constituem de células
melódicas por intervalos de quartas, fazem com que o acento tônico apareça
deslocado do acento métrico (exemplo 15a).
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A influência de Bach no estilo de Schumann é particularmente evidente na música que o
compositor escreveu a partir de 1842. Schumann estudou de forma sistemática a obra de Bach,
aconselhando sempre os outros compositores a fazerem o mesmo. Um dos conselhos que
dava aos jovens músicos era: “Toque diligentemente fugas de bons mestres, especialmente as
de Johann Sebastian Bach. Faz d’ O Cravo Bem Temperado o teu pão de cada dia e virás
certamente a ser um bom músico.” Com esse preceito, talvez Schumann pretendesse mostrar
ao jovem músico o grau de criatividade e genialidade concentrado nesse ciclo.
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Exemplo 15a: nº 40, Fuga (compassos 32-34)

É muito provável que Schumann (exemplo 15b) tenha se influenciado com o
procedimento empregado por Bach, na Fuga XIX (exemplo 15c), na qual este
utiliza os mesmos intervalos de quartas com movimentos ascendentes. Além
disso, outra curiosa coincidência se revela no fato de ambas as fugas estarem
escritas na mesma tonalidade, Lá Maior.

Exemplo 15b: nº 40, Fuga (compassos 23-36)
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Exemplo 15c: Fuga XIX (compassos 1-9)

Outro exemplo de estilo imitativo é a peça nº 27, Pequena peça em forma de
cânone. O motivo principal do primeiro compasso é imitado pela voz
intermediária à distância de uma oitava e a melodia do baixo também possui
semelhanças melódicas.

Exemplo 16: nº 27, Pequena peça em forma de cânone (compassos 1-20)
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Outra influência de Bach no Álbum para Juventude, se encontra na peça nº 4,
Coral (exemplo 17a), baseado em duas harmonizações do coral de Bach,
Freue dich, o meine Seele (exemplo 17b).

Exemplo 17a: nº 4, Coral (compassos 1-32)

Exemplo 17b: nº 29, Freue dich, o meine Seele (compassos 1-13)

Nas peças com textura homofônica, o acompanhamento engloba uma
variedade de elementos composicionais: arpejo, tríades arpejadas, ostinatos,
etc.. Apesar da simplicidade da textura, Schumann escolhe de forma cuidadosa
os materiais musicais do acompanhamento, criando para cada peça uma
atmosfera e um caráter único.
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Exemplo 18: nº 28, Recordação (compassos 1-4), acompanhamento arpejado

Exemplo 19: nº 9, Pequena canção popular (compassos 1-10), tríades arpejadas

Exemplo 20: nº 36, Canção dos Marinheiros Italianos (compassos 1-14), ostinato rítmico
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II. 3 CARÁTER
As peças características ou de caráter foram uma das estruturas musicais mais
utilizadas durante o período compreendido entre 1828 a 1850. Essas peças, a
partir do pressuposto da possibilidade de ampliação do universo de expressão
sem os rigores da forma, não obedeciam a uma estrutura prefixada,
possibilitando, portanto, maior liberdade na criação musical. Denominações
bastante diversas foram utilizadas: estudos, improvisos, noturnos, baladas,
peças líricas, fantasias, caprichos, romances. A preferência por esse tipo de
organização estrutural musical se evidencia ao observarmos os títulos de
composições de Chopin (1810-1849), Schumann (1810-1856), Mendelssohn
(1809-1847) e mesmo Brahms (1833-1897).
A partir desse pressuposto de liberdade de expressão sem o rigor da forma,
podemos induzir que, muitas vezes, os títulos presentes nas peças do Álbum
para a Juventude servem como ponto de apoio para o intérprete. Eles
sugerem, definem, ou mesmo delineiam o conteúdo expressivo da obra, dando
indicações de caráter e andamento entre outras. Por outro lado, as imagens
poéticas decorrentes dos títulos, não raro bastante descritivas, auxiliam, de
forma objetiva e em termos didáticos, o caminho da recriação da imagem
musical para crianças através de comparação de recursos da escrita rítmica,
melódica ou harmônica com o título da canção.
Essa maneira de relacionar os materiais utilizados na escrita musical com o
título da canção pode se tornar um exercício ao mesmo tempo prazeroso e
estimulante, cujo impacto na execução musical pode significar diversidade face
ao processo individual de formação da imagem musical. Exemplo disso pode
ser observado na peça nº 22, Cavaleiro Selvagem, em que o ritmo, a
articulação, o andamento e as progressões aproximam-se bastante do
sugestivo título dado pelo compositor.
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Exemplo 21: nº 23, Canção do Cavaleiro (compassos 1-8)

