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Resumo:  de 
Claude Debussy, intitulado 

de imagens do cinema mudo serão adaptadas e usadas como ferramenta para interpretar a articulação desses elementos. 
Palavras-chave: Debussy, , narrativa musical. 

Abstract:

viola and harp, entitled . We will try to clarify the musical narrative of this movement by showing the thematic materials 

edition of images as tools for the interpretation of articulations of these elements. 
Keywords: Debussy, , musical narrative.

A  é uma obra em três movimentos composta no período 

Grande Guerra. Em meados de 1915, o compositor passou alguns meses em Pourville, costa norte da França, 

ocasião em que terminou En blanc et noir para dois pianos, compôs os Doze Estudos para piano e duas das 

três sonatas, a Sonata para Violoncelo e Piano e a . Debussy escreveu a 

eu precisei quase reaprender. Foi para mim como uma descoberta, e ela (a música) me pareceu ainda mais 

bela!” (LESURE apud BENEDETTI, 2006: 958). 

escrever as sonatas, buscou reviver a sutileza que encontra na música francesa do passado, toda a sua leveza, 

evoluindo (transformando) características da linguagem pessoal que foi se construindo durante sua vida, com 

1 desse movimento e estuda a concepção de forma sonata nele 

desenvolvida. Leydon (2001) comenta que nessa sua última fase composicional, Debussy constrói sequências 

de eventos musicais2
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se dar por uma troca súbita, chamada corte direto; ou pelo desaparecimento gradual do plano A em um plano 

vazio, o fade out e o surgimento gradual do plano B, fade in; ou pela sobreposição gradual entre A e B até 

sobrar somente B, o que se chama dissolução. Esses processos, que no cinema mudo estão à serviço de efeitos 

 de Sonata, como mostraremos.

Materiais temáticos

3

P2, S1 e S2). O primeiro segmento (Exemplo 1) aparece inicialmente na tonalidade4 ostinato 

sua centralidade em Sib em um conjunto reduzido de quatro notas. 

         
5

O terceiro segmento aparece na região central do movimento (Exemplo 2) é claramente em o 

modo dórico de Ré, o acompanhamento sendo feito com o agregado de inteiros. Trata-se de duas semi-frases, 

S1 por redução, exclusão de elementos e compressão: ambos segmentos compartilham de um mesmo contorno 
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Aspectos da forma

duplas. As linhas representam o percurso temporal da obra, da esquerda para a direita. Os números na parte 

de cima são os compassos. 

tempi.

A primeira linha (de cima para baixo) representa a forma, ela é dividida em planos que relacionam 

seções com características comuns. A nossa divisão apresenta três grandes seções, que funcionam como 

cenários cenas na mesma 

coda, importante desfecho da 

não diz muito sobre maneira como a música progride6.

A primeira seção, exposição, tem quatro subseções (1.1, 1.2, 1.3 e 1.4) e foi dividida em dois 

planos: o plano superior representa momentos em que os dois temas (P1 e P2) aparecem e o plano inferior 

momentos em que os temas estão isolados, primeiro o P1 em 1.2 e depois P2 em 1.4 (como é mostrado no 

do cinema mudo. Essas técnicas são indicadas da seguinte forma: corte direto é representado por um pequeno 

dissolução é representada por pontos ( ; fade out é indicado pela chave de decrescimento ( > 

exposição. 

A terceira linha representa a oscilação dos tempi baseada nas indicações do compositor. Essa linha 

apresenta uma interpretação visual do que acontece com o andamento, sendo o eixo horizontal a passagem 

do tempo e o vertical a variação dos tempi 

tempo inicial é Allegro moderato ma risoluto rubato e as 

linhas riscadas indicam agitato
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da seção central também é encontrado no primeiro movimento dessa Sonata e no Estudo para piano nº5, Pour 

les octaves

ocorre também no início da coda. 

