XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012
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Resumo: este trabalho é um ensaio analítico que versa sobre a conformação de temporalidades distintas
em uma obra musical. A composição abordada, Terra Selvagem (1971) de Bruno Kiefer, foi escolhida
não somente por me facilitar a referência a outros trabalhos sobre o compositor, como também pelo
notável tratamento composicional dado ao aspecto temporal nessa peça, cuja identificação é o principal
objeto deste trabalho. Parto da premissa de que tal enfoque, sugerido por minha própria impressão
auditiva da obra, venha a servir como ferramenta na criação e compartilhamento de experiências
musicais mais amplas e consolidadas em relação à Terra Selvagem.
Palavras-chave: análise musical, Bruno Kiefer, semiologia da música, fenomenologia da música.

On The Shattered Temporality in Bruno Kiefer’s Terra Selvagem
Abstract: the present work is an analytical essay on the conformation of different temporalities within
a musical work. The work Terra Selvagem (1971), by Bruno Kiefer, was chosen not only for the
purpose of easier reference to other studies on the same composer, as well as for its remarkable
compositional treatment of the temporal aspect, whose identification is the main subject here. I assume
that such an approach, suggested by my aural impression of the work, will become a tool for creating
and sharing extended and consolidate musical experiences related to Terra Selvagem.
Keywords: musical analysis, Bruno Kiefer, musical semiology, musical phenomenology.

Em estudos voltados à obra musical de Bruno Kiefer são feitas, frequentemente,
considerações sobre a tendência fragmentária de seus materiais musicais. Em alguns trabalhos
(GERLING, 2001 e MAYER & CARVALHO, 2010), tal tendência serve inclusive de
incentivo para a busca de uma unidade que lhe seja subjacente através de uma pretensa
coerência harmônica, e nessa procura lança-se mão dos procedimentos analíticos
estruturalistas de Allen Forte (1976) e Joel Lester (1989). Cristina Gerling, por exemplo,
considera como “aparentes” a “fragmentação e a desestruturação” na música de Kiefer, com o
qual esta continua despertando polêmica “pelo clima de crise constante e uma permanente
irresolução” (GERLING, 2001: 52).
Não obstante aos aportes ocasionados pelas pesquisas mencionadas acima1, pretendo
propor, neste ensaio, um caminho analítico distinto, quiçá inverso. Trata-se de tomar a
fragmentação convencionada como ponto de partida para a criação de uma experiência
musical, moldada pela coexistência, em uma mesma obra, de temporalidades distintas; e na
qual, em última instância, podemos inferir uma narrativa que lhe devolva seu caráter unitário.
Este, bem se vê, é um projeto de caráter experimental, na medida em que se baseia em
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algumas convenções a respeito da obra musical de Kiefer, e também numa certa cumplicidade
entre analista e leitor, como já se verá.
Para tanto, pretendo seguir aqui uma sugestão de Fred E. Maus, posta em um contexto
de especulação epistemológica sobre a teoria musical, segundo a qual “experiências musicais
deveriam ser não somente um laboratório comprobatório [testing ground], mas também a
principal matéria da análise e criticismo musicais” (MAUS, 1999: 176). Em semelhante
perspectiva, enfatiza-se o papel da subjetividade do analista/ouvinte, na medida em que o
interesse pelo conhecimento gerado através da análise relaciona-se diretamente com uma
potencial identificação por parte do leitor. Para Maus, inferir que determinada composição
“pode interagir com um ouvinte e gerar uma experiência musical” só seria válido se tal
proposta estivesse “na base de sua própria experiência, e a razão mais decisiva para aceitá-la
seria o fato de tal inferência conduzi-lo a ter semelhante experiência” (MAUS, 1999: 181).
Tendo em vista o objetivo e as delimitações deste ensaio, valho-me de uma única obra
para piano solo de Bruno Kiefer, Terra Selvagem, já que não me concernem primariamente
aqui as questões estilísticas abordadas nos demais estudos mencionados, os quais baseiam-se
em grupos de obras do compositor.
Nota-se, entre os estudos sobre Terra Selvagem, um relativo consenso em relação à
sua forma ternária, embora os momentos de articulações formais sejam identificados
distintamente (cf. CHAVES 1982, GERLING 2001). Atribuo essa percepção ternária à
presença marcante do material melódico dos dez primeiros compassos da obra, os quais foram
denominados “tema da chamada” por Chaves (1982: s/p) – nome que se mantém em trabalhos
posteriores (cf. CARDASSI, 1998: 107, e MAYER & CARVALHO, 2010: 53).