Ainda em relação ao processo de estímulo criativo, deve ser lembrado que, a
partir da peça nº 7, Pequena Canção do Caçador, Schumann passa a escrever
indicações específicas de caráter - Frich und fröhlich (puro, inocente, com
alegria) - revelando sua intenção nesse sentido. Outros exemplos que
merecem ser citados são: a peça nº 27, Canção em forma de cânone, com a
indicação Nich schnell und mit innigen Ausdruck (sem pressa e com expressão
introspectiva) e a peça nº 34, Tema, com a expressão Langsam, mit inniger
Empfindun (Lento, com sentimento mais íntimo).
Schumann foi o primeiro dos músicos alemães a substituir a tradicional
terminologia italiana (adagio, allegro, etc.) por indicações no idioma alemão que
retratam essencialmente estados de espírito, proporcionando ao executante
uma indicação mais precisa do clima da obra (BOUCOURECHLIEV: 1956, p.
150). Essa característica, quase certamente, reforça as crescentes tendências
do nacionalismo alemão cujas premissas já haviam se manifestado na última
fase de Beethoven.
Outra característica reconhecidamente presente no Álbum é a freqüente
alternância de caráter de uma peça para outra, ou mesmo, contraste entre
seções de uma mesma peça, como é o caso da peça nº 9, Pequena canção
folclórica, em que uma expressiva melodia em Ré menor (exemplo 22a),
antecede e segue uma dançante parte central em Ré Maior (exemplo 22b).
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Exemplo 22a: nº 9, Pequena canção folclórica (compassos 1-8)

Exemplo 22b: nº 9, Pequena canção folclórica (compassos 9-16)

Característica similar acontece na peça nº12, São Nicolau21, com seus
uníssonos misteriosos no grave do piano na tonalidade de lá menor (exemplo
23a), e um intermédio central em Lá Maior (exemplo 23b).

21

O título Knecht Ruprecht (São Nicolau) é do folclore alemão, o travesso ajudante do Papai
Noel.
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Exemplo 23a: nº 12, São Nicolau (compassos 1-8)

Exemplo 23b: nº 12, São Nicolau (compassos 25-32)

Em total contraste de caráter com a peça nº 12, São Nicolau, a peça nº 13, Mai
lieber Mai, evoca, de forma encantadora, a primavera (exemplo 24).
Exemplo 24: nº 13, Maio, querido maio, breve estarás novamente aqui! (compassos 1-4)
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Na segunda parte, os títulos ainda carregam a atmosfera do mundo infantil,
similares à primeira parte, embora, nesse momento, além da inclusão de outras
imagens, eventos e histórias, o texto musical contenha indicações mais
detalhadas em relação à articulação, à textura e à forma. A peça nº 36, Canção
do Marinheiro Italiano exibe o ritmo marcado de tarantela, em referência à
nacionalidade. A peça nº 25, Ecos do Teatro, evoca vários sons da orquestra,
como resultado de lembranças de idas ao teatro.
Associações extra-musicais ocorrem com alusões a histórias como na peça nº
32, Sheherezade, e na nº 35, Mignon22, ou como homenagens a colegas
compositores na nº 25, Lembrança, dedicada à memória de Mendelssohn e na
nº 41, Canção Nórdica, com o subtítulo Saudações a Niels Gade (18171890)23, em que as primeiras notas representam o nome do compositor
dinamarquês. As peças nº 21, 26 e 30 não possuem títulos e se apresentam
como exemplos de peças mais introspectivas.
Além das indicações de caráter presentes na partitura, Schumann ainda
acrescenta, com maior freqüência na segunda parte do Álbum, indicações
metronômicas: peças nº 12, São Nicolau, nº 13, Maio, querido maio, breve
estarás novamente aqui!, nº 15, Canção da Primavera, nº 9, Pequeno
Romance, nº 21, sem título, nº 22, Canção de Roda, nº 23,Canção do
Cavaleiro, nº 29, O Forasteiro, nº 31, Canção Guerreira, nº 33, Época de
colheita - Época feliz, e a nº 34, Tema. Como todas essas indicações
encontram-se presentes nas várias edições utilizadas nesse estudo, supõe-se
que elas sejam verdadeiramente originais, ou seja, escritas pelo próprio
Schumann.

22

Sheherazade, contadora de estórias das 1001 Noites e Mignon, personagem do romance
“Os Anos de Aprendizagem”, de Wilhelm Meister (Goethe).