7. 

corte direto, a mudança súbita de um elemento 

par outro. Essa mudança afeta o acompanhamento, que de em quinta justa passa a ser em quinta diminuta. O 

corte direto interrompendo 

Exemplo 5: Figuração da viola no c.8.

dissolução quando elementos que surgiram em 1.1 se transformam em elementos de 1.2. Ao produzir repetição, 

o direcionamento da narrativa é suspenso e, no momento em que o ostinato se encerra e as demais linhas se 

sobreposição momentânea de 1.1 e 1.2 (como o fade-

out de um plano e o fade-in de outro ao mesmo tempo). Essa segunda subseção (1.2) apresenta P1 isolado, assim 

fade out

8, pois 

1.2 se desvanece com o rubato, o forte decrescimento da dinâmica e o término do ostinato na harpa.

dissolução. E enquanto P1 

composição intervalar do tema P2, à falta de repouso em P1 e ao acompanhamento texturalmente denso. Um 

corte direto

fade out, mas, 

antes de desaparecer, a última linha se transforma no pedal da subseção seguinte.
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Na cena 1.4 somente P2 aparece. Um efeito interessante aqui é produzido pelos cortes: em 1.4, 

se desenvolvendo simultaneamente. 

do andamento até um corte na entrada de um motivo importante: um simples salto de quinta, mas aqui uma 

inversão do elemento inicial que abre todo o movimento (Ex.6), suspendendo então o ostinato em semicolcheias 

ostinato

chegar ao uníssono ornamentado em 1.4. No início de 2.1, assim, o ostinato

          

Exemplo 6: Figuração no c.1 e c.43, viola.

       

aceleração do andamento (como foi dito) e o crescendo na dinâmica até culminar no corte, onde toda a 

textura é subitamente substituída por uma única nota na viola. A transição para a seção seguinte traz uma 

dissolução: após o corte, elementos de 2.1 surgem fragmentados e continuam se desfazendo, junto com o 

brusco rallentando e a diminuição na dinâmica. Ao mesmo tempo a linha de semicolcheias na viola ressurge 

Aqui tem início a conciliação dos segmentos principais (P1 e P2). Ambos aqui centrados em 

Sib, de início sofrem uma interrupção de P1 por P2 (corte novamente), um elemento de tensão que aumenta 

por outra dissolução

acompanhamento equilibra a seção: enquanto P1, que possui um vivo movimento harmônico, é acompanhado 

por quintas justas, P2, que possui maior simplicidade harmônica em seu pequeno conjunto de notas, é 

enriquecido por uma progressão de acordes em graus diatônicos ascendentes. 
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 dissolução, também 

diferente das anteriores. O desenvolvimento de 2.2 é similar ao de 2.1, porém mais curto, culminando mais 

uma vez no frenesi pela repetição e ligando-se à Coda pela transformação de uma de suas linhas musicais e o 

encerramento das outras. 

Coda recapitula o início da sonata, a abertura do movimento Pastoral, marcado por um 
9. Esta recapitulação 

gradualmente ( fade out) e, de súbito (corte

Conclusão 

Acreditamos que esse movimento desta sonata da fase de síntese de Debussy é uma amostra de 

material através de transformações texturais e harmônicas, apresentando sempre uma sutileza que ele tanto 

valorizava. A proposta analítica que trazemos, de tomar as técnicas do cinema mudo como parâmetro para 

as articulações do discurso musical, se mostra útil como suporte para a interpretação desses recursos, pois 

é eminentemente técnica, não busca se apoiar no apelo visual da música de Debussy. Para além de buscar 

Notas

1  A idéia de narrativa aqui não se refere à escola da narratologia musical (ver GRABÓCZ, 2009), pois não postulamos em Debus-

NATTIEZ, 1975). 

não pontuadas por cadências.

4  Em Debussy deve-se usar a concepção de tonalidade expandida, onde a centralidade da nota não implica em relações tonais 
funcionais (PERSICHETTI, 1961).
5  Os compassos serão abreviados por ‘c.’ (ex: compasso 4 ao 5 = c.4-5).

-

8  Ver o capítulo sobre texturas de BERRY (1987).
-

turas, tonalidades e estruturas em geral – é evidente nesta Sonata. Essa técnica foi preconizada por Vincent d’Indy em contraste 
com a forma sonata alemã, e por isso carrega certa carga de nacionalismo francês.Ver Wheeldon (2005).
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