Exemplo 1: Terra Selvagem, [1-7], “tema da chamada”.

O “tema da chamada” tem sido identificado em outras obras para piano do
compositor, como Vendavais: Prenúncios e Seis Pequenos Quadros, e suas pequenas
transformações de uma peça para outra impõem-lhe uma necessidade de caracterização mais
complexa e menos objetiva. É assim que, em sua sistematização dos “gestos” presentes na
música de Kiefer, Cardassi (1998: 107) considera que o “tema da chamada” alia
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particularidades sonoras melódicas e percussivas, seja na ênfase dada ao intervalo de terça
menor, seja nas interpolações do que a autora chama de “golpes rítmicos” – “formados
basicamente por uma ou duas figuras rítmicas, frequentemente acentuadas, seguidas de uma
figura longa” (CARDASSI, 1998: 51).
Em comunicação pessoal com Celso Loureiro Chaves, convimos que, numa
perspectiva teórica atualizada, o “tema da chamada” bem pode ser considerado um tópico
musical no microuniverso composicional de Kiefer, muito embora suas conotações
semânticas ainda careçam de um estudo aprofundado. Em um apanhado geral de impressões
sugeridas por pesquisadores, pode-se facilmente relacionar as associações feitas ao tópico da
chamada com aquelas referidas às conotações gerais na obra de Kiefer a partir do final da
década de 60, as quais foram resumidas por Gerling em diversas características musicais que
“redundam num ambiente tenso e de caráter inquieto” (GERLING, 2001: 54). Assim, para
Cardassi, podemos inferir nos [1-7] de Terra Selvagem (Ex. 1) uma tendência “ao caráter
épico, ao lirismo pungente, sem declinar de seu aspecto de suspensão” (CARDASSI, 1998:
107); e, mais diretamente relacionado com o nome dado ao tópico, Chaves considera que tais
passagens “funcionam como verdadeiros pedidos de socorro, como verdadeiras chamadas”
(CHAVES, 1982: s/p) 2.
Ora, as duas aparições deste tópico em Terra Selvagem, uma ao princípio e outra ao
final ([222]), me parecem os principais fatores a alentar o mencionado esquema formal
ternário da obra. Neste caso, a seção A da peça seria composta por este tópico, bem como
pelos agregados de graus conjuntos tocados alternadamente no extremo grave do instrumento,
os quais também aparecem ao começo e final da obra, mais especificamente nos [8] e [227]:

Exemplo 2: Terra Selvagem, [8-14].
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Preservarei aqui a designação deste material como “pedal Terra”, proposta por
Gerling, o qual segundo a autora “forma um alicerce no registro grave e serve de suporte para
as várias manifestações do componente octatônico” (GERLING 2001: 60). Em todo o caso,
mais do que um material cuja função seja meramente de acompanhamento, considero-o uma
entidade de contraposição ao tópico da chamada, o qual, entre os [8-40] mantém sua
identidade igualmente definida, saindo de seu interior a propulsão da seção B, como veremos.
Antes, é chegado o momento de abordarmos a questão da temporalidade destes dois
materiais da seção A, a fim de tornar compreensível a radical mudança fenomenológica
acarretada pela seção B, a qual se estende por todo o miolo da peça, entre as duas aparições
do tópico da chamada.
Como visto, a existência do tópico da chamada transcende sua concretização na
partitura de Terra Selvagem, e isso se deve ao fato de suas características musicais serem
suficientemente complexas para permitir sua formação potencial em infinitas configurações
musicais mais ou menos parecidas. Isso, por sua vez, depende absolutamente de convenção
entre ouvintes/analistas, ou seja, pressupõe a identificação de uma verossimilitude, não com o
mundo “real”, mas sim com aquele convencionado em relação a este tópico, o qual existe
também ideologicamente e semanticamente. Neste sentido, podemos afirmar que o tópico da
chamada existe, em Terra Selvagem, como elemento evocativo.
Para Raymond Monelle, essa característica evocativa é responsável pela conformação
de uma temporalidade lírica, “onde o passado lembrado e imaginado é refletido” (MONELLE
2000: 115). Essa ideia de tempo-num-momento é também aquela de um tempo voltado ao
presente, contínuo, em contraposição à descontinuidade duma temporalidade progressiva e
voltada ao futuro. Essa temporalidade lírica e contínua, por fim, é talvez o que lhe sugere a
Cardassi o caráter de “suspensão” no começo de Terra Selvagem (1998: 107).
Ora, o material denominado “pedal Terra” (ex. 2) também poderia estar inscrito em
um tempo não-progressivo, seja por sua clara identidade e separação em relação ao tópico da
chamada, seja por sua caracterização musical igualmente não objetiva e complexa. Entretanto,
os pólos temporais progressivo e não-progressivo são, em música, facilmente alterados, e é
portanto no decorrer da seção A que devemos encontrar uma transformação ou
progressivização do tempo em Terra Selvagem. Do interior do “pedal Terra” emerge, a partir
do [16], outro material:
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Exemplo 3: Terra Selvagem, [16-21].