23

Niels Gade, compositor dinamarquês, a figura mais importante da música dinamarquesa do
século XIX (The New Grove’s Dictionary of Music and Musicians, 2001, p. 352).
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II. 4 ARTICULAÇÃO
Segundo o teórico Türk24, no seu tratado Klavierschule de 1789:
articulação na performance é a delineação de motivos ou idéias
musicais através do agrupamento, separação, acentuação das
notas. Se indicada pelo compositor ou determinada pelo
executante, é o elemento principal na forma interna das frases,
e - em aliança com a atividade harmônica e rítmica – na clareza
dos segmentos melódicos e duração das frases. Através desta
clareza a música ganha forma e significado semelhante àquele
proporcionado à linguagem através da pontuação e acentuação
(ROSENBLUM: 1986, p.144).

Através da articulação efeitos e atmosferas podem ser criados, proporcionando
variedade e conseqüente valorização da obra musical. A articulação salienta,
principalmente, a importância do agrupamento de notas, que interagem com o
tipo de toque e acentuação.
No caso do Álbum para a Juventude, as peças, de um modo geral, exploram
uma variedade de articulações pianísticas (legato, non legato e staccato) além
de um número de sinais gráficos diversos para cada tipo de toque, que, à
medida que se desenvolve o ciclo, valoriza cada vez mais o enfoque e a
intenção técnica e expressiva da obra (exemplos 25, 26 e 27).

24

Daniel Gottlob Türk (1755-1813), músico, compositor e teórico alemão cuja educação
musical seguiu em parte a tradição de J. S. Bach. Em Dresden, seu primeiro mentor foi o
Kantor G. A. Homilius, antigo aluno de Bach. Türk se inscreveu na Universidade de Leipzig,
onde estudou teclado com J. W. Hässler, cujo professor, J. C. Kittel, também estudou com
Bach. Türk escreveu muitos livros, tendo adquirido a reputação de excelente professor (The
New Grove’s Dictionary of Music and Musicians, 2001, p. 907).
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Exemplo 25: nº 14, Pequeno Estudo (compassos 1-11), toque legato

Exemplo 26: nº 11, Siciliana (compassos 1-13), non legato

Exemplo 27: nº 8, O Cavaleiro Selvagem (compassos 1-8), staccato
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Schumann demonstra, através da diversidade de combinações, uma escrita
detalhada quanto às indicações fraseológicas. Uma observação cuidadosa
desses sinais por parte do intérprete (começo e final de frases, articulações,
acentuação), tanto nas peças mais simples presentes na primeira parte quanto
nas mais complexas da segunda parte, poderá proporcionar uma interpretação
mais precisa e fiel ao que se supõe ser as intenções do compositor.

Ao aumentar o nível de complexidade das peças, a simultaneidade e/ou a
alteração constante de articulações passa a ser outro aspecto explorado. Como
exemplo, podemos citar a peça nº 13, Maio, querido maio, breve estarei de
volta, que apresenta indicações de non legato, ligadura de duas notas e portato
na mão direita, e de legato na mão esquerda (exemplo 28). Essa série de
articulações diferenciadas em uma e nas duas mãos, é fator significativo para a
correta inflexão musical, servindo como um excelente estudo de controle
técnico e percepção musical.

Exemplo 28: nº 13, Maio, querido maio, breve estarás novamente aqui! (compassos1-14)
simultaneidade de articulações
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A peça nº21, sem título, apresenta outro tipo de diversidade de articulação: a
voz superior conduz uma melodia em legato que é interligada com a voz
intermediária em contratempo e em portato. A voz do baixo acompanha o
mesmo desenho rítmico da voz intermediária, diferenciando-se apenas através
do sinal de ligadura de duas notas colocado no 3º e 4º tempos do compasso 1
(exemplo 29).

Exemplo 29: Peça nº 21, sem título, (compassos 1-8), simultaneidade de articulações em
ambas as mãos
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II. 5 SINAIS DE ACENTUAÇÃO

Ao longo da obra podemos constatar o uso abundante de sinais gráficos
referentes a cada tipo de acentuaçâo. Na peça nº 1, Melodia, o sinal (<>)
aparece sobre as primeiras notas dos compassos 5, 6 e 7 (exemplo 30).