Note-se o destaque de dinâmica conferido aos fragmentos melódicos do material novo
no pentagrama intermediário, o qual será intensificado quando de sua retomada a partir do
[28] até o final da seção A, em [40]. Este tipo de artifício, para Monelle, é justamente o agente
de movimento desde a temporalidade lírica até a progressiva, dentro de uma dialética
estabelecida na forma Clássica (MONELLE 2000: 110). De fato, o termo utilizado por
Monelle para sua definição é a palavra alemã Gang, emprestada de um tratado prático
(Anfangsgründ zur musicalischen Setzkunst, 1754) de Joseph Riepel3. Ainda que sem entrar
nos desdobramentos possíveis do termo, baste-nos neste contexto considerar Gang como um
dispositivo originário na “música barroca instrumental e na aria operística, que permitiu a
extensão das formas líricas (...) em grandes trajetórias progressivas nas quais períodos líricos
estavam embutidos”. (MONELLE 2000: 110). Além de processos de intensificação – e seu
reverso em diminuendo e/ou rallentando –, transição temporal também pode ser depreendida
de padrões repetidos em sequência ou variação (2000: 92).
No caso de Terra Selvagem, podemos observar que a entrada do material salientado no
ex. 3 afeta sensivelmente o comportamento tanto do “pedal Terra” – aceleração e
sobreposição de agregados, já notáveis a partir do [19] no ex. 3 – como também no próprio
tópico da chamada – veja-se sua fragmentação e direcionamento ao registro agudo entre [3335]. Essa alteração de temporalidade culminará no que estou chamando aqui de seção B
([41]), na qual o registro médio do piano, não contemplado pelos extremismos opostos dos
materiais precedentes, será finalmente explorado.
Embora, como vimos, Kiefer utilize procedimentos retóricos clássicos para criar uma
transição temporal, há em Terra Selvagem uma dialética fundamentalmente distinta àquela
historicamente preconizada por esses procedimentos, os quais pressupõem, nas palavras de
Monelle, “uma alternância controlada entre gênero e estrutura” (MONELLE 2000: 121). Pois
a chegada da seção B não conforma o reestabelecimento de uma nova forma lírica, mas sim a
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interpolação sucessiva de várias formas de temporalidade progressiva. Vejamos seus
compassos iniciais:

Exemplo 4: Terra Selvagem, [41-51].

Observe-se que os materiais novos – respectivamente [41-42] e [43-44] – são mais
bem motivos curtos repetidos, seja em sequência irregular, seja em microestrutura de
antecedente e consequente. No que se refere à breve aparição do “pedal Terra” ([49-51]),
única em toda seção B, esta é logo submetida a um processo de intensificação que, assim
como ocorrido entre os [36-40], termina por descaracterizá-lo rapidamente.
Não se trata meramente, portanto, da inserção fragmentária de novos materiais. Esses
materiais são curtos e se estendem no tempo através de sequências, intensificações e
cromatismos, sempre olhando para frente, para alguma realidade musical que parece justificar
e completar sua existência, mas tal realidade jamais se concretizará em Terra Selvagem. Daí a
abundância de pausas curtas que os intercalam, as quais funcionam como não só como
suspensões, mas também como interrupções e trocas de temporalidades progressivas.
Este momento incipiente da seção B (ex. 4) é o menos fragmentado, onde todos os
elementos recém citados mostram-se apenas timidamente: os materiais novos estão mais ou
menos encadeados (inclusive através da ligação melódica feita pelo descenso do baixo), e as
pausas são curtas, no caso do [43] indicada apenas como cesura. No correr dos compassos,
uma separação maior entre os materiais dá ênfase à fragmentação da seção B, como se esses
fossem ilhas se afastando entre si. A delimitação deste ensaio impede uma análise detalhada
dessa seção ([41-220]); me seja permitida, em todo o caso, a discussão de uma breve
passagem entre os [62-71]:

XXII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – João Pessoa – 2012
	
  

Exemplo 5: Terra Selvagem, [62-71].

Há aqui um recrudescimento da sucessão de temporalidades progressivas: intercalação
mais rápida entre pequenos materiais em sequencia e prolongamento de pausas e
fragmentações. As duplas de ataques surgidas no [70] passam a irromper esporadicamente
sobre a textura de Terra Selvagem a partir desse ponto, em grupos maiores ou mesmo em
notas isoladas (veja-se, por exemplo, os [77], [82-83], [88], [94-95] e assim por diante).
Embora pudessem ser consideradas um novo material motívico, a radicalidade de sua
fragmentação e a disparidade entre as alturas que comportam parecem antes conformar uma
temporalidade estacionada, pelo qual os associei com o elemento de pausa no exemplo 5,
como se funcionassem como preenchimento do espaço ganho pelo silêncio no correr da peça4.
Pelo percurso realizado até aqui neste trabalho, podemos agora relegar à categorização
formal ternária de Terra Selvagem uma existência nominal, servindo unicamente como
referência de localização na partitura. Isso porque a experiência musical aqui vislumbrada a
torna irrelevante: nada poderia ser mais insuficiente que considerar a volta do tópico da
chamada no [222] uma “reexposição”, já que não há nenhum tipo de desenvolvimento que a
torne necessária ou compreensível como tal. Há sim um estilhaçamento da temporalidade em
inúmeros fragmentos progressivos, concentrados na seção B, mas transbordantes para as
seções A – veja-se, ao final da obra, a inserção de fragmentos no meio do tópico da chamada
([228]), bem como novamente a intensificação do “pedal Terra”, último gesto de Terra
Selvagem.
Em todo o caso, a faceta mais curiosa nessa experiência não é propriamente a mistura
de temporalidades, o que, escreve Monelle, já é “praticamente a regra para Beethoven” (2000:
111); mais surpreendente é a aparente insistência desproporcionada da peça em recomeçar
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temporalidades progressivas, die Gänge, sempre e cada vez mais isoladas entre silêncios. A
consequente perda de sua pretensa função histórica faz com que a retomada do tópico da
chamada, em sua temporalidade lírica, tão somente prenuncie o final de Terra Selvagem.
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1
	
  A	
  estes	
  trabalhos	
  podemos	
  acrescentar	
  aqueles	
  resultantes	
  da	
  pesquisa	
  de	
  mestrado	
  de	
  Liliana	
  de	
  Andrade	
  (ANDRADE	
  2007	
  e	
  
ANDRADE	
  et	
  GERLING	
  2007).	
  O	
  estudo	
  de	
  L.	
  Cardassi	
  (1998)	
  é	
  de	
  enfoque	
  mais	
  abrangente	
  e	
  será	
  abordado	
  mais	
  adiante.	
  
2
	
  Desse	
  caldeirão	
  semiológico	
  espero	
  que	
  em	
  breve	
  possamos	
  extrair	
  uma	
  definição	
  mais	
  clara	
  e	
  convencionada	
  a	
  respeito	
  do	
  tópico	
  
da	
  chamada,	
  estudo,	
  esse	
  sim,	
  que	
  necessariamente	
  abrangerá	
  as	
  demais	
  obras	
  do	
  compositor.	
  
3
	
  Segundo	
  Monelle,	
  Gang	
  (movimento,	
  curso,	
  progresso,	
  desenvolvimento)	
  é	
  palavra	
  corrente	
  em	
  análises	
  alemãs,	
  aparecendo	
  em	
  
Duchgang	
  (passagem),	
  Vorgang	
  (processo),	
  Übergang	
  (transição)	
  (MONELLE	
  2000:	
  104).	
  
4
	
  As	
  características	
  destes	
  “fragmentos	
  cortantes”	
  (CARDASSI,	
  1998:	
  109)	
  coincidem	
  exatamente	
  com	
  o	
  que	
  o	
  próprio	
  Kiefer	
  chamou	
  
de	
  “atomização”	
  da	
  linha	
  melódica	
  –	
  “saltos	
  muito	
  grandes,	
  pausas	
  e	
  mudanças	
  de	
  colorido	
  instrumental”	
  (KIEFER,	
  1973:	
  55).	
  	
  	
  