Exemplo 30: nº 1, Melodia (compassos 1-8)

A meu ver, para criar esse efeito de crescendo e diminuendo sobre essas notas
indicadas, seria necessário pensar num pequeno atraso de tempo para o
ataque da próxima nota, suavizando-a em seguida. Outra indicação presente
na obra é o staccato marcato, que vem escrito em forma de cunha (▼), sem a
leveza implícita do staccato indicado pelo ponto. Schumann usa esse tipo de
acentuação na peça nº 23, Canção do Cavaleiro, cujo tema principal é
articulado através desse toque, sendo, portanto curto e preciso (exemplo 31).
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Exemplo 31: nº 23, Canção do Cavaleiro (compassos 1-8)

Há uma diversidade enorme nas indicações de acentuações: (^

marcato),

indica que a nota deve ser atacada com muito vigor e suavizada em seguida;
(>), indica que a nota deve ser acentuada e em seguida suavizada; (sf
sforzando), quando a nota deve ser acentuada com veemência; (sfz, sforzato),
(fp forte piano), a nota deve ser atacada forte e imediatamente prosseguir
piano; (sfp, sforzando piano).

Em certos momentos, a colocação de alguns acentos específicos provoca
efeitos inesperados, como é caso do sinal (>) colocado sobre as terças, no
compasso 16, da peça nº 24, Canção da colheita, que antecipa o acento
métrico (exemplo 32).

Exemplo 32: nº 24, Canção da Colheita (compassos 13-16)
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Na peça nº 36, Canção do Marinheiro Italiano, o sinal (fp), é colocado
justamente sobre a anacruse (exemplo 33, compasso 2), provocando um
deslocamento do acento métrico.

Exemplo 33: nº 36, Canção do Marinheiro Italiano (compassos 1-4)

Logo a seguir na mesma peça, no compasso 10, o sinal de sfz sobre a nota ré,
está escrito no tempo mais fraco do compasso, introduzindo elemento de
surpresa a essa passagem. Esse jogo de acentuações, uma das características
peculiares da escrita de Schumann, cria alterações no fluxo da estrutura
rítmica, sem, no entanto, interferir no padrão métrico do compasso (exemplo
34, compasso 10). Segundo Rosen, “o jogo de acentuações em Schumann,
são tentativas de deter o movimento..., de exercer, mesmo que por um
momento, um controle transitório, ou de alterar ligeiramente o caráter da
estrutura rítmica sem mudar sua natureza” (ROSEN: 1995, p. 916).

Exemplo 34: nº 36, Canção dos Marinheiros Italianos (compassos 6-10)
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Na peça nº 39, Winterszeit II, a função dos acentos colocados na segunda
parte (compassos 33 a 36) está diretamente associada ao efeito dramático da
harmonia (exemplo 35).

Exemplo 35: nº 39, Winterszeit II (compassos 33-36)

II. 6 PEDALIZAÇÃO

De um modo geral, as pedalizações empregadas no ciclo são bem restritas.
Porém, devem-se levar em consideração as passagens onde Schumann
recomenda o uso do pedal, visto que, nesses momentos efeitos específicos
são esperados. Na peça nº 20, Canção Campestre, por exemplo, o seu
emprego do pedal recai somente sobre determinados acordes, garantindo um
caráter mais marcado e rítmico (exemplo 36).
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Exemplo 36: nº 20, Canção Campestre (compassos 1-7)

Em outras ocasiões a utilização do pedal, mesmo sem a indicação específica
de Schumann, pode auxiliar não apenas o toque legato contribuindo para
delinear as frases, mas também criar atmosferas. Na peça nº 36, Canção do
Marinheiro Italiano, a indicação do pedal vem depois do ataque da anacruse, e
sua permanência, na repetição do mesmo motivo (compasso 2), resulta em
uma espécie de ressonância do material apresentado anteriormente. É bem
provável que a intenção do compositor tenha sido a valorização do trítono soldó# (exemplo 37).

Exemplo 37: nº 36, Canção do Marinheiro Italiano (compassos 1-2)

Em todos os momentos nos quais Schumann deseja obter um efeito de maior
reverberação harmônica, ele indica a sustentação do pedal por um tempo
maior, sinalizando a possibilidade de se criar uma massa sonora mais ampla e
grandiosa. Podemos observar esse tipo de efeito nas peças nº 31, Canção
Guerreira, nº 33, Época de Colheita, nº 14, Pequeno Estudo, (exemplos 38, 39
e 40).

44

Exemplo 38: nº 31, Canção Guerreira (compassos 38-42)

Exemplo 39: nº 33, Época de Colheita (compassos 41-45)

Exemplo 40: nº 14, Pequeno Estudo (compassos 1-5)

Em outros casos, torna-se necessário a utilização do pedal, mesmo sem a
indicação específica do compositor, como, por exemplo, na peça nº 32,
Sheherazade, onde o efeito sonoro provocado pelo uso do pedal atua
delicadamente na vibração dos acordes (exemplo 41).
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Exemplo 41: nº 32, Sheherazade (compassos 1-4)
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